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Z szacunkiem dla starości,
z wezwaniem dla młodzieży

26 LIPCA PRZYPADA WSPOMNIENIE LITURGICZNE RODZICÓW NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY I DZIADKÓW
JEZUSA CHRYSTUSA – ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY. TEN DZIEŃ W TRADYCJI KOŚCIOŁA JEST RÓWNIEŻ UWAŻANY
ZA DZIEŃ MODLITWY I WDZIĘCZNOŚCI DLA LUDZI W WIEKU PODESZŁYM.

ciąg dalszy na str. 4

Promieniowały
Bożą dobrocią
i poświęceniem
Siostry nazaretanki przybyły do Nowogródka 4 września
1929 r. na zaproszenie ówczesnego ks. bpa Zygmunta
Łozińskiego, by zająć się wychowaniem oraz nauczaniem
dzieci i młodzieży, a także miały objąć opiekę nad Białą Farą

1 SIERPNIA 1943 ROKU NIEDALEKO NOWOGRÓDKA
PRZEZ OKUPANTÓW NIEMIECKICH ZOSTAŁY ROZSTRZELANE S. STELLA I DZIESIĘĆ TOWARZYSZEK ZE ZGROMADZENIA SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU. KAŻDA
Z NICH NIOSŁA W SOBIE INNY ODCIEŃ DOŚWIADCZEŃ, INNĄ
WRAŻLIWOŚĆ I NIEPOWTARZALNY KSZTAŁT DUCHOWEGO
PIĘKNA.
ciąg dalszy na str. 5

„Tam, gdzie brak opieki nad chorymi, tam nie ma przyszłości dla młodych”. Papież Franciszek

2

TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA
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Mt 13, 44-52
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego
w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie.
Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił
tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do
kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną
drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał,
i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do
sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego
rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i
usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak
będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych
spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony;
tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to
wszystko?”. Odpowiedzieli Mu: „Tak”. A On rzekł do nich:
„Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem
królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny,
który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

ODKRYĆ NAJCENNIEJSZY SKARB

Przez całe lata poznajemy siebie, odkrywamy o sobie
prawdę. Czasem boimy się tej prawdy, ponieważ wydaje nam
się ona straszna i gorzka. Pierwsza jednak i najpiękniejsza
prawda o nas jest taka: Pan Bóg obdarował każdego człowieka życiem! To życie jest podobne do ziemi pełnej ukrytych
skarbów.
Najważniejszy nasz skarb – to nieśmiertelna dusza. Ona
przypomina nam, że jesteśmy przeznaczeni do tego, aby
żyć wiecznie. Kolejne dary otrzymaliśmy w dzień naszego
chrztu świętego. Wtedy zostaliśmy oczyszczeni z grzechu
pierworodnego i powołani do tego, aby zostać uczniami Jezusa. Wówczas Pan Bóg wyposażył nas we wszystko to, co
jest potrzebne, aby zrozumieć i przyjąć, że Jezus jest naszym
Zbawicielem.
Te skarby często pozostają w nas ukryte, zapomniane.
Czasami ufamy tylko temu, co widzimy i dotykamy. Lecz
przychodzi taki czas, że to nie wystarcza. Jest to zaproszenie,
aby zajrzeć pod powierzchnię tego, co znaliśmy dotychczas.
Wtedy odkryjemy skarby bezcenne. Z pewnością odkryjemy, że należymy do Chrystusa i Jego królestwa, które nie
przemija i nie jest skłócone. Dostrzeżemy tam też Boże Miłosierdzie, które sprawia, że Pan Bóg zawsze na nas czeka.
Zauważymy nasze talenty, które pomagają nam realizować
powołanie. Tam odkryjemy piękną prawdę o swym życiu.

Ks. Jerzy Martinowicz
„Starsi ludzie to ci, którzy
niosą nam historię, nauczanie i wiarę, którzy zostawiają
nam spuściznę. Oni jak stare
wino mają wewnętrzną siłę,
by przekazać nam szlachetne dziedzictwo” – powiedział
papież Franciszek podczas
jednego ze swoich kazań.
Człowiek
doświadczony życiem jest dla młodych
źródłem mądrości. Gdy rodziców nie było w domu albo
wyznawali dziwne ideologie, to babcie przekazywały
dzieciom wiarę. Mimo, że
kościoły były zamykane lub
zamieniane na różne obiekty

Jak rozumiem Chrystusowy nakaz
„Wy dajcie im jeść”?
Czy dostrzegam duchowe potrzeby człowieka?
Ks. Jerzy Martinowicz

bastiony zdrowych zasad
moralnych. Właśnie oni
mogą zapobiec rozluźnieniu
i wychłodzeniu stosunków
rodzinnych. Posługa bycia
babcią i dziadkiem to czuwanie, choćby z daleka, nad
młodymi; to dobra rada i
pomoc w kłopotach i decyzjach życiowych; to zachęcanie młodych do trwania przy
Panu Bogu; to ewangelizacja.
Człowiek starszy ma
wpływ na swoją rodzinę,
gdyż się za nią modli. A
w trudnościach wnukowie
u dziadków szukają wsparcia

i pociechy, ponieważ rodzice
niejednokrotnie
zawodzą,
gdyż brakuje im czasu, są pochłonięci pracą, są nieodpowiedzialni albo pogubili się
w życiu.
Przeżywając
Dzień
wdzięczności ludziom w
podeszłym wieku i dziadkom, warto sobie uświadomić, że człowiek starszy jest
skarbem społeczeństwa, a
naród, który nie szanuje ludzi starszych, nie ma przed
sobą przyszłości, gdyż traci
pamięć.

Jan Paweł II
i starsze pokolenie

Starzenie się nie jest
złem, któremu trzeba
się podporządkować,
jest powołaniem, na
które trzeba umieć
odpowiedzieć.

osób
starszych: „Kieruję do was ten
List […], aby
zwrócić uwagę
całego
społeczeństwa na położenie tych, którzy
dźwigając brzemię
lat muszą często zmagać się z wieloma trudnymi problemami. [...] Sam
posunięty w latach, odczuwam zatem potrzebę nawiązania dialogu z wami”.
W przesłaniu Ojciec Święty,
odnosząc się do słów starożytnego autora Cycerona,
nazywa starzenie się “jesienią życia”: jak zmienia się
natura przez pory roku, tak

współdziała ku temu, aby
człowiek mógł jak najlepiej
pojąć sens życia i zdobyć
«mądrość serca»”.
W swoich rozważaniach
Ojciec Święty wspomina biblijne przykłady Mojżesza i
Tobiasza, Sary z Abrahamem
i Elżbiety z Janem – ludzi,
którzy otrzymali ważne
polecenia od Boga, będąc
już w podeszłym wieku.
„Człowiek niezmiennie jest
stworzony «na obraz Boży»
(por. Rdz 1, 26), a każdy wiek
ma swoje zalety i zadania” –
zauważa Jan Paweł II.
Papież dzieli się i swoim duchowym doświadczeniem przeżywania okresu
starości, pamiętając sło-

Święty Jan Paweł II był
osobą publiczną, a cały
świat mógł obserwować,
jak zmienia się Papież z
biegiem czasu. Cały świat
mógł zobaczyć, jak zmienia się wygląd Papieża, jaki
wpływ miała choroba na
jego ruchy, mimikę, ogólny
stan zdrowia.
Przez większość swojego pontyfikatu Jan Paweł
II pozostawał osobą energiczną i charyzmatyczną.
Lecz choroba Parkinsona,
artretyzm, skutki rany postrzałowej stopniowo dopięły swego, i Ojciec Święty
nie mógł już nawet mówić.
Podczas publicznych wystąpień, w chwilach przymusowego fizycznego milczenia papież Jan Paweł II
ewangelizował wielką pokorą i mądrością.
Jednak pomimo niezadowalającego stanu zdrowia Papież nie porzucił
swoich obowiązków i nadal wydawał dokumenty
i pielgrzymował. W 1999
roku Papież wysłał list do

zmienia się człowiek, który
jest częścią tej natury.
Jan Paweł II zdawał
sobie sprawę z fizycznych
problemów osób starszych
z własnych doświadczeń.
Jednak, poprzez swój apel
Papież niby wzywał do
zmiany perspektywy poglądu na starzenie się. Zaawansowany wiek to nie
tylko czas fizycznych zmian,
które nierozerwalnie towarzyszą każdemu, ale także
czas „szczególnej wartości”,
czas, “w którym wszystko

wa Jezusa skierowane do
apostoła Piotra: „Gdy byłeś młodszy, opasywałeś
się sam i chodziłeś, gdzie
chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce
swoje, a inny cię opasze
i poprowadzi, dokąd nie
chcesz” (J 21, 18). Jan Paweł
II pisze: „Te słowa dotykają mnie bezpośrednio jako
Następcę Piotra i sprawiają,
że tym goręcej pragnę wyciągnąć ręce do Chrystusa,
posłuszny Jego wezwaniu:
«Pójdź za Mną!» (J 21, 19)”.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Pan Jezus obficie nakarmił rzesze swoich słuchaczy chlebem i rybami. Głosząc Ewangelię o królestwie Bożym sycił
ducha, ale nie zapomniał o ciele, które również wyszło z ręki
Boga.
Niestety, w dzisiejszych czasach wielu ludzi tak bardzo
zwraca uwagę na sprawy materialne i ziemskie, iż nie dostrzega głębszych, duchowych potrzeb człowieka. Okazuje
się, że często myślimy więcej o chlebie, który nasyca ciało,
pomimo tego, że mamy jeszcze głodną Boga duszę.
Pan Jezus podał zwykły chleb i rybę tłumom zgromadzonym wokół Niego i to w obfitości. Uczynił to wobec ludzi,
którzy wytrwale słuchali Jego słowa. Swoim uczniom Nauczyciel z Nazaretu zostawił polecenie: „Wy dajcie im jeść”.
Kościół, już od czasów apostolskich, dobrze rozumiał ten nakaz i z głoszeniem Ewangelii równocześnie niósł pomoc materialną ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Gdy
i my tak czynimy, na miarę swoich możliwości, współpracujemy z Bogiem, ze zbawczym zamiarem Jego pełnej miłości;
ponieważ zbawiony ma być cały człowiek, trzeba nakarmić
całego człowieka.

użyteczności publicznej, wiara przetrwała, ponieważ osoby starsze, tworzyły w swoich
domach prawdziwe Kościoły.
To właśnie dzięki starszemu pokoleniu wiara jest
przekazywana następnym
pokoleniom. Ludzie starsi mają nie tylko potrzeby
i problemy, oni posiadają
coś cennego czego brakuje ludziom młodym. Osoby
starsze mają czas, mądrość
i doświadczenie życiowe,
umocnioną wiarę, mniejsze
uzależnienie od konsumpcji,
która zagraża młodym.
Dziadkowie to jeszcze

Podziękujmy wszystkim osobom starszym za ich wierne trwanie w Chrystusie i Jego Kościele.
To dzięki nim, dzisiaj jesteśmy chrześcijanami i mamy wiarę w naszych sercach. Pokażmy, że są nam
nadal potrzebni! Niech się czują potrzebni i przez nas kochani!

Mt 14, 13-21

ZASPOKOIĆ DUCHOWE POTRZEBY

Dzisiaj bardzo często jesteśmy świadkami tego, jak młody człowiek nie liczy się ze zdaniem osoby z doświadczeniem. Bardzo często starego człowieka
spycha się na margines życia, żeby nie przeszkadzał swoimi radami.

Drodzy Czytelnicy!

Jakie talenty pomagają mi realizować moje
powołanie?

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił
się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy
zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo.
Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i
uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili
do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce to jest pustkowiem
i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech
idą do wsi i zakupią sobie żywności”. Lecz Jezus im
odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie
im jeść!”. Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz
pięciu chlebów i dwóch ryb”. On rzekł: „Przynieście
Mi je tutaj”. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie
wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo,
odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał
je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do
syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych
koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu
tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Potrzebni
i kochani!
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Przykładem
swojej
działalności w podeszłym
wieku i swoją nauką Ojciec Święty pokazał, jak
należy owocnie doświadczać czasu starzenia się.
W encyklice „Christifideles
Laici” („Świeccy katolicy”)
adresował takie słowa do
starszych osób: „Nie jesteście i nie powinniście uważać się za ludzi żyjących na
marginesie Kościoła, bierny
element świata, który żyje
w zbyt szybkim tempie, ale
za czynne podmioty przeżywające płodny pod względem duchowym i ludzkim
etap ludzkiego życia. Macie
jeszcze misję do spełnienia, macie jeszcze wiele do
ofiarowania. Wedle Bożego
planu każda ludzka istota jest życiem, które stale wzrasta, począwszy od
pierwszej iskierki istnienia,
aż do ostatniego tchnienia”.
Apel Papieża skierowany jest pośrednio także do
reszty ludzi jako przypomnienie o wartości starszego pokolenia. Wartość,
która nie zależy ani od fizycznych, ani intelektualnych możliwości człowieka,
lecz wynika z samego faktu
jego istnienia i podobieństwa do Boga na każdym,
bez wyjątku, etapie życia.
„Jan Paweł II nadał cierpieniu godność i wartość, dając świadectwo, że o wartości
człowieka nie stanowi jego
skuteczność czy wygląd, lecz
wartością jest on sam, ponieważ został stworzony i umiłowany przez Boga”.
Papież Benedykt XVI
Katarzyna Pawłowska
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Planowane jest utworzenie katalogu
grodzieńskiej nekropolii

Zespół cmentarza w Grodnie jest jednym z najstarszych przykładów
całościowego miejskiego cmentarza komunalnego na terenie Białorusi.
Jest on założony w 1792 roku.
Niestety,
mieszkańcy
Grodna późno zdali sobie
sprawę z wartości naszej
nekropolii jako obiektu na
skalę narodową. Jeszcze
w 1922 roku ówczesny proboszcz kościoła farnego
ks. Leon Żebrowski w prasie krytykował mieszczan
za obojętność wobec cmentarza. Kaplica i dom strażnika wymagały remontu,
rozpadało się ogrodzenie...
W następnych latach infrastruktura cmentarza została nieco odrestaurowana,
lecz wydarzenia II wojny
światowej i kolejne dziesięciolecia wojowniczego
ateizmu doprowadziły do
upadku nekropolii. Niektóre pomniki zostały zniszczone przez wybuchy pocisków, a groby splądrowane
i zniszczone przez wandali.
Nawrót kradzieży żeliwnych krzyży i ogrodzeń z
cmentarza, niestety, zdarzał
się i w ostatnich latach. W
1973 roku cmentarz w ogóle został zamknięty, planowano go nawet stopniowo zburzyć. Zabytków nie
szczędzi też pogoda, która
od dziesięcioleci wypala
malowane napisy na krzyżach, a także zaciera funda-

kulturalnych wartości Republiki Białoruś. Przedstawicielstwo niemieckiej
firmy „Remmers” odrestaurowało na cmentarzu katolickim kilka nagrobków,
w tym murowany pomnik
grodzieńskiego wicegubernatora Konstantego Maksymowicza przy kaplicy. W
tym roku kilka zabytków
mieli odnowić polscy konserwatorzy, lecz ich przyjazd na razie uniemożliwiła
sytuacja epidemiologiczna.
Należy również zauważyć
troskę katolickich wiernych
i ks. Eugeniusza Borysiuka w sprawie instalacji na
dzwonnicy kamer do monitoringu, które powinny zapobiegać przestępstwom.
Najlepiej byłoby stworzyć na terenie cmentarza
osobną instytucję kultury
z własną dyrekcją, jak to
się robi na zabytkowych
cmentarzach-rezerwatach
na Litwie, w Polsce i na
Ukrainie. Taka administracja mogłaby koordynować
prace
konserwatorskie,
popularyzować cmentarz
jako obiekt odwiedzin, a
nawet zbierać fundusze na
renowację. Jednak, ta opcja wymaga finansowania i

ta jest bardzo trudna. W
dodatku katalog naukowy
cmentarza można przeprowadzić tylko kilka miesięcy
w roku – wiosną i jesienią,
ponieważ przez resztę czasu niektóre nagrobki są po
prostu niewidoczne, gdyż
są zarośnięte trawą albo
zasypane śniegiem.
Szczególnie
trudno
jest odczytać inskrypcje
na nagrobkach z pierwszej
połowy XIX wieku, ponieważ napisy zostały wyryte
na dość kruchym wapniu
muszlowym. Historycy stawiają jednak przed sobą
bardziej ambitne zadanie,
niż po prostu przepisanie
wszystkich osób pochowanych na cmentarzu. Polega
ono na zanotowaniu cennych nagrobków, a także
przygotowaniu
biografii
zasłużonych mieszkańców
Grodna pochowanych na
cmentarzu. Dlatego pomniki, które wyróżniają
się wartością artystyczną i
jakością wykonania, będą
starannie fotografowane.
Każde wejście na cmentarz to wyjątkowo ciekawe
odkrycia. Przy okazji, wracają zapomniane imiona.
Na przykład, grodzieńscy

menty pomników, co prowadzi do ich zniszczenia.
Naukowe
badania
cmentarza rozpoczęły się
dopiero w 1980 roku, gdy
zaczęli się nimi zajmować
młodzi badacze Lubow
Zorina i Jerzy Gordiejew.
Lubow Zorina stworzyła katalog grobów wykonanych
z metalu, a Jerzy Gordiejew
wraz z wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jackiem Razmusem napisał książkę „Cmentarz farny w Grodnie”, która stała
się rzadkością i warta jest
wznowienia nie tylko po
polsku, ale i po białorusku.
Są pewne – choć na
razie bardzo słabe – postępy w ochronie i odbudowie cmentarza. W 2019
roku z inicjatywy Wydziału
Kultury
Grodzieńskiego
Obwodowego
Komitetu
Wykonawczego kilka nagrobków (np. pomnik Elizy
Orzeszkowej) zostały wpisane na listę historyczno-

na razie, niestety, nie jest
brana pod uwagę.
Jednak, w Grodnie jest
niewielki zespół historyków, którzy wciąż chcą
posunąć naprzód sprawę zbadania najstarszych
cmentarzy naszego miasta.
Zadaniem tego zespołu jest
stworzenie możliwie pełnej
listy wszystkich nagrobków
zachowanych na prawosławnej i katolickiej części
cmentarza. Jest to wielki trud, ponieważ według
szacunków na cmentarzu
katolickim znajduje się od
2,5 do 3 tysięcy pochówków, a na prawosławnych
– od 5 do 6 tysięcy. A to tylko przybliżona liczba, ponieważ nie istnieje żaden
katalog cmentarza. Ważne
jest jednak, aby nie tylko
podać imię i nazwisko osoby pochowanej, lecz także
lata jej życia, chociaż w
warunkach, w których część
nagrobków jest zniszczona
lub zasypana ziemią, praca

działacze niedawno „na
nowo” odnaleźli nagrobek
uczestnika powstania 1863
roku Ludomira Obrembskiego. Na pomniku nie
zachowało się jego imię
i nazwisko, lecz ocalał
wiersz-epitafium, napisany
przez Elizę Orzeszkową po
śmierci byłego powstańca. Po tym wierszu i został
znaleziony pomnik. Istnie-

je też zamiar odtworzenia
na tym nagrobku płyty z
nazwiskiem i imieniem
Ludomira Obrembskiego.
Okazało się również, że
oprócz grobów pisarek Elizy Orzeszkowej i Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej znajduje się jeszcze
nagrobek Mieczysława Gustawa Nostitz-Jackowskiego, który zdążył napisać i
opublikować kilka opowiadań o losach emigrantów
w Ameryce Południowej.
Niewiele osób wie również, że w pobliżu kaplicy
katolickiej pochowany jest
Jan Widacki – brat Elizy
Orzeszkowej po matce.
Idealnym rezultatem
planowanych prac jest
utworzenie strony internetowej z listą około
dziesięciu tysięcy osób
pochowanych na cmentarzu prawosławnym i katolickim od 1801 roku (najstarszy zachowany grób)

do około 2001 roku. Do
niego można będzie dodać mapę z oznaczeniem
numeru grobu i sektora, w
którym się znajduje, więc
każdy, kto chce, za pomocą
wydrukowanej mapy, może
łatwo znaleźć odpowiedni nagrobek. Lecz to nie
wszystko. Około tysiąca
najcenniejszych nagrobków zostanie podanych w

katalogu bardziej szczegółowo – ze zdjęciami,
biografią i epitafium. Będzie to okazją do dokładniejszego
wyobrażenia
sobie skali niezbędnych
prac konserwatorskich na
cmentarzu, a także materiał do pracy historykom,
historykom sztuki, konserwatorom i specjalistom od
nekropolii.
Na razie trwają prace
przygotowawcze.
Historycy szacują skalę pracy,
planują od czego zacząć.
Trzeba zdobyć odpowiednią wiedzę na raz w kilku
dziedzinach humanistyki,
zebrać informacje, zobaczyć przykłady katalogowania cmentarzy w Europie, stworzyć dobry zespół.
Aktywna faza prac nad
katalogiem rozpocznie się
wiosną i zakończy się jesienią 2021 roku. “W pole”
wyjdzie kilkadziesiąt osób,
które w ciągu trzech do
czterech miesięcy w pełni zakatalogują cmentarz
według wcześniej przygotowanego schematu. Pod
koniec 2021 roku lista
osób pochowanych i dodatkowe informacje będą
dostępne online.
Podobne katalogi ma
cmentarz na Powązkach
w Warszawie i cmentarz
Rakowiecki w Krakowie, a
ostatnio pojawił się też katalog wileńskiego cmentarza na Rossie. W Polsce
i na Litwie praca ta była
prowadzona przy wsparciu finansowym państwa
i wszelkiego rodzaju funduszy, w Grodnie katalogowanie cmentarza nadal
pozostaje sprawą wolontariuszy, choć istnieje również nadzieja na wsparcie
z programu współpracy
transgranicznej Białorusi
i Polski. Jednak praca zostanie wykonana w imię
pamięci wielu pokoleń
mieszkańców Grodna, którzy budowali nasze miasto, modlili się w naszych
świątyniach i znaleźli swój
ostatni spoczynek na tej
ziemi.
Andrzej Waszkiewicz
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Papieska Rada ds.
Duszpasterstwa Służby
Zdrowia
Osoby zaangażowane w
politykę zdrowotną i ekonomiczne zarządzanie służbą
zdrowia, [...] muszą być odpowiedzialni zwłaszcza za ochronę i promocję dobra wspólnego,
niezależnie od obowiązku sprawiedliwości, zgodnie z zasadą
solidarności i pomocniczości...
W tej perspektywie odpowiedzialni za politykę zdrowotną,
uznając szczególny charakter katolickich struktur opieki
zdrowotnej, mogą owocnie z
nimi współpracować, przyczyniając się w ten sposób do
budowania „owej cywilizacji
«miłości i życia», bez której egzystencja osób i społeczeństwa
traci swój sens najbardziej
ludzki” („Evangelium vitae”,
Jan Paweł II).
W codziennej praktyce zawodowej pracownik służby
zdrowia, ożywiany duchem
chrześcijańskim, odkrywa wymiar transcendentny właściwy
dla swojego zawodu. Rzeczywiście, przekracza on poziom czysto ludzkiej służby wobec osoby
cierpiącej i przybiera w ten
sposób charakter świadectwa
chrześcijańskiego, a zatem misji. Misja jest równoznaczna z
powołaniem, czyli odpowiedzią
na transcendentne wezwanie,
które ukonkretnia się w cierpiącym obliczu drugiego. Działalność ta jest przedłużeniem i
aktualizacją miłości Chrystusa,
który «przeszedł, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich»
(Dz 10, 38). Jednocześnie jest
miłością zwróconą do Chrystusa: to On jest chory – «byłem
chory» – ponieważ do Siebie
odnosi – «mnieście uczynili»
– troskę okazaną bratu” (por.
Mt 25, 31-40). Pracownik służby zdrowia jest jak miłosierny
samarytanin z przypowieści,
który zatrzymuje się przy zranionym człowieku, stając się
jego „bliźnim” w miłości (por.
Łk 10, 29-37). W tym świetle
pracownik służby zdrowia może
zostać uznany za sługę Bożego,
który w Piśmie świętym jest
ukazany jako „miłośnik życia”
(por. Mdr 11, 26).
Kościół uważa „służbę chorym i cierpiącym za istotną
część swojego posłannictwa”
(„Dolentium hominum”, Jan
Paweł II). Oznacza to, że posługa terapeutyczna podejmowana przez pracowników służby
zdrowia jest uczestnictwem w
duszpasterskiej i ewangelizacyjnej działalności Kościoła.
Służba życiu staje się więc
posługą zbawienia, to znaczy
głoszeniem, które aktualizuje
odkupieńczą miłość Chrystusa.
„Lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze oraz cały personel, a
także wolontariusze są wezwani do tego, by poprzez miłość
wobec chorych i cierpiących
być żywym obrazem Chrystusa
i Jego Kościoła” („Christifi deles
laici”, Jan Paweł II), sługami
życia.
Fragment z „Nowej Karty
Pracowników Służby Zdrowia”
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 Ojciec Święty Franciszek
zezwolił na upublicznienie
dekretów przygotowanych
przez Kongregację Spraw
Kanonizacyjnych. Pierwszy
dekret jest potwierdzeniem
cudu przypisywanego wstawiennictwu Czcigodnej Służebnicy Bożej Marii Antonii
Samà, świeckiej wierzącej z
Włoch. Ojciec Święty zatwierdził także dekrety uznające
heroizm cnót założycielki Towarzystwa Zbawiciela s. Marii Félix Torres i ks. Mariano
Giuseppe de Ibargüengoitia y
Zuloaga z Hiszpanii, a także
misjonarza, podróżnika, kartografa ks. Eusebio Francesco
Chini SJ i świeckiego wierzącego Angiolino Bonetta
z Włoch.
 Papież Franciszek mianował arcybiskupa Claudio
Gugerottiego nuncjuszem
apostolskim w Wielkiej Brytanii. Od 2015 roku hierarcha
pełnił misję dyplomatyczną
na Ukrainie. Od 15 lipca
2011 roku do 13 listopada
2015 roku był nuncjuszem
apostolskim na Białorusi.
Arcybiskup Claudio Gugerotti
pochodzi z Włoch, jest tytularnym arcybiskupem Rebellum. Posiada tytuł magistra
liturgii świętej w Papieskim
Instytucie Liturgicznym św.
Anzelma w Rzymie. Obronił
doktorat w Papieskim Instytucie Wschodnim. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1982
roku, sakrę biskupią – w
2002 roku.
 Na stronie internetowej
Konferencji Biskupów Japonii
opublikowano książkę zatytułowaną „Likwidacja energii
atomowej: apel Kościoła katolickiego Japonii”. Zawiera
opinie międzynarodowych
ekspertów na temat skutków
katastrofy atomowej w Fukuszimie, niebezpieczeństw
związanych z posiadaniem
broni jądrowej, a także analizy energii atomowej z etycznego i teologicznego punktu
widzenia. Powołując się na
encyklikę „Laudato si”, biskupi podkreślili, że całkowita likwidacja energii jądrowej
stanowi jeden z ważniejszych
punktów zrównoważonego
rozwoju Ziemi.
 W liście otwartym do
wiernych członkowie Konferencji Biskupów Ekwadoru
potępili korupcję. Dokument
był reakcją na sytuację w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, gdy dowiedziano
się o nadużyciach podczas
nabywania i dostarczania
leków, środków medycznych
i żywności. Korupcja, według
hierarchów, „promuje kulturę
alienacji najsłabszych, a także tworzy niesprawiedliwość
i bezkarność”. Hierarchowie
wezwali władze do przeprowadzenia dochodzeń w
sprawie przestępstw.
 Ze względu na sytuację
epidemiologiczną na świecie
zorganizowano ogólnoświatową wirtualną pielgrzymkę
do Sanktuarium Maryjnego
w Lourdes (Francja). Odbyła
się ona pod hasłem „Lourdes
United” („Zjednoczony Lourdes”). W transmisji na żywo
za pośrednictwem telewizji,
radia i Internetu wzięły w
niej udział miliony wiernych
ze wszystkich kontynentów.
Uczestnicy wirtualnej pielgrzymki mogli w ten sposób wziąć udział w uroczystościach przygotowanych
z okazji rocznicy ostatniego
objawienia Matki Bożej św.
Bernadecie Soubirou.
vaticannews.va
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Z szacunkiem dla starości,
z wezwaniem dla młodzieży
i rdzy – dzieli się młody mężczyzna. – W tej chwili zużyłem
już 2 błony fotograficzne. Lubię
pracować ze starą kamerą, ponieważ nie daje ona prawa do
błędu. Masz 36 klatek filmu i
tyle. Zanim klikniesz na spust,
długo rozmyślasz i kadrujesz

ciąg dalszy ze str. 1

Odsłaniając wartość przodków, mamy dobrą okazję
do skupienia się na własnej wartości, i w wyniku – wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie drogę, ponieważ nie można znieść więzi między pokoleniami, którą
dał nam Pan Bóg.

niezwykłe, nawet dla tych,
którzy przez wiele lat wciąż
nie rozumieją, jak i gdzie się
odnaleźć.
Temat odnalezienia własnego powołania jest prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych. Co robić? Powierz

w kształtowaniu mojej osobowości” – zauważa młody mężczyzna.
Niedługo przed odejściem do wieczności Leonid Kołupajło zaczął pisać
pamiętniki. Zdążył spisać 2
zeszyty, w których umieścił

o sobie – aby nie zapomnieli.
Nie tylko nie zapomnieli, lecz
także skorzystali z jego dziedzictwa.
Dziś Wadim, podobnie jak
dziadek, uwielbia fotografię.
„Gdy skończyłem 14 lat, postanowiłem dołączyć do kręgu
miłośników fotografii. Właśnie
wtedy znalazłem w domu stare
zdjęcia i stary aparat. Przypomniałem sobie o pamiętnikach
dziadka i zacząłem je czytać.
Okazało się, że aparat został
podarowany dziadkowi w hucie szkła. I stał się jego najlepszym towarzyszem. Potem
dowiedziałem się, że archiwum
dziadka ma ponad 2 tysiące
zdjęć, a w piwnicy domu miał
ciemnie” – mówi Wadim.
Leonid Kołupajło potrzebował kilka lat i sporo pieniędzy, aby ją stworzyć. Zaczynał
od improwizowanego laboratorium w kuchni: zamykał
szczelnie okna i drzwi – i
przez kilka godzin nie można
było wejść do kuchni. Następnie przeniósł się do piwnicy.
Zaczął samodzielnie zajmować się sporządzaniem roztworów do wywołania filmu
– przepisy zostały pobrane ze
specjalnej książki. Stopniowo
kupił niezbędny sprzęt: powiększalnik do zdjęć, czerwoną lampę, urządzenie przeznaczone, aby nadać połysk
zdjęciom, opakowanie dla
błony, kuweta do wywoływania zdjęć – minimum, które
jest niezbędne do „narodzin”
zdjęć.
„Przez długi czas mieszkałem z rodziną w domu dziadka. Udało mi się całkowicie

swoją drogę życia Bogu i aktywnie „szukaj siebie”. Trudne,
lecz skuteczne. Wadim daje
wskazówkę, która w jego
przypadku się sprawdziła:

najważniejsze rzeczy. Stary
człowiek doświadczył nagłego przyjścia śmierci z powodu
dokuczliwej choroby i chciał
zostawić potomkom pamięć

zrekonstruować ciemnie fotograficzną. Dokupiłem, czego
brakowało. Aparat dziadka
jest w stanie roboczym, trzeba
było tylko wyczyścić go z kurzu

DAR
OD PRZODKÓW
Wadim Kołupajło z Grodna ma 17 lat. Wie, czego chce.
Stopniowo dąży do celu, z
ufnością patrzy w przyszłość.
Wydaje się to niezwykłe
dla współczesnej młodzieży, która często wygląda na
zdezorientowaną. Jest to

zwrócić uwagę na korzenie i
zagłębić się w historię swego
rodu. Nic dziwnego, że Kościół
uważa rodzinę za największe
bogactwo – być może kryje
się tam najcenniejszy skarb?
„Nigdy nie widziałem mojego dziadka – nie zastałem
za życia. Jednak właśnie jego
postać odegrała kluczową rolę

Dziadek Wadima Leonid Kołupajło w młodości

obraz okiem, a nie na komputerze, jak to się robi teraz. Trzeba dobrze wycelować – to hartuje profesjonalne umiejętności. A także bardzo lubię kolory,
które wychodzą na zdjęciach
zrobionych na błonie fotograficznej. Aparat cyfrowy nie da
takich odcieni. Są to bardzo
piękne kolory: bardziej artystyczne, cieplejsze – trudno je
powtórzyć nawet za pomocą
przetwarzania w edytorach
zdjęć. Często uzyskuje również
ciekawe efekty, na przykład,
jeśli na błonie znajdują się zadrapania. Niektórzy lubią używać takich filtrów w Instagram
– jak gdyby błona fotograficzna z uszkodzeniem. A ja robię
to naturalnie”.
WIĘŹ
POPRZEZ NICOŚĆ
Wadim czytał w pamiętnikach, że dziadek bardzo
lubił podróżować, zawsze z
aparatem, który „tonął kilka
razy podczas podróży”. Młody mężczyzna interesuje się
pasją dziadka i przyznaje, że
chciałby podróżować z nim,
gdyby była taka możliwość…
Dziadka i wnuka dzielą
dziesiątki lat, lecz Wadim
wpadł na pomysł, aby odbyć
podróż w czasie. Po zbadaniu rodzinnego archiwum
fotograficznego, młody mężczyzna postanowił zrobić porównanie zdjęć. W archiwum
dziadka jest wiele zdjęć
Grodna. Te zdjęcia mają już
pół wieku, więc odzwierciedlone na nich widoki różnią
się nieco od współczesnych.
Wadim pomyślał, że w ciekawy sposób można przedstawić wizję dziadka i wnuka na
jednym zdjęciu. Będzie można poczuć różnicę pokoleń,
zobaczyć, jak zmieniło się
miasto.
Młody mężczyzna z entuzjazmem dzieli się szczegółami procesu porównania
zdjęć: „Biorę do rąk zdjęcie i
skrupulatnie mierzę, z jakiego punktu zostało zrobione.
Robię własne zdjęcie z identycznego ujęcia. Po użyciu
edytora zdjęć nakładam je
na siebie: przenoszę niektóre obiekty, aby się zgadzały, i
usuwam niepotrzebną część
klatki filmu. Gdy ma się już
pewne umiejętności, cały proces zajmuje nie więcej niż pół
godziny czasu – a rezultat
jest fascynujący”.
W tej chwili gotowe porównania zdjęć ma głównie
z centrum miasta. Wadim
chce nadal zajmować się
fotografią, aby później zorganizować własną wystawę
zdjęć.

NAŚLADUJĄC,
ODKRYĆ SIEBIE
Wernisaż w życiu Wadima już miał miejsce. Zainspirowany doświadczeniem
dziadka, młody mężczyzna
zaczął robić więcej zdjęć,
zbierać materiał. Tylko u
dziadka był to głównie gatunek reportażu, a u wnuka
to gatunek artystyczny.
W lutym tego roku Wadim otworzył swoją pierwszą wystawę w fotoklubie
„Grodno”. Jeździł trasą autobusu numer 35, który startuje z placu w centrum miasta
i jedzie do jeziora Jubilejne,
i fotografował pasażerów.
Swoją wystawę Wadim nazwał – „linia 35”.
„Pojechałem zrobić kilka
scenerii, a ostatecznie zacząłem zwracać uwagę na
pasażerów i robić im zdjęcia.
Fotografowałem przez cały
rok – są zdjęcia z każdej pory
roku: zimy, wiosny, lata i jesieni. Potem pomyślałem, że z
tym materiałem mogę dać się
poznać jako fotograf. Ostatecznie na wystawę wybrano
30 zdjęć. Są na nich zwykli
mieszkańcy Grodna, którzy
jeździli na działki i wracali
z powrotem. Podczas jazdy
autobusem każdy zajmował
się swoimi sprawami i nie zauważył, że robię im zdjęcia” –
mówi Wadim.
Młody
mężczyzna
uczestniczył również w wystawie fotograficznej “Jesteśmy z Białorusi”, zorganizowanej przez Ambasadę
Izraela dla miejscowych
fotografów. „Przepustką” dla
Wadima było zdjęcie Cerkwi
Świętych Borysa i Gleba (kałożska) . Nic dziwnego, że i
wśród archiwum dziadka
jest wiele zdjęć architektury
sakralnej Grodna – było od
kogo się uczyć. Nawiasem
mówiąc, talent młodego
mężczyzny zaznacza wielu
grodzieńskich fotografów.
WYNIEŚĆ LEKCJĘ
Wadim dzieli się tym, że
odkrywanie własnej historii i nawiązywanie więzi z
przodkami – jest interesujące. Choćby z tego powodu,
że za tą rodzinną historią na
pewno będzie się czaiła jakaś niespodzianka.
„Dziadek nie żył w dobie
gadżetów i internetu, jednak
przeglądając strony pamiętnika, przekonałem się: jego
codzienność była nasycona
jaskrawymi
wydarzeniami.
To budzi wielkie pragnienie
zamiłowania do życia – zauważa młody mężczyzna.
– Historia dziadka odegrała
ważną rolę w stanowieniu
mnie jako osoby. Początkowo
oceniałem swoją fascynację
fotografią na poziomie hobby.
Jednak po zbadaniu archiwum i laboratorium dziadka
zrobiłem fotografię częścią
mojego życia. Ona, na pewno,
zadecyduje o mojej przyszłości”.
Teraz Wadim przygotowuje się na studia do Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuki na Wydział Sztuk
Ekranowych (specjalizacja –
operator filmowy), a następnie marzy o udaniu się poza
granice kraju, aby rozwijać
swoje umiejętności.
Angelina Marciszewska
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Siostra Kanizja
Uczyła dzieci w Nowogródku religii, podstaw arytmetyki, języka polskiego, a także robót ręcznych – haftu artystycznego i cerowania. Była wymagająca i surowa, miała wprawdzie przydomek „Siostra Dyscyplina”, lecz była lubiana i szanowana przez uczniów.
Miała pewną interesującą praktykę wychowawczą: nosiła ze sobą pudełeczko z ziarnkami pszenicy. Pytała dzieci, czy
wykonały jakiś dobry uczynek. Jeżeli dziecko powiedziało, że tak, to wówczas mogło wziąć odpowiednią ilość ziarenek i włożyć je do drugiego pudełeczka. Ziarnka z pudełeczka „dobrych uczynków” były zmielone w mąkę, z której wypiekano hostie.
W ten sposób dzieci były zachęcane do robienia jak największej ilości dobrych uczynków.

Siostra Heliodora
Gdy sowieci przejęli kierownictwo szkoły sióstr nazaretanek w Nowogródku, dyrektor powiedział, że pozwoli zakonnicom
pozostać pod warunkiem, że jedna z nich zostanie jego służącą, i wybrał s. Heliodorę. Wkrótce w mieście przekazywano wiadomość z ust do ust, że „rosyjski dyrektor nawrócił się wraz z żoną, a siostra zabiera ich synka do kościoła i uczy religii”. Oprócz
tego dyrektor zgodził się, by co piątek była podawana wspaniale przyrządzona ryba, zwierzał się nawet podobno w szkole,
że to z nakazu siostry Heliodory..

Siostra Imelda
Skierowała całą swoją kreatywność i zapał w wystrój kościoła – Fary w Nowogródku. Pełna entuzjazmu pełniła funkcję
zakrystianki.
Z jednej strony cechowała ją wrodzona inteligencja, pogoda ducha, poczucie humoru, otwartość, a z drugiej – kontemplacyjność i wewnętrzny spokój, wynikające z predyspozycji do mistycznego obcowania z Bogiem. Siostra była wzorem
pełnego zawierzenia Bogu. Krążą o niej legendy, iż w czasie nalotów i ostrzeliwania miasta przez okupantów spała snem
sprawiedliwego, aż trudno ją było obudzić. Jako jedyna z sióstr nie zdjęła habitu w czasie okupacji – mimo rad przezornych
ludzi. Wynikało to nie tylko z tego, że była odważna i stanowcza, na słowa przestrogi odpowiadała: „Nie mam nic do stracenia. Prędzej połączę się z Jezusem na wieki”.

Siostra Daniela
W Nowogródku siostra została przydzielona do pracy w kuchni. Na jej prośbę zrobiono specjalną wnękę w piecach kaflowych do odgrzewania butelek z mlekiem i herbatą na drugie śniadanie.
Była bardzo troskliwa i dbała o każdego. W czasie dużej przerwy s. Daniela przechadzała się między dziećmi, patrząc,
czy któreś z nich nie zapomniało przynieść ze sobą jedzenia. Cicha, radosna, miała w sobie wiele ciepła na tyle, że wszyscy
czuli się jak u mamy. Siostra rozpytywała każdego o sytuację rodzinną. Często dzięki jej staraniom dzieci najuboższe, bądź
osierocone, były zwolnione z opłat za szkołę.
Siostra Kanuta
Niedługo przed wstąpieniem do zgromadzenia dziewczyna miała narzeczonego (nawet wyszły dwie zapowiedzi w kościele), lecz nagle się rozmyśliła. Uzasadniła swoją decyzję absurdalnym argumentem opartym na wewnętrznym odczuciu. Wszyscy byli oburzeni jej decyzją – i rodzice, i narzeczony, a nawet ksiądz proboszcz. Według dziewczyny, zobaczyła sugestywny sen,
jakby modląc się na kolanach usłyszała donośny męski głos: „Józefo, nie wychodź za mąż za Stanisława, bo twój Oblubieniec
czeka na ciebie w Grodnie. Tam będzie twój ślub, a na prezent ślubny dostaniesz od Niego czerwoną sukienkę”.
Nie rozumiejąc do końca planów Stwórcy, wraz z matką i grupą pielgrzymkową udaje się do Częstochowy (Polska).W cudownej kaplicy zapłakana wpatruje się w oblicze Maryi i błaga: „Matko Najświętsza, powiedz, co mam robić, bo nie wiem, czego żądał ode mnie ten Głos!” Wtedy wyraźnie słyszy w swym sercu: „Wstąp do klasztoru”. W jednej chwili podejmuje decyzję o
wyborze drogi życiowej. Rozejrzała się po kaplicy i spostrzegła dwie siostry zakonne – wkrótce rozmawiała z ich przełożoną.
Słowa usłyszane w sercu stały się czymś, co potwierdzało prawdziwość Głosu we śnie.
A co z czerwoną sukienką? Gdy wyciągnęli ze śniegu szczątki rozstrzelanych sióstr, zobaczyli, że poza s. Kanuty była najbardziej wzruszająca. Prawdopodobnie została tylko ranna, więc przykucnęła na klęczkach w rogu mogiły i zastygła z rękoma
splecionymi na kolanach i głową schyloną w dół. Zapewne, gdy ziemia coraz bardziej zasypywała leżące obok ciała sióstr, krew
płynąca z rany jednostajnym strumieniem przyozdabiała ją purpurą na zaślubiny.

Odpowiedź
na wyzwania czasu
Wspólnoty zakonne, które są na Białorusi, łączą
siły z wiernymi, aby pomóc wszystkim potrzebującym, których życie
zmieniło się z powodu
zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa..
Wraz z ofiarodawcami i
ludźmi dobrej woli osoby
konsekrowane nabywają
i przekazują do placówek
medycznych środki sanitarne i higieniczne, czasami
same je szyją. Między innymi, pracująca w Mołodecznie Pracownia wyrobu
odzieży liturgicznej „Sacris
Vestibus” wspólnie z braćmi kapucynami miejscowej
wspólnoty rozpoczęli szycie
strojów ochronnych i fartuchów. Niektóre wspólnoty
przekazują pieniądze i żywność potrzebującym.
Wiele kongregacji zorganizowało za pośrednictwem
Internetu transmisje na żywo
Mszy św., nabożeństw itp.
Dla dzieci i młodzieży, także
podczas wakacji, proponowana jest katecheza online,
a także zajęcia integracyjne
(gry, quizy, konkursy).
W wielu wspólnotach zakonnych modlą się w intencji zakończenia pandemii.
Między innymi, modlą się
za personel medyczny i za
wszystkich, którzy pilnie
potrzebują wsparcia duchowego. W tym szczególnym
czasie osoby zakonne starają
się być blisko ludzi, doświadczając wraz z nimi ich lęków
i zmartwień, słuchając i
wspierając poprzez osobisty
kontakt lub poprzez środki
komunikacji.
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Mały superbohater
Sześcioletni Bridger Walker z amerykańskiego
stanu Wyoming uratował młodszą siostrę przed
agresywnym psem.
Mieszaniec owczarka niemieckiego zaatakował czterolatkę. Na pomoc pospieszył
jej brat, który przyjął na siebie furię zwierzęcia, a potem
chwycił dziewczynkę za rękę
i uciekł z nią w bezpieczne
miejsce.
Chłopiec ma pogryzioną twarz, założono mu 90
szwów. „Pomyślałem, że jeżeli ktoś miałby zginąć, to
powinienem to być ja” – powiedział swojej cioci.
Historia zrobiła furorę
w mediach. Pogratulował
śmiałkowi m.in. filmowy superbohater Hulk, czyli aktor
Mark Ruffalo. Chłopiec ma
się już lepiej. Zajął się nim
chirurg plastyczny.
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Co robić, aby
wiara się mnożyła?

O. Aleksander Żarnosiek MIC
Według ave-maria.by

25 lipca 2020

Rozeznawanie:
stan opuszczenia

Z Bogiem
przez codzienność

W Ewangelii czytamy, jak
często Jezus wypomina tym,
którym brakuje wiary. Stamtąd też bierze swój początek
depresja, rozpacz itp. Jednak
pomimo znaczenia wiary, nie
widzimy w Biblii, co musimy
zrobić, aby ją pomnożyć. Nie
wiemy, jakie modlitwy należy
czytać, ile pościć, w jakie
pielgrzymki chodzić, jakie
ofiary składać... Zgodzicie
się, że to trochę dziwne. Jezus tak często zarzuca brak
wiary, ale jednocześnie nie
daje jasnego nauczania, jak
mnożyć wiarę lub gdzie jej
szukać.
Na pewno, dla Boga ważniejsza jest nasza świadomość, że brakuje nam wiary,
i modlitwa. Myślę, że nie ma
znaczenia, jak modlimy się o
wiarę. Ważniejsze jest, gdy
czujemy jej brak i nieustannie prosimy o pomnożenie
wiary, to przychodzimy z tą
potrzebą do Boga.
Chociaż jest jedna szczególna modlitwa – modlitwa
uwielbienia. Zwłaszcza na
tle problemów i trudności (a
może, nawet przede wszystkim) ma dużą siłę. Chodzi o odważną decyzję, by
chwalić Boga wbrew swoim
uczuciom, lękom i urazom.
Taka modlitwa mnoży naszą
wiarę, pomaga zrobić bardzo
ważny krok do przodu w życiu duchowym.
Dlaczego modlitwa
uwielbienia, zwłaszcza w
trudnościach, mnoży wiarę?
Ponieważ wiara rośnie w
czasach próby! „Za pełną
radość poczytujcie to sobie,
bracia moi, ilekroć spadają
na was różne doświadczenia.
Wiedzcie, że to, co wystawia
waszą wiarę na próbę, rodzi
wytrwałość. Wytrwałość zaś
winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali,
nienaganni, w niczym nie
wykazując braków” (Jk 1,
2-4). „Błogosławiony mąż,
który wytrwa w pokusie, gdy
bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec
życia, obiecany przez Pana
tym, którzy Go miłują” (Jk
1, 12). „Dlatego radujcie się,
choć teraz musicie doznać
trochę smutku z powodu
różnorodnych doświadczeń.
Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota,
które przecież próbuje się
w ogniu, na sławę, chwałę i
cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie
widzieliście, miłujecie Go;
wy w Niego teraz, choć nie
widzicie, przecież wierzycie,
a ucieszycie się radością
niewymowną i pełną chwały
wtedy, gdy osiągniecie cel
waszej wiary – zbawienie
dusz” (1 P 1, 6-9).
Ośmielę się powiedzieć,
że sam Bóg jest zainteresowany próbą naszej wiary, po
której następuje jej wzrost.
W tym przekonuje nas duża
liczba historii, z którymi
raczej nie chcielibyśmy się
spotkać. Lecz dopiero po
takich doświadczeniach następuje wzrost wiary.
Często chcemy, aby Bóg
nie dopuścił do pewnych
prób, ponieważ nie zawsze je
rozumiemy. Jednak musimy
się zgodzić, że to właśnie
prawidłowo przeżyte historie mnożą chrześcijańskie
doświadczenie, a wraz z nim
mnożą wiarę.
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

W regułach rozeznawania św. Ignacego mowa o duchowym pocieszeniu
zmienia się – bez żadnego przejścia – tematem duchowego porzucenia. Poświęcono mu następujące sześć reguł, które potwierdzają, że takiemu trudnemu ludzkiemu doświadczeniu święty przywiązywał dużą wagę.
Tak więc, by doznać pocieszenia lub przebrnąć przez próbę życiową należy spotkać się z tym zjawiskiem twarzą w twarz. Najpierw Ignacy podaje
definicję porzucenia, potem – cztery zasady dotyczące tego, co należy czynić,
a ostatecznie proponuje zastanowić się, w czym może kryć się powód, dla
którego Bóg dopuszcza ten stan. Prawdę mówiąc, chcemy zapytać od razu,
gdy tylko spotkamy coś nieprzyjemnego i niezrozumiałego: „Dlaczego tak
jest? Dlaczego mi się to przytrafiło?”. Jednak rady Ignacego dotyczą przede
wszystkim obowiązującej konfrontacji z tym, co jest trudne do zdefiniowania
i opisania, choć w różnym stopniu jest znane każdemu.
Reguła 4. O strapieniu duchowym. Przez strapienie rozumiem wszystko,
co jest przeciwieństwem reguły trzeciej, na przykład ciemności duszy, powstające w niej zamieszanie, poruszenie w kierunku rzeczy niskich i ziemskich, niepokój powodowany przez różne podniety i pokusy, co prowadzi do
nieufności pozbawionej nadziei i miłości. [Człowiek] doświadcza wtedy, że
jest leniwy, letni, smutny i jakby oddzielony od swego Stwórcy i Pana. Ponieważ jak pociecha jest przeciwna strapieniu, tak myśli, których źródłem jest
pociecha, są przeciwne myślom, których źródłem jest strapienie.
Aby rozpoznać, że jesteśmy w stanie duchowego porzucenia, musimy
mieć wcześniejsze doświadczenie radości i bliskości z Bogiem. W przeciwnym razie, ciągle nie znajdując w sobie ani wiary, ani nadziei, ani miłości,
możemy stwierdzić ,że “tak jest”, że na świecie są tylko rzeczy “niskie i ziemskie”, że Bóg jest daleko i nie ma sensu dążyć do czegoś większego. Mam
jednak nadzieję, że każdy z nas rozumie, co ma na myśli Ignacy, gdy mówi
„wszystko, co jest przeciwieństwem reguły trzeciej” o pocieszeniu, o którym
mówiono w poprzednim artykule.
W życiu wewnętrznym człowiek doświadcza zmian: myśli, aspiracje,
uczucia nagle zmieniają kierunek, modlitwa jest oznaczona suchością, nasilenie poczucia siebie „jakby oddzielony od swego Stwórcy i Pana” wygląda nieuniknionym i ostatecznym. Podczas okresu szczególnej wrażliwości i
słabości człowieka zły duch nie będzie milczał i siedział bezczynnie. Dlatego pierwszą rzeczą, o której mówi Ignacy, jest nie zmieniać postanowień i
decyzji podjętych podczas duchowego pocieszenia. Wie, że taka pokusa się
pojawi. Ponownie przypomnijmy trzy etapy rozeznawania: uświadomienie,
zrozumienie i działanie. Jeżeli w pocieszeniu każdy duchowy dar musi zostać
zauważony i zaakceptowany, to w porzuceniu – odrzucić natchnienia od złego ducha. „Słuchając jego rad nie możemy obrać słusznej drogi” – zaznacza
Ignacy w piątej regule.
Jednak, nie zmieniając drogi i kierunku, należy uważnie i poważnie traktować swój stan duchowy: uświadomić sobie, co się dzieje, określić samopoczucie, spojrzeć na źródło i tendencję – gdzie te myśli i pragnienia mnie
ciągną? O. Jules Touner SJ zauważa: „Pomocne będzie przywołanie ogólnej
zasady psychologii człowieka: refleksyjna uwaga na swoje doświadczenia
w stanie afektu z reguły osłabia jej wpływ na nas, podczas gdy uwaga na
przedmiot działań pod wpływem emocji lub podstawy negatywnych uczuć
ma tendencję do ich wzmacniania. Tak więc skupienie się na obiektach
gniewu lub pożądania przyczynia się do ich narastania; rozważna dbałość
o uczucia osłabia je”.
Następnym krokiem będzie przeciwdziałanie porzuceniu. W ten sposób,
jeśli chodzi o to, co wygląda tak wszechstronnie i wyczerpująco, trzeba gorliwie zmieniać się w sposób przeciwny temu stanowi. Zasadę kontrataku (agere contra) można nazwać ogólną ignacjańską zasadą działania w przypadku
konfrontacji z negatywnymi wpływami na życie duchowe. W odniesieniu do
porzucenia zasada ta stwierdza potrzebę bardziej intensywnej modlitwy,

refleksji, rachunku sumienia i pokuty. Dodatkowym sposobem będzie hojna
i czynna służba Bogu i bliźnim. Innymi słowy, zdając sobie sprawę, że modlitwa jest ostatnią rzeczą, którą chcesz teraz robić, musisz jednak wybrać
ten sposób działania i trzymać się go. Nawet w najbardziej powierzchownej,
jak nam się wydaje, modlitwie jest odrobina nadziei, że jesteśmy usłyszeni
przez Boga.
W porzuceniu czujemy się samotni, jakby Bóg udał się na długie wakacje, chociaż tak nie jest. Czujemy się bezsilni i niegodni, więc izolujemy się
od innych i nie jesteśmy skłonni, by niepokoić Boga swoimi prośbami. Co
gorsza, zły duch może zachęcić nas do zachowania w tajemnicy wszelkich
wątpliwości i czarnych myśli, podczas gdy wyznanie ich przed samym sobą
i przed Bogiem, a także rozmowa z doświadczoną w duchowych przeżyciach
osobą, może pomóc wytrwać w tym trudnym czasie.
Ignacy przypomina w następującej regule, że Bóg jest zawsze obok, nawet jeśli nie odczuwamy Jego obecności. Dobrze jest, gdy w naszym otoczeniu są ludzie, którzy również świadczą o tym słowem i czynem. Może się
jednak zdarzyć, że w końcu wszystkie zachęty będą postrzegane jako nieodpowiednie i bezsensowne. Dlatego to, co mówi dalej Ignacy, brzmi bardzo
cicho i prosto (ponieważ co jeszcze można powiedzieć niepocieszonej osobie po zapewnieniu „Bóg jest z Tobą, On cię kocha”): bądź cierpliwy, porzucenie odchodzi. Jedną z kluczowych cnót w porzuceniu jest cierpliwość, która
może przywrócić utraconą równowagę duchową. Nie unikniemy porzucenia
w naszym życiu, a ono, jak burza, zdarzy się jeszcze nie raz. Jednak podczas
gdy burza szaleje, możemy cierpliwie przeczekać ją, pozostając aktywnym
duchowo, pozostając w modlitwie i służbie innym ludziom.
Dopiero w dziewiątej regule Ignacy porusza kwestię możliwych przyczyn
tego stanu duchowego. Czasami wygląda na to, że porzucenie pojawia się
znikąd: przychodzi nagle, jakby ktoś zamknął okiennice w słoneczny dzień.
Lecz i w takim wypadku, jeżeli istnieje powód, można dowiedzieć się czegoś
ważnego, badając go.
Ignacy przytacza trzy powody. Po pierwsze, nasze własne zachowanie.
Z jednej strony, jeżeli i tak czujemy się nieszczęśliwi, to nie bardzo chcemy szukać w tym własnej winy, lecz z drugiej – co może być prostsze? Jeśli
zaniedbaliśmy jakieś ważne obowiązki, zaniedbaliśmy życie duchowe, poddaliśmy się pokusom złego ducha, to uświadomienie sobie tego faktu, że
poprzez swoje czyny oddaliliśmy się od Boga, doprowadzi do znalezienia
sposobów nawrócenia.
Po drugie, Bóg może pozwolić na porzucenie jako próbę, abyśmy mogli
wzrastać i uczyć się kochać Go zarówno w złych, jak i dobrych czasach. Przypomnijmy sobie to, co w poprzednich regułach Ignacy proponuje praktykować: cierpliwość, zaufanie, modlitwę, posługę innym. Gdy porzucenie sprawia, że wzrastamy w ten sposób, to tej okazji nie można przegapić.
Wreszcie, po trzecie, porzucenie może być z przesłaniem, prawdopodobnie, o zapomnianej prawdzie: Bóg jest źródłem wszystkiego. Jego dary podczas duchowego wzrastania jest łatwo przypisać sobie, podczas gdy wszystko
pochodzi tylko od Boga. W porzuceniu tęsknimy za pocieszeniem i z czasem
go otrzymamy. Lecz błędem byłoby brać to jako należne, jako coś, co możemy
„zapracować” własnym wysiłkiem. Porzucenie jest wyzwaniem, które należy
spotkać ze szczerością i pokorą oraz otworzyć ręce, aby przyjąć wszystko to,
co Bóg nam daje w danej chwili, nawet gdy nie widzimy powodu.
Rozmowa o duchowym rozeznaniu nie może być uznana za skończoną:
nasza droga do Boga trwa. Jego wezwanie do wzrostu pozostaje niezmienne, a opór złego ducha tak czy inaczej jeszcze kiedyś doświadczymy. Niech
wstawiennictwo św. Ignacego pomoże nam lepiej rozpoznać wewnętrzne
poruszenia i pozostać wiernymi Bożym natchnieniom!
Teresa Klimowicz

chwili może się okazać, że
mieli rację.

MÓC
UCZYĆ SIĘ
OD OSÓB
STARSZYCH
Jan Paweł II powiedział kiedyś, że każde pokolenie ma swoją własną perspektywę. U dzieci – młodość, u młodych ludzi – dorosłość, u dorosłych – starość, a u starszych pozostaje perspektywa wieczności. Jaką perspektywę te
ostatnie pokolenia pokazują młodszemu? Jak prawidłowo traktować doświadczenia seniorów? Rozważmy to dzisiaj.
SZACUNEK
DO PRZODKÓW JAKO
OBOWIĄZEK
Wydaje się, że w odniesieniu do dziadków obowiązuje zasada „albo dobrze, albo wcale”. W naszym
środowisku
kulturowym
nie jest szczególnie rozpo-

wszechnione krytykowanie
osób starszych. I, chyba,
jest w tym ziarno mądrości.
Mimo to nie znamy okoliczności, w których żyli,
sprzeczności losu i prób,
przez które musieli przejść.
Działa swoisty rodzaj domniemania niewinności.

Jeśli nie zgadzamy się
ze starszym pokoleniem,
to najczęściej milczymy.
Szacunek dla przodków w
dużej mierze uczy posłuszeństwa. Tak, lekko się
uśmiechając, robimy swoje,
nie protestując przeciwko
osobom starszym. W każdej

SZANOWAĆ
DĄŻENIA
Istnieje takie przekonanie, że pewne zmiany w
białoruskim społeczeństwie
są możliwe tylko wtedy, gdy
odejdzie “tamto” pokolenie.
Mówią, homo sovieticus
nie może przeskoczyć sam
siebie. Jest to dość kontrowersyjna teza. Chciałbym
zwrócić uwagę tylko na jeden aspekt: brak szacunku
do dążeń i dobrych intencji.
Starsi ludzie żyli w innej rzeczywistości. Ich perspektywa zawsze wydaje
się trochę spóźniona. Jednak, mimo to wiele razy
poświęcali się dla różnych
ideałów, dążyli do czegoś.
Powiedzieć na głos, że „jesteście sowietami, tak was
nauczyli” – boli. To, jakby na
końcowym odcinku zaznaczyć, że bitwa była o nic. I
w ogóle nie było bitwy. Życie jest do niczego. To trochę jak zabicie człowieka.
Niedocenienie szczerych i
dobrych intencji powoduje
niesamowity ból.
S Ł U C H AĆ
I M I E Ć S WÓJ ROZ U M
Pewnego dnia podczas
pielgrzymki
nocowałem
w domu emerytowanego

oficera, radzieckiego pilota.
Rano zaprowadził nas do
reszty pielgrzymów i obok
kościoła życzył nam dobrej
drogi. Nie wszedł do świątyni. Powiedział, że przez
całe życie był ateistą, a na
starość byłoby nieuczciwie
zmienić swoje poglądy.
Niektórzy przez całe życie żyli kosztem swoich żon.
Inni myśleli tylko o karierze
lub pieniądzach. Inni o niczym nie myśleli. Mówi się,
że wraz ze starością przychodzi mądrość, a dla niektórych wraz ze starością
przychodzi samotność. Czy
więc wszyscy dziadkowie są
idealni? Każdy wiódł wzorowe życie? Przed każdym
należy milczeć?
Czasami, patrząc na
niektórych starszych ludzi,
dziwimy się ich upartości
i życiowej zatwardziałości.
Ale młodsi i w takim wypadku powinni kierować się
dwiema poprzednimi zasadami: szanować starszych i
doceniać dążenia. Milcząc i
bez komentarzy. Są to także
lekcje. Możesz nauczyć się
robić jak inni, a możesz nauczyć się nie robić jak inni.
Najważniejsze – patrzeć
w milczeniu i się uczyć.
Artiom Tkaczuk
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WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

26 lipca 2020

Kalendarz
wydarzeń

WIADOMOŚCI

29 lipca

Wspomnienie św. Marty.

31 lipca

Wspomnienie św. Ignacego
z Loyoli, Prezbitera
i Zakonnika.

4 sierpnia

Wspomnienie św. Jana
Marii Vianneya, patrona
kapłanów.

5 sierpnia

UROCZYSTOŚCI W GUDOGAJU
W sanktuarium diecezjalnym w Gudogaju odbyły się coroczne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej
Szkaplerznej. Hasłem zostały wybrane słowa św. Jana Pawła II „Cały Twój, Maryjo”.
Uroczystości zgromadziły pielgrzymów z różnych stron naszego kraju i z zagranicy. W tym roku z powodu
trudnej sytuacji epidemiologicznej było ich mniej niż zwykle. Obecni dziękowali Bogu za Jego dary – w sposób
szczególny za 30 lat od momentu wznowienia posługi ojców karmelitów bosych na Białorusi, jak również prosili
o potrzebne łaski.
Głównej Mszy św. odpustowej przewodniczył ksiądz biskup pomocniczy diecezji pińskiej Kazimierz Wielikosielec OP. Na zakończenie Eucharystii wierni skierowali pod adresem hierarchy najserdeczniejsze życzenia z
okazji 75-lecia, które niedawno obchodził.
W planie uroczystości było również nabożeństwo Drogi Krzyżowej najdłuższą trasą na Białorusi. Od pierwszej
do ostatniej stacji gudogajska Kalwaria wynosi 3,5 kilometrów.

PIELGRZYMKI
W związku z pandemią koronawirusa w bieżącym roku nie organizowano licznych pielgrzymek do sanktuariów diecezji. Osoby duchowne i świeckie indywidualnie przybywają do Trokiel, Rosi i Gudogaju. Wielu jedzie
rowerami bądź idzie pieszo.

WIZYTY BISKUPIE
Ksiądz biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz nawiedził wspólnotę parafialną Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Porzeczu (dekanat Grodno-Wschód). Podczas Mszy św. hierarcha udzielił sakramentu bierzmowania
grupie młodych ludzi, którzy do tego wydarzenia zostali odpowiednio przygotowani.

NOMINACJE

Wspomnienie Matki
Bożej Kongregackiej
(Studenckiej).

6 sierpnia

Święto Przemienienia
Pańskiego.

10 sierpnia

Święto św. Wawrzyńca,
Diakona i Męczennika.

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.

22 sierpnia

Wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Królowej.

24 sierpnia

Święto św. Bartłomieja,
Apostoła.

1 września

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

4 września

Trzech neoprezbiterów otrzymało dekrety, skierowujące ich na posługę w Kościele na Grodzieńszczyźnie. Ks.
Eugeniusz Amosionok został mianowany wikariuszem parafii katedralnej pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie, ks. Tomasz Mikołajczyk – wikariuszem parafii pw. św. Wacława w Wołkowysku, ks. Andrzej Strukiel – wikariuszem parafii Ducha Świętego w Grodnie.

Wspomnienie bł. Marii
Stelli i 10 Towarzyszek,
Męczennic z Nowogródka.

8 września

Święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny.

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

Aktualne wiadomości,
materiały fotograficzne
i filmowe.
Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie.

Intencje
różańcowe
Sierpień

O wyzwolenie ludzi
uzależnionych
od alkoholizmu i innych
rzeczy. W intencji
duszpasterstwa trzeźwości i
instytucji, którzy wspierają
ludzi uzależnionych.
O obfite owoce duchowe
Synodu Diecezjalnego.

JEDNYM WERSEM
• Poświęcenie nowego krzyża odbyło się we wsi Purście, należącej do parafii Krupowo (dekanat Lida). • Duszpasterstwo Studentów i Młodzieży Pracującej Diecezji Grodzieńskiej „OPEN” zorganizowało rekolekcje na kajakach.
• W Naumowiczach każdy indywidualnie uszanował pamięć ofiar II wojny światowej.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W związku z prowadzonym procesem w sądzie kościelnym diecezji grodzieńskiej
pan Witalij Towstyga s. Nikołaja,
który 5.10.2007 r. w cerkwi Świętych Borysa i Gleba w Grodnie (kołożska) zawarł związek małżeński
z panią Galiną Makarewicz c. Piotra,
jest proszony o zgłoszenie się osobiście do siedziby sądu w Grodnie przy ul. K. Marksa 4
lub telefonicznie: (8 0152) 75-64-37.
Czytelnicy, którzy znają adres zamieszkania lub posiadają jakąkolwiek informację o miejscu pobytu
pana Witalija Towstyga są proszeni o przekazanie tej informacji do sądu kościelnego.

Informacja dla kandydatów!

Koledż Teologiczny im. św. Kazimierza w Grodnie ogłasza rekrutację studentów na rok akademicki
2020/2021.
Jednym z głównych celów uczelni jest wzmocnienie wiary,
pogłębienie wiedzy religijnej i przygotowanie specjalistów do działalności religijnej.
Studia trwają 3 lata (od września do czerwca). Forma kształcenia – jest zaoczna.
Zajęcia odbywają się w 2. oraz 4. sobotę i niedzielę miesiąca.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą kontynuować naukę na katolickich uczelniach i uzyskać tytuł magistra lub doktora.
Wymagane dokumenty:
- podanie (napisane własnoręcznie);
kacyjnych;
- życiorys (napisany własnoręcznie);
- kopia paszportu (s. 31-33);
- list rekomendacyjny od proboszcza parafii;
- 3 zdjęcia (3x4);
- kopia świadectw o sakramentach chrztu i bierzmowania;
- zaświadczenie lekarskie;
- kopia świadectwa maturalnego lub innych dokumentów edu- - kwestionariusz (wypełniany podczas składania dokumentów).
Przed złożeniem dokumentów wymagany jest wstępny zapis, który odbywa się telefonicznie (8 029) 887-71-05, (8 0152) 7533-08 lub przez e-mail: kaledz.tealagiczny@gmail.com. Dokumenty są przyjmowane osobiście od 1 czerwca do 21 sierpnia w
każdy wtorek od 10.00 do 12.00 w Kurii Grodzieńskiej (Grodno, ul. K. Marksa 4.)
Egzamin wstępny:
- egzamin z Katechizmu i wiedzy ogólnej o Kościele katolickim; - rozmowa kwalifikacyjna.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
26 lipca 1993 r. – ks. Stanisław Szoka SDB,
duszp. Lida;
26 lipca 2009 r. – ks. prałat Marian Marguż,
prof. WSD w Grodnie.
27 lipca 1932 r. – ks. Antoni Audycki,
prob. Zaniewicze.
31 lipca 1942 r. – ks. Józef Kuczyński,
prob. Wsielub;
31 lipca 1942 r. – ks. Michał Dalecki,
prob. Nowogródek;
2 sierpnia 1989 r. – ks. Ryszard Werbel, prob. Roś;
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;
Nacza;
12 września 1943 r. – ks. Roman Misiewicz,
prob. Traby;
13 września 2004 r. – ks. prałat Jan Grajewski,
prof. WSD w Grodnie.

8

Niezapomniane
wakacje.
Instrukcja stosowania

Jakże dzieci czekają na wakacje! Po długim
trwaniu nauki do dyspozycji mają całe lato! A dorośli w międzyczasie lubią powtarzać, że czas zleci
tak szybko, że nawet nie zauważysz tego. Rada dla
rodziców: spędzajcie jak najwięcej czasu ze swoimi
dziećmi. Wtedy ten czas jest oceniany inaczej. Dwukrotnie – jeśli wypełnisz go znaczeniem, wrażeniami, przyjemnymi emocjami.
Pedagog-psycholog Olga Parada zaznacza, że
istnieją obowiązkowe wspomnienia, które należy
przekazać dziecku w okresie niemowlęcym. Wydaje
się, że zwykłe małe rzeczy poznane we wczesnych
latach są później rzutowane na dorosłość. Nie dzieje się to celowo, lecz na poziomie podświadomości.
Im głębszą więź mieli rodzice z dziećmi w swoim
czasie, tym bardziej napełnieni czują się dzieci. Z
takim doświadczeniem łatwiej jest przejść przez życie. Absolutnie.
CO ZALECA PSYCHOLOG? Zrobić tak, żeby wasz
syn lub córka wspominali swoje dzieciństwo z uczuciem szczęścia. Jest to już częściowo możliwe, jeśli
spędzacie razem czas. Pozostaje tylko pomalować
go na kolorowo.
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ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”
OBSERWOWAĆ
Patrzcie na gwiazdy i na
zachód słońca.
Ważne jest, aby móc
dostrzec piękno wszędzie.
To harmonizuje, pozwala
poczuć się częścią cudownego stworzenia.
ROZMAWIAĆ
Dzielcie się wrażeniami i
marzeniami.
Ciepłe rozmowy tworzą
pewną atmosferę, w której
rodzi się bliskość między
ludźmi. Czasami tego bardzo brakuje, aby zaufać,
polegać na kimś w ważnej
sprawie. Naprawdę potrzebujemy siebie nawzajem!
SŁUCHAĆ
Usiądźcie w ciszy przy
ognisku.
Nie zawsze, żeby usłyszeć trzeba słuchać. Czasem trzeba się nieco przysłuchać,
żeby usłyszeć.
Nawet cisza czasami “przemawia”.
BAWIĆ SIĘ
Zaleca się wspinanie na
drzewo.
Nie można sobie wyobrazić? Dlaczego nie?
Szczęśliwe są dzieci, których rodzice nie wstydzą
się być z nimi na tej samej

fali (i na odwrót). Gotowi
razem na wszystko. Nie w
krzaki, jak się mówi, lecz
dosłownie na drzewo.
CIESZYĆ SIĘ
Dobrze jest tańczyć razem, krążyć dziecko w ramionach.
Być w stanie wyrazić
swoje uczucia, nie ukrywać ich – to dopiero sztuka. Gdy dziecko nauczy się
tego od najmłodszych lat,
nie będzie miało konfliktu przynajmniej z samym
sobą.
ZDUMIEWAĆ SIĘ
Popatrzcie na świat
przez kolorowe szkła.
Jak zmieni się obraz,
gdy się spojrzy na wszystko z innej perspektywy!
Życie naprawdę promieniuje nowymi kolorami.
Aby to zrobić, musisz zobaczyć go pod innym, niezwykłym kątem.
TWORZYĆ
Budujcie szałasy, róbcie
wieńce.
Rozwija to wyobraźnię,
pomaga w kreatywnym
myśleniu. Każdy człowiek
jest wyjątkowy i to jest
jego wartość.

25 lipca 2020

PODZIWIAĆ
Obserwujcie, jak kiełkują
nasiona.
Na wszystko potrzeba
czasu. Zwłaszcza dla jakiegoś poważnego rezultatu.
Ważne jest, aby być cierpliwym i nie rozpaczać, gdy
nic nie widać na horyzoncie przez długi czas.
ROZUMIEĆ
Porozmawiajcie w języku znaków.
Bardzo przydatna umiejętność – rozumieć bez
słów. Intuicyjnie, poprzez
gesty i wskazówki. Będzie
korzystne dla was dowiedzieć się, czy potraficie sobie coś wytłumaczyć bez
słów. I się uczyć.
POKAZYWAĆ MIŁOŚĆ
Obsypać dziecko płatkami kwiatów.
W ten sposób zademonstrujecie, że dziecko jest
przez was kochane i jest
ważne. Co jakiś czas każdy
potrzebuje tego: czuć się
wyjątkowym i kochanym.
TROSZCZYĆ SIĘ
Karmcie ptaki.
Jak się mówi, dzisiaj jesteśmy potrzebni dzieciom,
a jutro oni będą potrzebni nam. Ważne jest, aby

podkreślić potrzebę troski
o potrzebujących. Podobnie każdy z nas w różnym
czasie może się znaleźć po
innej stronie barykady.
DAWA N I E ( S O B I E )
LUZU
Rozpocznijcie
posiłek
od deseru. Oblejcie się wodą
z butelek.
Nie zawsze należy trzymać się poważnego zachowania – może to być narzucone, wymyślone. Czasami
ważne jest, by zrezygnować z ustawionych granic,
aby poczuć autentyczność
chwili.
Jak zauważa psycholog,
czas spędzony wspólnie
w rodzinie można nazwać
“świętem duszy”. Trzeba pozwolić dziecku wybrać, jak
spędzić czas – nie narzucać.
Nie zaleca się grać w konkurencyjne gry na wynik (nie
powinno być zwycięzców i
pokonanych). Należy pamiętać: młodsi wiele się uczą
od starszych. W ten sposób
rodzice nigdy nie przestają
być przykładem dla swoich
dzieci. I tylko od nas zależy,
jaki ten przykład będzie.
Angelina Pokaczajło

Z głębi serca
Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze
życzenia: błogosławieństwa Bożego na
każdy dzień kapłańskiej
posługi, obfitości darów
Ducha Świętego, dużo
ludzkiej dobroci oraz
obfitych plonów na
niwie naszego Pana,
Jezusa Chrystusa.

Z modlitwą członkowie
Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Mostów

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Subielowi
z okazji 23. rocznicy
święceń kapłańskich i
imienin przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, niezbędnych sił do codziennej
posługi kapłańskiej, łask
Bożych i tylko radosnych chwil. Niech Bóg
miłosierny błogosławi
Cię każdego dnia, a Najświętsza Maryja Panna
nieustannie otacza swoją opieką. Dziękujemy
za życzliwość, modlitwę,
dobre i czułe serce.

Komitet Kościelny
i wdzięczni wierni z parafii
Traby

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi
Czesławowi
Pawlukiewiczowi
z okazji imienin składamy moc gorących
życzeń. Prosimy w
tym dniu o nieustannej odnowie Twojego
kapłaństwa w Kościele
przez Ducha Świętego.
Błagamy o to, abyś życiem stale potwierdzał
to autentyczne

znaczenie, jakie Twoje
osobiste powołanie kapłańskie posiada zarówno w nim samym, jak
też dla wszystkich ludzi;
abyś trwał w dziękczynieniu za dar powołania
jako za łaskę niczym nie
zasłużoną, a nieustannie dziękując, umacniał
się w wierności dla tego
świętego daru, który jest
tak bezinteresowny, że
tym bardziej zobowiązuje. Życzymy Ci, abyś
jako duszpasterz dążył
do celu i ciągle odkrywał
dar i sens powołania.
Niech zdrowie i energia
towarzyszą Ci przez
długie lata życia, dając
satysfakcję i radość z
tego wszystkiego, co
udało się osiągnąć, i pozwalając na wytyczenie
jeszcze wielu nowych
celów. Maryja, Matka
Kapłanów i Wspomożycielka Wiernych, niech
strzeże Twoją kapłańską
wiarę, pomaga odnowić
i zachować pierwotną
miłość do Boga i Kościoła, jaką było napełnione
Twoje serce w dniu
święceń.

co pochodzi od „ducha świata”. Życzymy
wytrwania i cierpliwości
w pełnieniu posługi
kapłańskiej, wszelkich
darów Bożych, opieki
Matki Najświętszej,
siły w ramionach oraz
czystego ognia w sercu,
co zapali wszystko wokół Ciebie szczęściem i
radością. Ze swej strony
ogarniamy Ciebie w
sposób szczególny naszą
modlitwą, by Bóg błogosławił Ci oraz umacniał
nieustannie swoją łaską
i pokojem.

Parafianie z Rosi

Z modlitwą członkowie
Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom
Czyśćcowym ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko
z okazji imienin pragniemy złożyć serdeczne życzenia. Niechaj
Pocieszyciel – Duch
Prawdy – będzie z Tobą
poprzez święte swoje
dary. Niech będą z Tobą
Jego mądrość i rozum,
wiedza i rada, męstwo,
pobożność i bojaźń
Boża, abyś umiał zawsze
rozeznać to, co od Boga
pochodzi, i odróżnić to,

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi
Wiktorowi
Zacharzewskiemu
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia
połączone z modlitwą:
obfitych łask Bożych,
zdrowia na długie lata,
darów Ducha Świętego, nieustannej opieki
Matki Bożej i Anioła
Stróża, wytrwałości na
drodze kapłańskiej, którą naznaczył dla Ciebie

Przyjaciele

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Żurawskiemu
z okazji nadchodzących imienin życzymy
zdrowia, pogody ducha,
pokoju w sercu, błogosławieństwa Bożego,
opieki Matki Bożej i
świętego patrona. Niech
każdy przeżyty dzień
przynosi siłę i radość
w wykonaniu posługi
duszpasterskiej.

Bóg Wszechmogący,
oraz życzliwych ludzi
obok. Niech każdy dzień
posługi Bogu i ludziom
przynosi radość i zadowolenie.

Wierni z parafii Świętych
Aniołów Stróżów w Rohotnie

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko
z okazji imienin szczerze życzymy błogosławieństwa Bożego,
mocnego zdrowia i życzliwych ludzi obok. Niech
każdy dzień przynosi Ci
świeże siły do pełnienia
posługi duszpasterskiej,
pokój i radość zawsze
goszczą w sercu, a Duch
Święty oświeca drogę,
którą kroczymy wraz z
Tobą. Dziękujemy za
Twoją dobroć, uśmiech,
modlitwę i posługę w
naszej parafii. Niech
Ojciec Miłosierny wynagrodzi Ci za to.

Z szacunkiem parafianie
z Mostów

Czcigodnej
Siostrze Annie
z okazji imienin życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia, pogody
ducha, obfitych owoców
pracy. Nosisz imię babci
Jezusa i zaufałaś Mu.
Niech dobry Bóg rozjaśni Twą drogę życia, aby
łatwo było nią kroczyć.

Wdzięczni parafianie
z Surwiliszek

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi
Wiktorowi Subielowi
z okazji 23. rocznicy
święceń kapłańskich i
imienin życzymy mocnego zdrowia, nieustan-

nej opieki Matki Bożej,
obfitych darów Ducha
Świętego, twórczej inspiracji, owoców duchowych na dalszej drodze
posługi w naszej parafii. Niech życie będzie
ciekawe i dobre, droga
– szczęśliwa, sprawy –
udane, a żadne trudności nie przestraszają.

Wdzięczni parafianie
z kościoła pw. Trójcy
Przenajświętszej
w Surwiliszkach

Czcigodnemu
Księdzu Wiktorowi
Sawickiemu
z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia,
szczęścia i radości.
Niech Bóg Najwyższy
obdarzy Cię swoimi
łaskami, Matka Najświętsza ma w opiece
i pomaga zawsze i
wszędzie, patron święty
towarzyszy na drodze do
świętości, a każdy dzień
posługi Bogu i ludziom
przynosi radość i zadowolenie.

Z wdzięcznością wierni
z kaplicy w Wincukach

Czcigodnemu
Księdzu Pawłowi
Zwierzyńskiemu
z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia
na długie lata posługi
duszpasterskiej, pogody
ducha i życzliwych ludzi
obok. Niech Jezus obdarza obfitymi łaskami,
Anioł Stróż dodaje sił,
Matka Boża otula swoją

łaską i opieką, a Duch
Święty prowadzi przez
życie.

Byli parafianie z Wornian
i Worony

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi
Włodzimierzowi
Hulajowi
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia.
Niech Pan Bóg obdarza
Cię swoimi łaskami,
mocnym zdrowiem i
mądrością w posłudze
duszpasterskiej, Najświętsza Maryja Panna i
święty patron nieustannie się Tobą opiekują,
a Anioł Stróż czuwa i
pomaga godnie przeżywać każdy dzień.

Komitet Kościelny, apostolat
„Margaretka” i parafianie
z Lidy-Fary

Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Szmyginowi
z okazji nadchodzących
urodzin z całego serca życzymy mocnego
zdrowia, długich lat
życia, radości i ludzkiej życzliwości. Niech
Duch Święty opromienia
swym światłem każdy
Twój dzień, a Matka
Boża otula pieszczotą.
Dziękujemy za światło
duszy i za piękne rozważania Słowa Bożego, po
których serce wypełnia
radość i pokój.

Wdzięczni parafianie
z kościoła pw. Zwiastowania
NMP w Międzyrzeczu

W związku z urlopem pracowników redakcji
kolejny numer gazety „Słowo Życia”
ukaże się 13 września.
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