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Kościół Świętej Trójcy
w Rosi. Arcydzieło

włoskiej rzeźby

Oprócz cudownej figury Jezusa Frasobliwego  
w świątyni znajduje się również marmurowy  
sarkofag – arcydzieło sztuki.

W dniach 9-10 lipca w diecezjalnym sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Rodzin w Trokielach (deka-
nat Raduń) odbyły się uroczystości diecezjalne.  
W tym roku ich mottem były słowa „Z Maryją  
do pokoju i jedności”.

Z Maryją
do pokoju i jedności

Każdy ma swój Tabor

Święto Przemienienia Pańskiego nakłada na 
chrześcijan obowiązek nieustannej duchowej 
przemiany.
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W sierpniu Kościół katolicki na Białorusi modli się w intencji trzeźwości. 
Aby zrozumieć, dlaczego, nie zawsze trzeba patrzeć do statystyk. Dla 
wielu Białorusinów wystarczy usiąść z krewnymi przy stole lub przejść  
się rano w pobliżu małego sklepu. Wraz ze wzrostem choroby alkoholi-
zmu wzrasta również liczba osób współzależnych. Najczęściej są to żony 
i matki, także dzieci.

O ALKOHOLIZMIE,
BOŻYM DARZE I NIEZALEŻNOŚCI
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 Problem alkoholizmu dotyczy znacznej części społeczeństwa

O. Paweł Siergiejew od wielu lat generuje i realizuje pomysły pomocy – 
zagraniczne kursy rehabilitacji, szkolenia systemowe dla wolontariuszy, 
inkluzywna piekarnia „Pszczoła”, kursy informatyczne dla osób niepeł-
nosprawnych i wiele innych. Wszystkie tego rodzaju działania wymagają  
funduszy. Z kapłanem prawosławnym rozmawiamy o religijnej działalno-
ści społecznej, relacjach z przedsiębiorcami i ogólnych problemach na-
szych Kościołów w dziedzinie dobroczynności w dzisiejszych czasach.

„NAJWAŻNIEJSZE JEST, 
ABY BYĆ UCZCIWYM”. 
ROZMOWA
O WSPÓŁPRACY
Z BIZNESEM
I PROJEKTACH
SPOŁECZNYCH
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 kalendarz 

 SŁOWO REDAKTORA

24 lipca
Światowy Dzień Dziadków 

i Osób Starszych.
Po raz drugi w całym Kościele 

Powszechnym będzie obchodzo-
ny II Światowy Dzień Dziadków 
i Osób Starszych. Hasłem tego-
rocznych obchodów będzie frag-
ment Psalmu 92, konkretnie jego 
15 werset: „Wydadzą owoc nawet 
i w starości”. 

4 sierpnia 
Wspomnienie św. Jana 

Marii Vianneya, prezbitera, 
patrona kapłanów.

Przez 35 lat Jan Vianney zma-
gał się z szatanem, walcząc z jego 
pokusami i doświadczając nisz-
czycielskiej siły zła w bardzo real- 
ny sposób. W 2010 roku papież 
Benedykt XVI ogłosił wieloletnie-
go proboszcza z Ars patronem 
wszystkich kapłanów. 

15 sierpnia
Uroczystość Wniebowzię-

cia Najświętszej Maryi Panny.  
Maryja, rodząc Chrystusa, 

sama stała się częścią Kościo-
ła, Jego Mistycznego Ciała. Gdy 
została wzięta do nieba, stała 
się znakiem nadziei dla wszyst-
kich wierzących: obietnica życia  
w Królestwie Niebieskim spełniła 
się na Niej jako pierwszej.  

24 sierpnia
Święto św. Bartłomieja, 

apostoła.   
Święty ma podwójne imię. 

Przez trzech Ewangelistów: Ma-
teusza, Marka oraz Łukasza 
nazywany jest Bartłomiejem. 
Natomiast św. Jan nazywał go 
Natanaelem. Dzięki tradycji,  
która mówi, że św. Bartłomie-
ja obdarto ze skóry, na patrona 
obrali go sobie rzeźnicy, garbarze 
i introligatorzy.

1 września 
83. rocznica wybuchu  

II wojny światowej.   
Polecajmy Panu Bogu w mod-

litwie wszystkich poległych i módl-
my się o pokój na świecie. W tym 
dniu przypada też Światowy Dzień 
Modlitw o ochronę stworzenia.  
Jest to okazja do pogłębiania swo-
jej wiary w Boga Stwórcę i zjed-
noczenia się w sposób szczególny  
na modlitwie i w działaniach na 
rzecz ochrony wspólnego domu. 

8 września
Święto Narodzenia Naj-

świętszej Maryi Panny.   
Pod koniec lata i na progu 

jesieni, Kościół pragnie uczcić 
Matkę Bożą, wspominając Jej 
narodzenie. Jej przyjście na świat  
tak bardzo przywołuje w wyob-
raźni obraz jesiennego siewu.  
W Maryi bowiem Bóg powierzył 
ziemi drogocenne „ziarno”, które 
w przyszłości wyda plon.

Każda chwila jest sposobna, by kochać Boga i bliźniego. Nie ma uprzywilejowa-
nych miejsc, w których miłości byłoby łatwiej się wyrazić. Naszym powołaniem 
jest zakwitnąć tam, gdzie Bóg przygotował nam glebę. Trzeba wzrastać w świę-
tości tu i teraz, w tych, a nie innych warunkach. 

Przeżywając letnie miesiące, będąc na urlopie i wyjeżdżając na wakacje, nie 
można stracić okazji do tego, by jednoczyć się z naszym Stwórcą. Trzeba iśc za 
Chrystusem zawsze i wszędzie. Trzeba dobrze wykorzystać każdą chwilę. 

Drodzy Czytelnicy! 
Zespół redakcyjny również udaje się na upragniony odpoczynek. Będziemy rów-

nież uczyć się jeszcze bardziej kochać Boga i swoich bliskich, a po powrocie z urlopu 
– wypoczęci oraz pełni sił i nowych pomysłów – będziemy chcieli wykazać naszą 
miłość do Was, przygotowując aktualne i ciekawe materiały na łamach naszej 
diecezjalnej gazety. 

Życzymy wszystkim dobrego odpoczynku i do zobaczenia we wrześniu! 

 Ks. Jerzy Martinowicz 
     ciąg dalszy ze str. 1

W Starym i Nowym 
Testamencie w 
górach działy się  

najważniejsze wydarzenia  
w historii zbawienia. Na 
wulkanicznym masywie 
Ararat zatrzymała się arka, 
gdy wody potopu zaczę-
ły opadać; wzgórze Moria 
było świadkiem ofiary Ab-
rahama; na szczycie Synaj 
Jahwe przekazał Izraelowi 
swoje przykazania; wygła-
szając kazanie „na górze” 

Jezus dał ludziom osiem 
błogosławieństw; na Górze 
Oliwnej Syn Boży modlił się 
przed męką, a na Kalwarii 
zostały odkupione grzechy 
całego świata. Na każdym 
z tych szczytów wydarzyło 
się coś, co miało znaczenie 
dla relacji między Bogiem a 
człowiekiem. Więc możemy 
stwierdzić, że Bóg lubi góry.

Przemienienie Pańskie, 
jedno z najważniejszych 
wydarzeń w życiu Jezu-
sa i cud, który dokonał się  
w obecności trzech aposto-
łów, również wydarzyło się 
na górze Tabor. „Jezus wziął 
ze sobą Piotra, Jakuba i bra-
ta jego, Jana, zaprowadził 
ich na górę wysoką, osobno. 
Tam przemienił się wobec 
nich: Twarz Jego zajaśnia-
ła jak słońce, odzienie zaś  
stało się białe jak światło” 
(Mt 17, 1-2).

Jedno jest pewne, że  
w czasach Jezusa ludzie nie 
chodzili w góry dla przy-
jemności. Więc z pewnością 
apostołowie wspinając się 
na Tabor, dwoili się i tro-
ili, by zrozumieć, dlacze-
go Jezus ich tam zabiera.  

Musieli się bardzo zdziwić, 
gdy Zbawiciel ukazał się 
im w jaśniejącej postaci. 
Zrozumieli wtedy, że doli-
ny, chociaż wygodne i bez-
pieczne, nie dają szansy 
spojrzeć na rzeczywistość 
z innej perspektywy. Zdu-
mienie apostołów szybko 
przerodziło się w zachwyt. 
„Panie, dobrze, że tu je-
steśmy; jeśli chcesz, posta-
wię tu trzy namioty: jeden  
dla Ciebie, jeden dla Moj-
żesza i jeden dla Eliasza”  
(Mt 17, 4).

Każdy z nas ma swoje 
„góry Tabor”. Dla jednych 

będzie to czas spędzony  
z najbliższymi, dla innych  
– realizowanie życiowej  
pasji, wszystko, co pozwala 
nam się „przemieniać”, a 
więc być bardziej i pełniej.

Ludzie od zawsze szu-
kali w górach Boskiego 
pierwiastka. Klasztory, pu-
stelnie, miejsca, w których 
rozwijała się duchowość, 
nie powstawały na nizi-
nach, ale na górskich szczy-
tach, często w skrajnie nie-
sprzyjających warunkach, 
zawieszone między niebem 
i ziemią, z dala od rutyny  
i daleko poza strefą kom- 
fortu. 

Chwile radości i spełnie-
nia nie są po to, by zacho-
wywać je dla siebie. Jeśli 
w naszym życiu jest coś, 
co naprawdę nas pociąga, 
sprawia, że puls przyśpie-
sza, a serce bije szybciej, 
pokażmy to innym. Wokół 
nas jest więcej pogrążo-
nych w mroku ludzi, niż się 
wydaje. Może akurat moja 
„góra Tabor” sprawi, że 
ktoś inny też się „przemie-
ni”? Piotr nie chciał scho-
dzić. Najchętniej zostałby 

z przemienionym Jezusem  
i nie myślał o sprawach, 
które zostały na dole. Nie  
o to jednak chodzi Bogu.

Góra Tabor była jednym 
z ostatnich przystanków  
Jezusa przed Jerozolimą. Po 
chwale, jakiej doświadczy-
li apostołowie w obecności 
przemienionego Chrystusa, 
miało nadejść coś zupełnie 
innego. Przemienienie Pań-
skie było po to, by umocnić 
uczniów przed uniżeniem i 
upokorzeniem, jakiego miał 
doświadczyć Jezus. 

Nasze „góry Tabor” też 
nie trwają wiecznie. Jeśli 
doświadczasz czegoś po-
zytywnego, dobrze to za-
pamiętaj. Gdy pojawi się 
kryzys – a pojawi się prę-
dzej czy później – będziesz 

wiedział, że i on kiedyś się 
skończy.

Biblijna historia o prze-
mienieniu na górze Tabor 
uczy nas, by dobre doświad-
czenia zabierać w „doliny” 
naszej codzienności, zapa-
miętywać i dzielić się nimi 

z innymi. Wtedy to, cze-
mu oddajemy nasze serce, 
przestanie być tylko chwi-
lową przyjemnością, sta-
jąc się czymś niosącym na- 
dzieję innym oraz naszym 
własnym umocnieniem.

KAŻDY MA SWÓJ TABOR

Na Górze Tabor w Galilei znajduje się jeden z domów 
Wspólnoty Cenacolo, która powstała we Włoszech. 
Do tego domu przybywają zagubieni i uzależnieni 
ludzie młodzi, zwłaszcza narkomani, którzy podej-
mują drogę wyjścia z doświadczanych problemów.

Święto Przemienienia 
Pańskiego obchodzimy 
6 sierpnia.  
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– Patrząc wstecz na własne 
życie rodzinne – przed uzależnie-
niem i po – jak opisałaby Pani 
swoją drogę?

– Alkohol jako problem dla 
mnie nie istniał. Gdy patrzyłam  
na ludzi pod sklepem, wydawało 
mi się, że są po prostu słabi i nie 
mogą zmusić się, by z tego zrezyg-
nować.

Mój tata, lekarz wojskowy,  
najwyraźniej znał problem alko- 
holizmu i bardzo dbał o wycho-
wanie dzieci, zwłaszcza starsze-
go syna. Zawsze wiedzieliśmy, 
że alkohol jest szkodliwy, więc  
w rodzinie nie było uzależnień.  
Jestem bardzo wdzięczna rodzi-
com, że dorastałam w zdrowej, 
trzeźwej atmosferze.

W czasach studenckich i 
po ukończeniu studiów lingwi-
stycznych, gdy pracowałam tutaj  
w Grodnie, alkohol był obecny,  
ale dyskretnie. Nie wiedziałam, 
czym jest alkoholizm.

Gdy wyszłam za mąż, razem  
z Jerzym chodziliśmy na różne 
imprezy, spotykaliśmy się z przy-
jaciółmi, było fajnie, interesująco. 
Zasadniczo wszystko było mniej 
więcej normalne, dopóki nie za-
uważyłam, że po każdej imprezie 
mąż chciał kontynuować. Rano 
trzymał się, nie pozwalał sobie, 
ale wieczorem już szukał towarzy-
stwa, ciągnął mnie do przyjaciół i 
wszystko rozciągało się na kilka 
dni.

Tak więc przez około piętna-
ście lat aktywnego picia alkoholu 
przez mojego męża zdałam sobie 
sprawę, że jest uzależniony. Po-
tem dowiedziałam się o jego prze-
szłości i zrozumiałam, co się stało. 
Miałam dużo różnych myśli. Chcia-
łam rzucić wszystko i odejść. Ale 
powstrzymało mnie to, że wzię-
liśmy ślub, że przysięgaliśmy so-
bie być razem w radości i smutku,  
w nieszczęściu i chorobie. 

Przyszedł moment, gdy sam 
Jerzy powiedział: „Jestem alko-
holikiem”. Z pewnością poczułam 
się jeszcze gorzej. Zaczęłam szu-
kać pomocy u wszelkiego rodzaju 
lekarzy, zwróciłam się o pomoc  
do znanych narkologów w Mińsku 
– pieniądze znikały, a rezultatu 
wciąż nie było. 

Tutaj chcę podkreślić, że cho-
roba postępowała, a z mojej stro-
ny było pewne błędne myślenie.  
Gdy mąż wychodził ze stanu  
ciężkiego upicia się, przepraszał, 
obiecywał poprawę. Zdarzały się 
miesiące, gdy wszystko było w 
porządku. Uspokoiłam się, mia-
łam nadzieję, że już tak zostanie. 
Jednak gdzieś w głębi serca wciąż 
czekałam, aż znów się zacznie.  
I zaczęło się i trwało coraz dłużej, 
coraz trudniej. Nie mógł już sam  
z tego wyjść, potrzebna była po-
moc medyczna, kroplówki, szpi-
tal. Na tyle dałam za wygraną, że 
czekałam, aż to się skończy. Zna- 
łam wiele przypadków z rodzin 
moich przyjaciół, znajomych i wi-
działam, że u wszystkich koniec 
wygląda tak samo.

Od 2000 roku rozpoczęła się 
aktywna faza powrotu do zdro-
wia męża. Uważamy, że był to dar 
Boży, dar od Matki Bożej Często-
chowskiej. Wtedy Jerzy po raz 
pierwszy przyszedł na spotkanie 
grupy anonimowych alkoholików, 
a Pan Bóg go poprowadził. Potem 
uciekł stamtąd, ale Pan przypro-
wadził go z powrotem i powie-
dział: „Oto twoje miejsce”. Dzięki 
Bogu minęło 22 lata. Prawdopo-
dobnie mój mąż w tym czasie miał 
ochotę na drinka, nie mogę tu nic 
powiedzieć, ponieważ były różne 

nastroje, myśli... Ale Bóg trzymał 
go po drodze. A Jerzy jest osobą, 
która po otrzymaniu daru natych-
miast musiała się nim podzielić. 
Od 2000 roku wciąż to robi.

Metody, które wcześniej za-
stosowaliśmy – między innymi 
wszywka antyalkoholowa, kodo-
wanie z alkoholu – nie pomogły. 
Mąż był trzeźwy, ale niezwykle 
agresywny i po prostu czekał  
na moment, w którym można  
będzie dalej pić. Mieliśmy ogrom-
ne trudności zarówno natury  
psychologicznej, jak i materialnej. 
Dar, który otrzymał w 2000 roku, 

całkowicie zmienił nasze życie.  
Jerzy zaczął uczyć się, jak żyć 
trzeźwo, bez pomocy medycznej 
lub narkologicznej z zewnątrz.

Charakterystycznym momen-
tem w naszej rodzinie jest rów-
nież to, że to nie ja doprowadzi-
łam męża do trzeźwości, lecz on 
przyszedł do niej sam i doprowa-
dził mnie do zrozumienia istoty 
alkoholizmu. Dostałam wiele in-
formacji o tym, co to za choroba,  
jak z nią żyć.

Po tym, jak po raz pierwszy tra-
fiłam do grupy Al-Anon, gdy prze-
czytałam literaturę o współzależ-
nych osobach, zrozumiałam, że to,  
czym żyłam te 14-15 lat, było wiel-
kim błędem: byłam wyrozumiała, 
wylewałam wódkę lub odwrot-
nie przynosiłam mu, aby zamilkł,  
i miałam poczucie winy, które za-
leżny człowiek nieustannie pod-
trzymuje w osobie współzależnej.  
Podtrzymuje i sprawia, że jest bar-
dzo silny: „Piję, ponieważ jesteś 
zła”.

I chociaż zawsze wyobrażam  
sobie, że jestem osobą współzależ-
ną, choroba męża nauczyła mnie 
niezależności. Przede wszystkim 
dowiedziałam się, że jestem czło-
wiekiem i że nie jestem niczemu 
winna, że to jego choroba, a nie 
moja. Ja, powiedzmy tak, napraw-
dę jestem osobą współzależną, idę 
równoległą ścieżką. Skoro jestem 
obok niego, wybrałam tę drogę. Idę 
i staram się być niezależna, staram 
się mieć i mam swoje zaintereso-
wania, hobby, pasje, a także modlę 
się codziennie o trzeźwość zarów- 
no dla męża, jak i dla całego kraju. 

– Jak Pani uważa, czy bez 
udziału w grupie dla osób współ- 
zależnych można samodzielnie 
dojść do uświadomienia własnej 
niezależności?

– Być może, ale potrzebujesz  
kogoś, kto ci o tym powie, mu-
sisz mieć tę świadomość. Osoba 
współzależna musi wiedzieć, że nic  
nie jest winna, że nie ma żadne-
go wpływu na picie, że jeśli osoba 
uzależniona pije, to nie dlatego,  
że jesteś winny, lecz dlatego, że jest 
alkoholikiem.

– Biorąc pod uwagę moment 
wierności współmałżonkowi do 
końca i aspekt dbania o swoje zdro-
wie i bezpieczeństwo, jak podjąć 
właściwą decyzję: zostać czy odejść?

– To jest bardzo indywidualne,  
a kobieta sama musi zdecydować.

Każdy alkoholik pije inaczej. Są 
ludzie, którzy piją i szaleją. To bar-
dzo przerażające, a nawet ksiądz 
mówi, że jeśli mąż grozi ci i dzie-
ciom, musisz odejść. Nie chodzi 
o rozwód, ale separację. W moim 
przypadku tak się nie stało. Mąż 
nigdy nie bił. Kiedyś próbowałam 
różnych metod, takich jak chowanie 
alkoholu, ale gdy mnie odepchnął, 
zdałam sobie sprawę, że w tym sta-
nie mąż nie odpowiada za swoje 

działania i może się zdarzyć jakieś 
nieszczęście, więc chroniąc siebie, 
nie byłam agresywna.

Istnieje pojęcie dna, gdy dana 
osoba nadużywa alkoholu. Cała hi-
storia alkoholika podobna jest do 
windy, która jedzie w dół, na cmen-
tarz. Pierwszy dzwonek, dziewiąte 
piętro – zwolniony z pracy. Zatrzy-
mał się tutaj, znalazł nową pracę i 
przestał pić. „No i cóż, że straciłem 
pracę”. Potem stracił rodzinę. Stra-
cił dzieci, bliskich. Tak więc osoba 
traci wszystko i ostatecznie docho-
dzi do dna. Istnieje szansa, że od-
bije się od dna, nawet jeśli zostanie 
sam, a jeśli ma wystarczająco sił i 
rozumu, będzie w stanie wspiąć się 
na dach. Tylko sam i jednocześnie 
z pomocą specjalistów i z pomocą 
przyjaciela. Niestety nie mamy zbyt 
wielu ośrodków, w których mogą 
udzielić profesjonalnej pomocy.

– Jak się nie poddać, ale zacho-
wać siebie i wspierać męża?

– Jerzy się starał: i kodował się 
z alkoholu, i umieszczał wszywkę 
antyalkoholową, i czego tylko nie 
robił, lecz alkoholizm to bardzo 
podstępna rzecz. Jak każda choro-
ba, ma aktywny etap – to smutek i 
nieszczęście. Następnie następuje 
remisja, a potem trzeba czasami 
pomóc wsparciem, słowem. Tak te-
raz to rozumuję, z pozycji tego, co 
wiem. A co robią zwykle kobiety,  
to co robiłam ja: krzyczałam, prze-
klinałam, gdy można było dotrzeć 
do osoby, i otrzymywałam tę samą 
negatywną odpowiedź.

Jeśli mówimy o radach, warto 
szukać pomocy. Wcześniej prawie 
nie było tego rodzaju pomocy: „Idź 
do narkologa, zarejestruj się na kon-
trolę” – a teraz alkoholizm jest za-
rejestrowany jako choroba. Współ-
uzależnienie jest również uważane 
za chorobę i można, między innymi, 

popracować z psychologiem.
Kobieta teraz, przynajmniej u 

nas, w Grodnie, może również uzy-
skać pomoc w grupie osób współ-
zależnych, gdzie spotykają się tacy 
sami ludzie, głównie kobiety, które 
dzielą się swoimi nieszczęściami i 
doświadczeniami. To doświadcze-
nie pomaga usłyszeć, co robiła inna  
kobieta w podobnej sytuacji.

Uważam, że osoba współzależna 
powinna znaleźć swoje „ja” i rozwi-
nąć go w sobie. Bardzo często uza-
leżniony mężczyzna pije od wielu 
lat i w jego życiu nic się nie dzieje, 
a uzależniona kobieta rezygnuje 
z życia, ponieważ poświęciła mu 
wszystko, cały czas zajmowała się 
jego problemami, ale nie sobą. Jest 
coś takiego jak okrutna miłość, to 
znaczy: „Kocham cię, ale ty żyj swo-
im życiem, jeśli chcesz pić – pij, ale 
mnie to nie dotyczy”. Ważne jest, 
aby zdać sobie sprawę, że nie mo-
żesz zmienić alkoholika. Czasami 
mówią: „Właśnie taka kobieta! Ura-
towała go”. Być może przyczyniła 
się do tego, ale tylko osoba uzależ-

niona może sama siebie uratować.
Ważny jest również szacunek 

wobec siebie nawzajem. Wiesz, że 
współmałżonek ma takie czy inne 
przyzwyczajenia – trzeba je sza-
nować. Oczywiście, że alkoholizm 
z pewnością nie, ale jeśli ma coś, 
co lubi, niech to rozwija. Jeśli lubi 
coś czytać lub oglądać, na przy-
kład hokej, piłkę nożną, lub też ło-
wić ryby, pozwól mu to robić, jeśli  
takie rzeczy nie będą szkodzić ro- 
dzinie. Oznacza to, że trzeba sza-
nować jego przyzwyczajenia, mieć 
swoje i w ten sposób żyć. Bez idea-
łów, ponieważ ideałów nie ma. 

– Jak powinna zachowywać się 
żona pod względem obecności al-
koholu na imprezie, jeśli wie, że jej 
mąż jest uzależniony?

– Nie ma stuprocentowej gwa-
rancji, że osoba będzie trzeźwa 
przez długi czas. W głowie zacho-
dzą te mechanizmy: chemia, krew 
itp., więc osoba zależna nie ma pra-
wa wypić żadnego alkoholu. Tutaj  
także współzależne matki, żony  
popełniają błąd: „Jak to jest?! Prze-
cież już jesteś zdrowy, nie jesteś 
alkoholikiem. Ślub córki – cóż, nie 
wypijesz lampkę szampana dla cór-
ki? Wypij”. W żadnym wypadku, po-
nieważ już nie zobaczysz tego we-
sela. Będziesz jutro i pojutrze leżał 
pod stołem. Ważne jest, aby bliscy 
zrozumieli: jeśli dana osoba zdała 
sobie sprawę, że jest alkoholikiem, 
to do końca życia nie ma prawa  
wypić żadnego alkoholu. 

Chodzi o brak informacji dla 
żony, dla matki. Nigdy nie mówi-
my „byli alkoholicy”. Tak jak osoba  
z jakąkolwiek chorobą wie, jak 
się zachować, tak samo z alko-
holizmem wie, jak postępować.  
W rodzinie należy po prostu uni-
kać dużych imprez, nie używać  
alkoholu w domu.

Mąż Ludmiły, Jerzy, od 22 lat jest trzeźwym alkoholi-
kiem i pomaga innym osobom uzależnionym. Popro- 
siliśmy Ludmiłę, aby opowiedziała o swojej drodze 
jako osoby współzależnej, zapytaliśmy o aspekt wier-
ności, o zachowanie siebie i porady dla kobiet współ-
zależnych.

 AKTUALNOŚCI

Szczegóły beatyfikacji 
Jana Pawła I

Biuro Prasowe Stolicy Apostol-
skiej opublikowało program uroczy-
stości z okazji beatyfikacji papieża 
Jana Pawła I, która odbędzie się  
w niedzielę 4 września 2022 roku  
na Placu Świętego Piotra w Watyka-
nie.

Liturgia beatyfikacyjna, której 
przewodniczyć będzie papież Fran-
ciszek, rozpocznie się o godz. 10:30 
czasu rzymskiego. Prośbę o ogło- 
szenie Jana Pawła I błogosławio- 
nym odczyta duszpasterz jego ro-
dzinnej diecezji Belluno-Feltre bi-
skup Renato Marangoni, postulator 
procesu beatyfikacyjnego kardynał 
Beniamino Stella i wicepostulator 
Stefania Falasca. Dzień wcześniej, 
w sobotę 3 września, w Bazylice  
św. Jana na rzymskim Lateranie  
odbędzie się czuwanie modlitew-
ne pod przewodnictwem kardynała 
Angelo De Donatisa, papieskiego 
wikariusza Rzymu. 

Stolica Apostolska z tro-
ską o nasz wspólny dom

Stolica Apostolska dołączy  
do konwencji klimatycznej i trakta-
tu paryskiego z zamiarem skutecz-
nego i odpowiedniego reagowania  
na wyzwania, jakie zmiany klimatu 
rzucają ludzkości i naszemu wspól-
nemu domowi.

Stały obserwator Stolicy Apo-
stolskiej przy ONZ abp. Giordano 
Caccia przekazał Sekretarzowi Ge-
neralnemu ONZ Antóniemu Guter-
resowi dokument o przystąpieniu 
Stolicy Apostolskiej – w imieniu i 
na rzecz Państwa Miasta Watyka-
nu – do Konwencji ONZ nt. Zmian  
Klimatycznych. 

Biuro Prasowe Stolicy Apostol-
skiej poinformowało, że Stolica 
Apostolska pragnie wnieść własny 
wkład i zapewnić moralne wsparcie 
dla współpracy wszystkich państw.

Umacnianie więzi między 
katolikami a zielono-

świątkowcami
Z okazji 50. rocznicy ustano-

wienia Komisji Dialogu Katoli-
cko-Zielonoświątkowego Ojciec 
Święty zaapelował o odnowienie 
wspólnych wysiłków na rzecz gło-
szenia Ewangelii.

Papież skierował krótkie prze-
słanie do uczestników posiedzenia 
plenarnego komisji, które odbyło 
się w Rzymie pod egidą Dykasterii 
promującej jedność chrześcijań-
ską. Zauważył, że przez ostatnie 
50 lat komisja ta, dzięki dialogo-
wi i refleksji, wspólnie działała  
na rzecz zacieśniania „więzi przy-
jaźni, solidarności i wzajemnego 
zrozumienia” pomiędzy wspólno-
tami katolickimi i zielonoświątko-
wymi.

Intencje modlitewne
Sierpień 

powszechna 
Módlmy się, aby mali i średni 

przedsiębiorcy, poważnie
dotknięci kryzysem gospodarczym 

i społecznym, znaleźli środki
niezbędne do kontynuowania 
swojej działalności w służbie
społeczności, w których żyją. 

diecezjalna  
Módlmy się o liczne duchowe 
owoce dla pielgrzymujących i 

przeżywających rekolekcje. 

Wrzesień

powszechna 
Módlmy się, aby kara śmierci, 

która godzi w nienaruszalność i 
godność osoby, została zniesiona 

w ustawodawstwie wszystkich 
państw świata.

diecezjalna  
Módlmy się o mężne trwanie
w wierze i odnowę duchową 
dla świeckich pracowników

kościelnych.

 Radio Watykańskie

 Rozmawiała Katarzyna Pawłowska

     ciąg dalszy ze str. 1

O ALKOHOLIZMIE, BOŻYM
DARZE I NIEZALEŻNOŚCI
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Pielgrzymi w sanktuarium 
w szczególny sposób 
modlili się o pokój na ca-

łym świecie, przede wszystkim 
w krajach, w których dochodzi 
do konfliktów i toczą się woj-
ny, a także o jedność w swo-
ich rodzinach, we wspólnocie i  
w każdym narodzie. Dzięki 
wstawiennictwu Matki Naj-
świętszej obecni dziękowali 
Bogu za swoje rodziny, w któ-
rych człowiek przychodzi na 
świat i dojrzewa, kształtuje 

charakter i uczy się życia. Pro-
sili, by Matka Boża chroniła 
przed zagrożeniami, jakie nie-
sie współczesny świat.

O północy odbyła się Msza 
Pasterska, której po raz pierw-
szy jako metropolita mińsko- 
mohylewski przewodniczył  
abp Józef Staniewski. Litur-
gia tradycyjnie rozpoczęła się 
procesją po Trokielach z kopią 
obrazu Matki Bożej. 

Drugi dzień uroczystości 
diecezjalnych rozpoczął się od 
odnowienia przyrzeczeń mał-
żeńskich. W obrzędzie uczest-
niczyło ponad 60 par. Zarówno 
młodzi, jak i ci, którzy są razem 

od kilkudziesięciu lat, zebrali 
się, aby ponownie złożyć przy-
sięgę miłości, wierności, sza-
cunku i życia razem do śmier- 
ci w zgodzie i jedności.

Następnie odbyła się Msza 
św. pod przewodnictwem bi-
skupa witebskiego Olega But-
kiewicza, przewodniczącego 
Konferencji Biskupów Katoli-
ckich na Białorusi. W homilii 
arcybiskup emeryt Tadeusz 
Kondrusiewicz poruszył aktu-
alny temat zachowania pokoju. 
Zauważył, że problem pokoju 
istnieje od początku stworze-
nia i zaczął się od zabicia przez 
Kaina swojego brata Abla.

 Kościół powszechny

WŁOCHY. We włoskim Turynie odbył się drugi etap  
44. Europejskiego Spotkania Młodych zorganizowanego 
przez ekumeniczną wspólnotę z Taize. Pierwszy etap forum 
odbył się w formie online od 28 grudnia 2021 r. do 1 stycz-
nia 2022 r. Spotkanie młodych ludzi z całej Europy, podob- 
nie jak rok wcześniej, uniemożliwiła pandemia koronawiru-
sa. Obecnie przyjmują ich rodziny i parafie w Turynie. Spot-
kanie odbyło się w ograniczonej formie: 7 lipca do najwięk-
szego miasta Piemontu przybyło zaledwie 150 wolontariuszy 
i około tysiąca uczestników. Dla porównania w poprzednim 
spotkaniu we Wrocławiu uczestniczyło 15 tysięcy osób. Pro-
gram spotkania obejmował wspólną modlitwę, konferencje, 
zwiedzanie wystaw, muzeów, ważnych miejsc historycznych 
i religijnych. 

KOREА POŁUDNIOWА. Koreańscy biskupi potępili 
projekt ustawy o eutanazji, który trafił właśnie do parlamen-
tu. Propozycja zakłada legalizację wspomaganego samobój-
stwa w przypadku śmiertelnej choroby. Abp Pierre Chung 
Soon-taick wydał oświadczenie, w którym jednoznacznie  
potępił projekt ustawy. „Kościół przypomina, że świętość 
życia ludzkiego jest nienaruszalna, czy to przez innych, 
czy przez samego siebie, aż do ostatniej chwili” – napisał 
przewodniczący Diecezjalnej Komisji Życia. Podkreślił, że 
zamiast do zakończenia życia, powinno się dążyć do po- 
szukiwania sposobów zmniejszania nieznośnego cierpienia, 
jakiego doświadczają nieuleczalnie chorzy pacjenci.

NIKARAGUA. Komunizujące władze Nikaragui wyda- 
liły z kraju zakonnice ze Zgromadzenia Misjonarek Mi-
łosierdzia. Reżim Daniela Ortegi, w ramach podejmowa-
nych przeciwko Kościołowi działań, odebrał zakonnicom 
osobowość prawną i zakazał wszelkiej działalności. Misjo-
narki prowadziły w kraju dom dla sierot, żłobek dla dzieci  
z rodzin o niskich dochodach oraz opiekowały się osobami  
starszymi. Obecnie zostały przyjęte do diecezji Tilarán Li- 
beria w Kostaryce, która zaoferowała im pomoc.

ROSJA. W wydawnictwie „Nestor-historia” ukazała się 
monografia naukowa „«Graduale Romanum» z 1974 r. Uro-
czyste pieśni Mszy świętej: od średniowiecza do czasów no-
wożytnych.  Tłumaczenie, interpretacja historyczno-kultu-
rowa i liturgiczne rozumienie tekstów sakralnych. – Tom 1.  
Od Adwentu do Pięćdziesiątnicy”, opatrzona ilustracja-
mi i nutami. Według informacji zamieszczonych na stronie  
internetowej wydawnictwa monografia ta stanowi pierwszą 
próbę przetłumaczenia na język rosyjski głównych pieśni 
„Graduale Romanum” publikacji z 1974 roku w kontekście 
interdyscyplinarnego podejścia do analizy tekstów sakral-
nych, które były praktycznie niezmienione od okresu śred-
niowiecza do czasów współczesnych.

Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

     ciąg dalszy ze str. 1
 Biuro prasowe diecezji grodzieńskiej 

Z MARYJĄ DO POKOJU I JEDNOŚCI

Tegoroczne uroczystości w Trokielach zgromadziły tysiące pielgrzymów z kraju i zagranicy
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 listy czytelników

T rokiele to miejsce kultu 
Maryi... W lipcu każdego 
roku miałam w planach 

odwiedzenie tak spokojnego i 
tak rodzinnego miejsca. Wizy-
ta w domu, w którym jest na-
sza Mama. Każdego roku przed 
pandemią dążyło tam kilkadzie-
siąt pielgrzymek z różnych za-
kątków naszej diecezji. A potem  
na 2 lata wszystko ucichło... Gdy 
pandemia ustąpiła, znów zaczę-
to organizować pielgrzymki, nie 
tak jak kiedyś, ale już dobrze.

W tym roku przyjechałam  
do Trokiel, a nie przyszłam, 
ponieważ nie było pieszej piel-
grzymki z Grodna. 

Na drodze wzdłuż sanktu- 
arium było wiele namiotów han-
dlowych, w których sprzedawa-
no lizaki-koguty (jak w dzieciń-
stwie), inne wszelkiego rodzaju 
słodycze, zabawki i, oczywiście, 
literaturę religijną, obrazy. Były 
nawet przyprawy i walonki.  
A także mały lokal gastrono-
miczny, w którym można było 
zjeść posiłek.

Pospacerowałam po terenie 
sanktuarium: wszystko piękne, 
zadbane, wiele alejek. Wszędzie 
znajdują się małe ołtarze w po-
staci domków z wizerunkiem 
Matki Bożej z różnych zakąt-
ków Grodzieńszczyzny. O wielu 
obrazach Maryi nawet nie wie-
działam. Wiele kwiatów, krzewy 
lawendy, ławki w pobliżu stawu.  
W jednym ze zbiorników wod-
nych pośrodku znajduje się figu-
ra św. Krzysztofa, patrona kie-
rowców i żeglarzy, poświęcono ją 

dzień wcześniej. Pojawiły się sta-
cje Drogi Krzyżowej. Zaskoczy-
ło to, że z tyłu każdej stacji wisi 
tabliczka z nazwiskiem sponsora. 
Pod zadaszeniem zorganizowano 
wystawę prac artystów, którzy, 
jak się dowiedziałam, malowali 
swoje obrazy na terenie sank-
tuarium. Można powiedzieć, że  
zainspirowała ich Maryja.

Zaczął donosić się dźwięk pio-
senek pod gitarę. Na rowerach, 
autobusach, samochodach, pieszo 
w grupach i indywidualnie zbli- 
żali się pielgrzymi. Ile radości było 

w ich oczach, ile szczęścia, że  
znów przyszli pokłonić się Nie-
biańskiej Matce. Pielgrzymi mod-
lili się o pokój i dawali świadectwo 
wiary. 

W dniu przybycia pielgrzy-
mów zorganizowano plac zabaw 
z trampolinami i zabawami, po-
nieważ Trokiele to sanktuarium 
dla rodzin. Ważne jest, aby za-
jąć najmłodszych czcicieli Matki  
Bożej.

Powstała długa kolejka  
do kościoła ku obrazowi, a ludzi 
nie było coraz mniej: pielgrzymi 

ciągle przybywali. Były też dłu-
gie kolejki do spowiedzi. Księży  
nie było tak wielu jak kiedyś,  
pielgrzymi musieli stać praktycz-
nie przez całą Mszę.

Miałam okazję obserwo-
wać piękny zachód słońca. Gdy 
zaczęło się ściemniać, od pas-
chału wierni zapalili świece, a 
małe światła rozprzestrzeniły się  
po całym terytorium wokół koś-
cioła. Zaczął padać i skończył 
się deszcz. O godz. 23:00 rozpo-
częła się procesja po Trokielach.  
Z przodu ogromny świecący  
krzyż, duchowieństwo miało po-
chodnie w rękach, na czele również 
kopia obrazu Trokielskiej Maryi. 
Dziewczyny w białych sukienkach 
sypały drogę kwiatami. Ładnie 
wyglądało, jak w wieńcach na ich  
głowach migały światełka. Proce-
sji towarzyszyła orkiestra.
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Nazwa miejscowości Roś po-
chodzi oczywiście od nazwy 
rzeki, na brzegach której się 

znajduje. A sama nazwa rzeki Roś, 
według niektórych badaczy, ma 
starożytny indoeuropejski rdzeń 
„ros”, co oznacza „surowy”, „wil-
gotny”. Trudno nawet powiedzieć, 
ile narodów żyło nad brzegiem  
tej małej rzeki. Wiadomo tylko, że 
od czasów starożytnych była waż-
nym szlakiem komunikacyjnym. 
Ludzie często znajdują tu staro- 
żytne monety rzymskie, co wska-
zuje, że na Rosi znajdowały się 
punkty handlowe, do których  
przybywali kupcy z bardzo odle-
głych krańców ziemi. 

Pierwsza wzmianka o Rosi  
w dokumentach pochodzi z 1491 
roku. Po pewnym czasie w miej-
scowości pojawiła się cerkiew  
prawosławna. Założyli ją przed-
stawiciele rodu Chodkiewiczów, 
którzy byli wówczas wielkimi 
zwolennikami prawosławia i za-
łożyli znany klasztor w Supraślu 
koło Białegostoku. Chodkiewicze 
wkrótce przyjęli katolicyzm, a 
pod koniec XVI wieku w Rosi po-
jawił się także kościół. Od funda-
torów miejscowi księża (plebani)  

otrzymali posiadłość Gierasimow- 
szczyznę, gdzie mieszkali, uczęsz-
czając do kościoła tylko na nabo-
żeństwa. W XVII i pierwszej po-
łowie XVIII wieku Roś posiadali 
Rakowscy, Ogińscy, Sapiehowie. 
Ci ostatni planowali nawet wy-
budować dla zakonu pijarów ka- 
mienny kościół i klasztor. Do bu-
dowy jednak nie doszło. 

W 1752 roku Teresa Sapieha 
poślubiła Jefima Karola Potockie-
go, w ten sposób Roś na długi czas 
stała się własnością Potockich. To 
oni podjęli się budowy kamien-
nej świątyni. Budował ją głównie 
Piotr Potocki – dyplomata, dzia-
łacz wojskowy, zagorzały zwolen-
nik Konstytucji 3 maja 1791 roku.  
Dokończył budowę świątyni jego 
syn Feliks. 

12 lipca 1808 roku kościół zo-
stał poświęcony. Była to budowla 
w stylu klasycznym o wymiarach 
33 na 14 metrów. Ściany w kolo-
rze białym pokryte były gontem 
pomalowanym na czerwono, rów-
nież czerwone były główne drzwi 
świątyni. Wewnątrz kościół od-
powiadał modnym wówczas za-
sadom klasycyzmu. Szczególnie 
przykuła uwagę postać siedzące-
go na kamieniu Jezusa Chrystusa  
w naturalnej wysokości, umiesz-
czona na ołtarzu głównym. 

Feliks Potocki zmarł w 1811 

roku, a jego żona Zofia z rodu  
Paców kilka lat później wyszła 
za mąż za generała Ksawerego 
Niesiołowskiego. Jednak Zofia 
Niesiołowska ponownie szybko 
owdowiała, a ponieważ jej córki 
zmarły młodo, resztę życia po-
święciła opiece nad kościołem, 

odbudowała go po pożarze w 1852 
roku. 

Zofia zmarła w 1856 roku  
w wieku 74 lat. Jej siostrzenica Lu-
dwika Pac, która opiekowała się 
właścicielką Rosi przez ostatnie 
lata, postanowiła uszanować swo-
ją ciotkę i zamówiła we Włoszech  

u mistrza Julio Maschettiego 
wspaniały marmurowy sarkofag. 
Dziś ten sarkofag jest prawdopo-
dobnie najpiękniejszą marmurową 
rzeźbą w całej diecezji grodzień-
skiej. Oto jak opisuje ją Swietła-
na Wocinowa, redaktor naczelny 
czasopisma „Młodość”: „Zofia 
Niesiołowska właśnie zasnęła. I 
przez przypadek, ponieważ sądząc 
po wysokości poduszki ozdobionej 
czy to koronkami Buckingham-
shire, czy to z Lille, czy Malines, 
zamierzała położyć się na chwilę. 
Coś najwyraźniej ją zmęczyło, ale 
to właśnie zmęczenie pojawia się 
po uświadomieniu sobie wagi wy-
konanej pracy. Kolejny znak, że 
tylko na chwilę miała się położyć: 
szal z głowy nie zdjęła. Przykryła 
się kocem z frędzlami. Przyłożyła 
rękę do serca. Cienką, w ażurowym 
mankiecie”.

Od czasów, gdy na zawsze za-
snęła patronka kościoła w Rosi 
hrabina Zofia Niesiołowska, mi-
nęło ponad półtora wieku, a lu-
dzie nadal oddają cześć Bogu  
w sanktuarium i zastanawia-
ją się nad sensem życia, patrząc  
na wspaniały sarkofag hrabiny. 

     ciąg dalszy ze str. 1

Po dwóch latach korona-
wirusowych ograniczeń 
życie zaczęło wracać do 

normy. Kanał informacyjny 
na Instagramie i Facebooku 
jest „przedcovidowy”: niektó-
rzy przyjaciele odpoczywają 
nad morzem, niektórzy zdali 
egzaminy i rozpoczęli waka-
cje, wielu jeździ na wieś, inni 
pracują, czekając na urlop. 
Ale było też kilka osób, które 
zamiast samolotów wybrały 
wygodne sandały, a zamiast 
morza – Budsław. I szczerze 
mówiąc, nawet zazdrościłam 
tym ludziom.

Pierwszy raz poszłam do 
Budsławia, gdy miałam 14 lat.  
Byłam bardzo ciekawa: jak 
można iść przez tydzień i się 
nie zmęczyć? Ale dzień po 
dniu, gdy wydawało się, że 
nie ma już sił, to się poja-
wiały. Ani deszcz, ani słońce  
nie przeszkadzało. Po przy-
byciu do Budsławia zdałam 
sobie sprawę, że pielgrzymki  
dla mnie się nie skończą.

Już po roku do Matki Bo-
żej Budsławskiej zaczęliśmy 
chodzić z Lidy. Każdego roku 
nowe intencje, nowy dyrek-
tor pielgrzymki, nowi ludzie, 
nowe uczucia i emocje pod-
czas podróży. Niezmienna za-
wsze była droga i wewnętrzny 
zapał każdego pielgrzyma.

Ostatni raz udaliśmy się 
tam przed pandemią, była to 
jubileuszowa pielgrzymka. 
Tak, jak było trudno iść wtedy, 
to nigdy nie było. Jednak zro-
zumiałam wtedy, że to trudno-
ści pokazują prawdziwą oso-
bę, otwierają ją od wewnątrz. 
Minęły już trzy lata, a ja i moi 
przyjaciele do dziś wspomina-
my ostatnie 9 dni pielgrzymki 
z Lidy do Budsławia.

Oprócz Budsławia, za mo-
imi plecami jest kilka pie-
szych pielgrzymek do Trokiel 
i Rosi, w sumie jest ich ponad 
dziesięć. Ale każdy kilometr  
w drodze do sanktuarium do-
daje sił na cały rok. Z piel-
grzymki wracasz już inną 
osobą. Jednak nie udało mi 
się rozwiązać tej zagadki: jak 
można tyle iść i zawsze mieć 
siłę, by kroczyć dalej oraz 
chcieć znów wrócić?

Pielgrzymka to wspaniały 
czas. Kto był, ten wie. A dla 
kogoś, kto jeszcze nie był, 
życzę, by się wybrać. Tydzień  
w pielgrzymce jest wart tego, 
by poświęcić na niego urlop.

ODPOCZYNEK 
DLA DUSZY

I CIAŁA

 Jana Czajko

Eucharystii przewodniczył 
arcybiskup Józef Staniewski. 
Uczestnicy Mszy modlili się 
szczególnie za rodziny nasze-
go kraju, za nieszczęśliwe pary, 
prosząc Maryję o uzdrowienie 
ich związku. Liturgia zakończyła 
się uroczystym pokazem sztucz-
nych ogni. 

Już w niedzielę odbył się 
obrzęd odnowienia przysięgi 
małżeńskiej. Zebrało się po-
nad sześćdziesiąt par w różnym  
wieku. Jak pięknie tańczyli, pa-
trząc sobie w oczy! Po ceremonii 
pary mogły wziąć na pamiątkę 
świadectwo.

Msza główna zgromadziła 
jeszcze więcej czcicieli Maryi. 
Tym razem biskup Oleg Butkie-

wicz zauważył: „Dziękuję, Boże, 
za pogodę: że nie jest gorąco i 
słonecznie, a co najważniejsze –  

nie ma deszczu”. W czasie spę-
dzonym w Trokielach deszcz 
trwał tylko 10 minut – Maryja 
„przykryła nas swoim płasz-
czem”.

Co roku przed pandemią po 
Komunii św. wierni śpiewali 

pieśń „Jesteś Królem” i wszyscy 
podnosili ręce do góry, by chwa-
lić Boga. Ta tradycja pozostała 
taka sama. Czułam jedność!

W ciągu tych 2 dni było wie-
le efektów specjalnych: latające 
lampiony, fajerwerki, orkiestra, 

gołębie…
Ucieszyło mnie to, że ludzie 

chętnie brali udział w „Jarmarku 
pomocy dziewczynie Ricie”, któ-
ra cierpi na straszną diagnozę.

Po zakończeniu części ofi-
cjalnej wielu ludzi pozostało  
w sanktuarium, aby modlić się  
w kościele w ciszy, kupić obraz 
lub książkę na pamiątkę, a dla 
dzieci – lizaki-koguty.

Dziękuję Bogu za możliwość, 
by być i modlić się u stóp Matki 
Bożej Trokielskiej!

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ  
TRÓJCY W ROSI. 

ARCYDZIEŁO  
WŁOSKIEJ RZEŹBY

Wygląd kościoła parafialnego
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Sarkofag hrabiny Zofii Niesiołowskiej

 Andrzej Waszkiewicz
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Czy ubiór może 
być grzeszny?

U rząd nauczycielski Koś-
cioła wypowiadał się w tej 
sprawie oficjalnie dwu-

krotnie. W obydwu dokumentach 
napomina się i zachęca bisku-
pów i kapłanów do pouczania 
wiernych o wadze i znaczeniu 
zachowania skromności w ubio-
rze. Powodem jest godność ciała 
ludzkiego jako świątyni Ducha 
Świętego oraz obowiązek strze-
żenia cnoty swojej i bliźnich.

Dokumenty te nie zawiera-
ją szczegółowych przepisów co 
do rodzaju ubioru. Wynika to 
z tego, że mają one charakter 
ogólnokościelny, tzn. skierowa-
ne są do biskupów całego świa-
ta, pasterzujących w różnych 
kulturach. Jednak zasady Koś-
cioła i moralności są powszechne, 
tak jak powszechna jest godność 
ludzka i niebezpieczeństwa go-
dzące w nią.

Formułowanie konkretnych 
pouczeń i reguł ubioru pozosta-
wiono więc pasterzom lokalnym, 
którzy mogą się odnieść do prob-
lemu bardziej szczegółowo.

Równocześnie właściwie 
każdy człowiek ma pewne wy-
czucie stosowności i godziwości 
ubioru, zarówno ogólnie jak też 
odpowiednio do sytuacji. Do-
tyczy to zarówno niewiast jak 
i mężczyzn. Jest też oczywiste,  
że godność niewiast jest szcze-
gólnie narażona przez nie-
skromny ubiór, który wyzywa i 
przyciąga pożądliwość.

Pamiętać należy, że ubiór 
jest ważnym sposobem komu-
nikacji społecznej, tym samym 
ma wpływ i kształtuje zarówno 
stosunki międzyludzkie jak też 
świadomość, mentalność i emo-
cje. Dlatego nie jest to dziedzina 
neutralna moralnie czy wyjęta 
spod wartości i norm moralnych. 
Innymi słowy: nie jest obojętne, 
w jaki sposób się ubieramy, jaki 
ubiór i kiedy nosimy.

Z powodu społecznej natury 
ubioru jako sposobu komunika-
cji jedynym kryterium oceny nie 
może być własne samopoczu-
cie czy wygoda. Nieodzownym 
czynnikiem jest oddziaływanie 
społeczne ubioru, jego wpływ  
na bliźnich.

W ramach znaczenia ubioru 
jako sposobu expresji nie można 
pominąć wymiaru naturalnego. 
Ubiór ma nie tylko znaczenie in-
tencjonalne, gdyż zależy nie tylko 
od tego, co chcemy w danym mo-
mencie i sytuacji wyrazić, lecz  
o wiele bardziej powinien wy-
rażać to, co nie jest zależne  
od naszej wolnej decyzji czy za-
miaru, czyli to, kim i czym jeste-
śmy obiektywnie, naturalnie.

Nasuwającym się i prostym 
przykładem jest tutaj kwe-
stia spodni u niewiast. Nie ma 
wprawdzie jednoznacznego 
przepisu co do rodzaju odzie-
nia niewiast i mężczyzn, tzn. jak 
mężczyźni mogą nosić suknie 
wskazujące na godność, tak też 
noszenie spodni przez niewiasty 
może mieć pewne uzasadnienie. 
Jednak z porządku naturalnego, 
mianowicie z różnicy płci w ro-
dzaju ludzkim wynika koniecz-
ność odróżnienia w ubiorze, tym 
bardziej, że wiąże się z tym także 
różnica w zadaniach i zajęciach 
codziennych.

Tak więc założenie spodni 
przez niewiastę nie jest bez-
względnie grzeszne, o ile ma 
odpowiednie uzasadnienie  
w konieczności praktycznej. Jed-
nak jest grzeszne, jeśli wynika 
z braku respektowania różnicy 
płci, czyli porządku stworze-
nia, a tym bardziej gdy wiąże 
się z mniej czy bardziej świado-
mym poniżaniem swojej godno-
ści i wyzywaniem pożądliwości. 
Wówczas jest to nawet grzech 
ciężki i stanowiący zgorsze-
nie, które powinno prowadzić  
do środków karnych, o których 
mówią także wyżej podane do-
kumenty Kościoła.

     teologkatolicki.blogspot.com

 zadaj pytanie

– Ile projektów udało się zreali-
zować w ramach Ojca praktyki?

– Trudno podać dokładną ilość. 
Może 10-20. W Mińsku założyłem 
Bractwo Jana Teologa. Zaczęło się  
od dwóch, a teraz mamy 200 wolon-
tariuszy.

– W kręgach kościelnych istnieje 
tendencja, że dopóki sprawami zaj-
muje się ich inicjator – projekt funk-
cjonuje. Odchodzi inicjator – projekt 
powoli wygasa. 

– Oczywiście, sekret nie polega 

na wymyśleniu projektu i realizo-
waniu go, lecz na jego istnieniu. Aby 
to zrobić, konieczne jest zarządza-
nie, ważne jest opisanie procesów 
biznesowych, stworzenie instrukcji, 
aby sprawa mogła zostać później 
przekazana innemu menedżerowi. 
Dzięki temu następna osoba będzie 
mogła kontynuować inicjatywę. Je-
śli ta funkcja zostanie wykonana, 
projekt będzie istniał. Często jednak  
w inicjatywach tego brakuje. 

– A co z Ojca przedsięwzięcia- 
mi? Nadal istnieją?

– Z ostatnich projektów – orga-
nizacja kursów programowania dla 
osób niepełnosprawnych w Grodnie. 
Teraz przeniosłem się do Mińska, ale 
ten projekt istnieje i działa. Został 
przekazany Soborowi Wszystkich 
Świętych Białoruskich. We wrześniu 
będzie następna rekrutacja.

Problem polega na tym, że czę-
sto ludzie, którym przekazywane 
są projekty, nie mają odpowiednich 
kompetencji. Mogą nie mieć odpo-
wiedniego wykształcenia lub do-
świadczenia w zarządzaniu. Dlatego 
nawet przy sporządzonych procesach 
projekty nie są dalej realizowane. 
Uważam, że dla Kościoła, jak i każdej 
organizacji społecznej w ogóle, trze-
ba przygotować kadrę. Proponował-
bym, aby w seminariach katolickich 
i prawosławnych kształcili nie tylko 
teologów, ale także dawali podstawy 
zarządzania oraz psychologii zarzą-
dzania. Pomogłoby to przygotować 
pasterzy, którzy będą podejmować 
skuteczne działania w codziennych, 
społecznych sprawach.

Byłoby wspaniale, gdyby kościo-
ły prawosławne i katolickie wspólnie 
robiły dobre sprawy. Tego chyba nam 
brakuje. Chociaż jesteśmy przyjaciół-
mi, mamy mieszane rodziny, modli-
my się za siebie nawzajem, od dawna 
nadszedł czas, aby wspólnie prowa-
dzić działalność charytatywną.

– Jak szukał Ojciec funduszy  
na swoje projekty? Jak wygląda bi-
lans prywatnych darowizn i pomocy 

od ludzi biznesu?
– Wcześniej były to fundacje: 

programy międzynarodowe, progra-
my UE, Federacji Rosyjskiej, Amery-
ki. Do tego dodawano crowdfunding 
(finansowanie społecznościowe – uw. 
redaktora) – pomagał w sprawach 
systemowych (sprzęt, meble). Lu-
dzie biznesu dają pieniądze bardziej  
na różne prezenty, rzeczy na zajęcia, 
ale nie na szkolenie wolontariuszy.

– Ludzie biznesu przekazują pie-
niądze na to, co można sfotografo-
wać?

– Tak. Na to, z czego można 
zrobić raport. Ludzie biznesu dają 
bardzo jasne rzeczy, jednak sprawy 
związane ze szkoleniem, podnosze-
niem kompetencji wolontariuszy, 
takie bardziej złożone projekty jest 
im trudno zrozumieć. Dlatego prze-
kazują na to fundusze fundacje i  
programy grantowe.

Na przykład te same kursy pro-
gramowania dla osób niepełno-
sprawnych – tam pomogło finanso-
wanie społecznościowe. Napisaliśmy 
artykuł na dev.by (publikacja interne-
towa o branży IT na Białorusi i świecie 
– uw. autora), a potem ludzie zaczęli 

składać ofiary, łączyć się z nami. 
Tutaj zadziałały media, zrozumiały 
i poruszający dla wszystkich cel – i 
wspólnie realizowaliśmy ten projekt.

– Jakie są motywacje ludzi bizne-
su do pomocy kościelnym projektom 
społecznym? Humanitaryzm, wiara, 
pomoc na odczepnego?

– Zdarza się i to, i to. Są oczy-
wiście sprawy związane z podatka-
mi, ponieważ istnieją ulgi w postaci 
zmniejszenia opodatkowania – da- 
rowizny można zapisać na wydatki.

Z drugiej strony biznes to ludzie. 
Dyrektorzy firm mogą być również 
parafianami. Mają też dzieci. Był 
przypadek, gdy spotkałem jednego 
biznesmena i okazało się, że ma nie-
pełnosprawne dziecko. Gdy usłyszał 
apel o pomoc, natychmiast odpowie-
dział. „To i mój problem, czuję się 
odpowiedzialny” – mówił. Dlatego 
różnie bywa.

Firmy, nawiasem mówiąc, łatwo 
pomagają w uzyskaniu materiałów. 
Jeśli jest to obróbka drewna, dają  
na przykład tarcicę. Firmy budow-
lane wyznaczają pracowników do 
pomocy. Strategia tutaj jest nastę-
pująca: zastanowić się nad każdym 
kierunkiem działań i kto może w tym 
pomóc. Gdzieś ludzie biznesu, gdzieś 
parafianie, gdzieś fundacje.

– W relacji Kościół-biznes jest 
nuta pochlebstwa. Instytucje koś-
cielne lubią „flirtować” z bogatymi, 
w jakiś sposób zaprzyjaźniać się  
ze względu na pomoc. Jak patrzy  
na to Ojciec?

– Nożem można kroić chleb, 
kopije (prawosławne narzędzie litur-
giczne; symbol włóczni, która przebiła 
bok Jezusa – uw. autora) można użyć 
do bezkrwawej ofiary, a także można 
nim kogoś zabić. Tak samo z pie- 
niędzmi – to narzędzie. Zdajemy so-
bie sprawę, że jest wielu ludzi, którzy 
nie wytrzymali tego rodzaju pokusy. 
Dla niektórych kontakt z pieniędzmi 

może stać się przykrym doświadcze-
niem. Jednak Chrystus mówi: „Nie 
bójcie się, Jam zwyciężył świat”. Dla-
tego jeśli rozmyślać, myśleć, modlić 
się, czytać Ewangelię, to nie stracisz 
z oczu punktu orientacyjnego.

– Może ma Ojciec swój zestaw 
zasad współpracy z ludźmi bizne-
su w tym kontekście? W zakresie  
wspomnianego pochlebstwa, po-
szukiwania normalnej równowagi  
w relacjach.

– Najważniejsze, żeby być uczci-
wym. Traktować pieniądze, które 
otrzymałeś z odpowiedzialnością i 
wydawać je na potrzeby, na które 
zostały przekazane. Raportowanie i 
wszystkie działania powinny być jak 
najbardziej przejrzyste: paragony 
sfotografowane, kopie faktur przed-
stawione do wglądu. Wtedy ludzie 
biznesu najpierw trochę pomogą, 
później jeszcze więcej, później jesz-
cze, gdy zobaczą, że przekazane pie-
niądze zostały wydane we właściwy 
sposób. Dlatego rób wszystko tak,  
jak dla Pana Boga.

Kiedyś służyłem w miejscowo-
ści Liadno pod Słuckiem. Spotkałem 
tam mężczyznę, który gotów był dać 

umownie mówiąc 10 ton płytek na 
świątynię. Usiedliśmy z nim, wypi-
liśmy kawę i rozmawialiśmy o ży-
ciu, poruszyliśmy sprawy duchowe.  
Na następnym spotkaniu powiedział, 
że jego pytanie zostało rozwiąza-
ne pozytywnie, nasza poprzednia 
rozmowa bardzo go poruszyła. Nie 
prosiłem go, ale dał nam 100 zamiast  
10 ton płytek. Dlatego ważnym jest, 
by nastawiać się do biznesmenów  
nie jak do źródła środków finanso-
wych i wykręcać się przed nimi dla 
pieniędzy, lecz ustosunkować się jak 
do dzieci duchowych. Traktować ich 
jak każdego parafianina. Człowiek 
odczuwa, że umilają się przed nim, 
by pozyskać jego względy.

– A są lekcje, które Ojciec wy-
niósł od biznesmenów wyłącznie  
dla siebie?

– Oczywiście. Zarządzanie cza-
sem – podział spraw na pilne, waż-
ne, niepilne i nieważne. Analiza 
macierzy, planowanie strategiczne, 
sporządzanie procesów biznesowych 
– wiele rzeczy. Również z pierwszego 
wykształcenia jestem marketingow-
cem i miałem doświadczenie w mojej 
digital agencji, która tworzyła strony 
internetowe. Wszystkie technologie 
biznesowe działają w ten sam spo-
sób. To nie jest jakiś szamanizm, a 
mianowicie technologia: nie święta 
ani grzeszna, lecz po prostu nauka 
taka sama jak fizyka czy chemia.  
Możemy ją spokojnie wykorzystać 
jako narzędzie bez dodatkowej oce- 
ny moralnej.

W gruncie rzeczy marketing to 
właśnie misjonarstwo. Tylko marke-
ting zakochuje w produkcie, a misjo-
narstwo głosi o Chrystusie. Jednak 
ich metody są dokładnie takie same. 
Apostoł Paweł powiedział: „Stałem 
się wszystkim dla wszystkich, żeby  
w ogóle ocalić przynajmniej nie-
których” (1 Kor 9, 22). Jest to ta 
sama pierwsza zasada marketingu  

naukowego stosowana w podręcz-
niku Kotlera – pozycjonowanie  
i dywersyfikacja. Wydaje mi się, że 
najprawdopodobniej wziął tę zasadę 
z Pisma Świętego.

– Jeden z księży w swoim biurze 
miał plakat z napisem: „Jeśli coś 
nam uczyniłeś, proszę, nie wspo-
minaj nam już tego”. Przechodziło 
przez niego wielu biznesmenów. 
Jaką tabliczkę zawiesiłby Ojciec  
w swoim biurze?

– Korotkiewicz pisał: „Rób to, 
czego nikt nie oczekuje, rób to, cze- 
go nie ma, rób to, czego nikt nie 
robi – a wtedy wygrasz”. Moja żona 
pracuje w firmie IT i to jest hasło ich 
firmy. Aby osiągnąć sukces, trzeba –  
jak mówił Korotkiewicz – tak robić.

– Nie nachodzi Ojca czasem 
myśl, że mimo tych wszystkich pro-
jektów społecznych i obiektywnie 
dobrych uczynków fala sekulary-
zacji nie ustaje? Ludzie nie dążą  
do kościołów i cerkwi, lecz wybierają 
inną ścieżkę.

– Myślę, że pragnienie duchowo-
ści jest zakorzenione w każdej oso-
bie. Wszyscy ludzie dążą do Boga, do 
poznania czegoś wyższego. Często 

jednak odpycha ich negatywny obraz 
księży, wiernych, biskupów. To styl 
życia. My, wierzący, za mało żyjemy 
według Ewangelii. Dlatego nie ma 
zaufania do nas. Ryba gnije z głowy 
– musimy się zmieniać, nie mówić 
ptasim językiem, ale ludzkim, być 
otwarci i dawać dobry przykład. Jeśli 
nie możemy tego zrobić, sami jeste-
śmy sobie winni. Oczywiście poje-
dyncze osoby próbują, a większość... 
Wychodzi na to, że trend jest taki, że 
ta aktywność za bardzo nie pomaga.

– Liczba świeckich organizacji 
charytatywnych rośnie dziś na ca-
łym świecie. Wydaje się, że w duchu 
sekularyzacji ludzie najczęściej wy-
bierają pomoc organizacjom świe-
ckim, a nie religijnym. Z różnych 
powodów. Jak Kościołowi nie stracić 
tego zaufania?

– Być jak najbardziej przejrzy-
stym. Nie ma zaufania tam, gdzie jest 
coś niejawnego. 

Do tego przyznać się do swoich 
błędów. Duże organizacje, takie jak 
Samsung, LG, Apple i inne, a nie tyl-
ko Kościoły, mają trudności z przy-
znaniem się do swoich błędów. Dążą 
do wizerunku „zawsze mam rację”, 
więc trudno im powiedzieć: „Nie 
mam racji”. Kościołowi jako wielkiej 
organizacji o dużej strukturze trud- 
no jest również przyznać się do błę-
dów. To nie dlatego, że Kościół jest 
taki, że jest gorszy od kogoś – jest to 
po prostu trudne. 

Trzeba jeszcze dodać, że w or-
ganizacji, która istnieje od 2 tysięcy  
lat, trudno jest coś zmienić. Tutaj 
tylko Pan Bóg może zmienić. Mó- 
wiąc obszernie.

Dlatego też, gdy Kościół bę-
dzie przyznawał się do swoich błę-
dów, oznaczał je i poprawiał, gdy 
będzie przejrzystość, wtedy ludzie 
będą mieli większe zaufanie. Trzeba 
mieć otwarte serce i być gotowym  
na zmiany.

„NAJWAŻNIEJSZE JEST, ABY BYĆ UCZCIWYM”. 
ROZMOWA O WSPÓŁPRACY Z BIZNESEM I PROJEKTACH SPOŁECZNYCH

Ojciec Paweł podczas jednej z akcji charytatywnych

O. Paweł Siergiejew – 
kapłan prawosławny, 

jerej, kleryk Biało-
ruskiego Kościoła 
Prawosławnego. 

Założyciel Bractwa 
Wolontariuszy Jana 
Teologa w Mińsku. 

Kierował wydziałami 
ds. dobroczynności 
i służby społecznej 

diecezji grodzieńskiej 
i słuckiej.

     ciąg dalszy ze str. 1
 Rozmawiał Artiom Tkaczuk
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 Ks. Jerzy Martinowicz, kapłan obrządku rzymskokatolickiego

24 lipca – komentarz do Ewangelii
na XVII Niedzielę Zwykłą (Łk 11, 1-13) 

Bogactwo modlitwy   
Dany fragment Ewangelii mówi o wartości modlitwy. Widzimy w niej 

od samego początku, jak „Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie 
i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie naucz nas się modlić” 
(Łk 11, 1). Nie wiemy co to za miejsce i kiedy odbyła się rozmowa. W za-
sadzie dla św. Łukasza to jest nieważne. A ważne jest to, że Apostołowie 
widzieli, jak Jezus się modli. Modlitwa jest tak wielkim znakiem, że pro-
sili o jej nauczenie. To przykład Chrystusa modlącego się jest faktycznie 
powodem „świętej zazdrości” uczniów. Oni widzieli jak Jezus był zatopio-
ny w modlitwie. Nie słyszeli co On mówił, ale wiedzieli, że coś jest. 

Każdy z nas może poczuć się, że to on prosi Chrystusa o naukę mod-
litwy. I otrzymuje pierwszą wskazówkę: jak nie umiesz się modlić idź  
do Pana, On cię nauczy. To podobnie do różnego rodzaju praktyki  
w szkołach zawodowych. Uczniowie idą do swojego mistrza, który uczy 
ich, jak malować, jak układać płytki, jak projektować ogrody, jak szyć 
ubranie itd. On przekazuje im praktykę. Tak samo jest w wierze: nie 
wiesz czy nie umiesz się modlić, idź do Jezusa i patrz na Niego, słuchaj 
Go, rób to co On.

Chrystus odpowiada natychmiast uczniom. „Kiedy się modlicie, mów-
cie: 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 nam zawinił; i  
nie dopuść, byśmy ulegli pokusie” (Łk 11, 2-4). 

Jezus uczy, że modlitwa to: uwielbienie Boga, poddanie się Mu, uzna-
nie, że to On podtrzymuje nasze życie, przyjęcie przebaczenia i życie 
nim wobec innych, zdobywanie sił, aby wytrwać w dobru. Modlitwa jest 
więc ogromnie bogata. Zarówno w treść, jak i formę. Bardzo dobrze, że  
nauczono nas modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, 
Wierzę w Boga i jeszcze wielu innych. Ale to nie wyczerpuje modlitwy. 
Gdyż jest o wiele większa niż nasze wyobrażenia o niej. Jest o wiele głęb-
sza, niż nasze dotychczasowe doświadczenie. Każda jednak jej forma  
ma nas doprowadzić do Jezusa.

31 lipca – komentarz do 2 czytania
na XVIII Niedzielę Zwykłą (Kal 3, 1-5, 9-11) 

Zakon na świecie
Chyba każdy z nas w życiu odczuwał to, o czym tak pojemnie powie-

dział jeden z największych nauczycieli Kościoła wschodniego św. Grze-
gorz Teolog: „Jedno nakazuje mi ciało, drugie – przykazanie; jedno – 
Bóg, drugie – zazdrośnik; jedno – czas, a drugie – wieczność”. Dlatego 
czytanie z Listu do Kolosan wydaje się niezwykle istotne dla każdego 
chrześcijanina. Wzywa nas do tego, co w tradycji kościelnej nazywa się 
wyrzeczeniem lub walką z pożądaniem: „Zadajcie więc śmierć temu, co 
jest przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej 
żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem” (Kol 3, 5).

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa wierni starali się jak najdo-
kładniej przestrzegać rady apostoła. Tak powstał zakon, który w Koście- 
le wschodnim zajmuje szczególnie ważne miejsce. Nauczyciele życia  
zakonnego zachęcali swoich wyznawców do radykalnego wypełniania 
przykazań ewangelicznych. „Nie można uznać za cel pobożnego życia 
ukrycie lenistwa lub ucieczkę od trudności. Przeciwnie, życie zakonne  
jest okazją do nieustannej walki, wielkiej pracy i cierpliwości w próbach” 
– napisał św. Wasyl Wielki.

Niektórzy uważają, że zakon jest ucieczką od życia. To jednak nie-
prawda. W samotności asceci przygotowywali się do bardziej owocnej 
służby bliźniemu – słowem, radą, modlitwą. Nie bez powodu wielu za-
konników często zostawało biskupami, jak na przykład nasz święty  
Cyryl Turowski. Część swojego życia spędził w „filarze” – małej wieży, 
gdzie modlił się i studiował Słowo Boże, a następnie prowadził Kościół  
w jednym z najstarszych białoruskich miast.

Asceza jest przywilejem nie tylko dla zakonników. Wielu ojców- 
pustelników wezwało swoich wyznawców do bycia „zakonnikami  
na świecie”. A dzisiaj każdy z nas na swoim „froncie” zmaga się z roz- 
pustą, pożądliwością lub chciwością. Doświadczenie zakonne uczy nas: 
aby osiągnąć sukces w walce z pożądliwością, należy postawić modlit- 
wę na pierwszym miejscu, ponieważ doskonałość chrześcijańska nie jest 
wynikiem refleksji filozoficznej, ale naszego przebywania z Bogiem.

 O. Andrzej Krot, kapłan obrządku greckokatolickiego

 ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM

 Bożena Panasiewicz

Po długiej drodze na szczyt, 
gdy pod twoimi stopami 
jest skała lub klif, gdy wokół 

nieobjęta oczyma przestrzeń, 
twoje ręce mimowolnie same  
się rozkładają szeroko w bok, 
klatka piersiowa wystaje do przo-
du, oddech się wydłuża, pogłę- 
bia i spowalnia. Oczy się zamy-
kają. Wdech-wydech... Przy-
chodzi poczucie pełni, jedności, 
pokoju i wolności. Czas się za-
trzymuje. Całym sobą odczu-
wasz szczęście i miłość.

Rozkładamy również ręce 
szeroko w bok, gdy boso biega-
my po trawie i wirujemy. Gdy 
pędzimy w kierunku osoby, któ-
rej dawno nie widzieliśmy, którą 
tak bardzo chcieliśmy przytulić. 
Rozkładamy ręce szeroko w bok, 
jeśli chcemy obronić lub urato-
wać kogoś bliskiego, kogoś z ro-
dziny, zasłaniając go sobą.

Miłość…
„Tak bowiem Bóg umiłował 

świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto  
w Niego wierzy, nie zginął, ale 
miał życie wieczne” (J 3, 16).

Rozpostarte ręce Jezusa na 
krzyżu to wolność i miłość. „Nikt 
nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich” (J 15, 13).

„Ku wolności wyswobodził 
nas Chrystus. A zatem trwaj-
cie w niej i nie poddawajcie się  
na nowo pod jarzmo niewoli!” 
(Ga 5, 1). Jeśli zwrócimy się do 
etymologii słowa „rab”, mówi 
ona, że pierwotnie słowo to 

oznaczało „sierotę”. Sierota-
mi były dzieci wychowywane  
w cudzych rodzinach i które  
wykonywały najcięższe prace. 
Nie mieli żadnych praw. Dla-
tego stopniowo „rab” zaczął  
oznaczać „niewolnik”.

Ale apostoł Paweł przypo-
mina nam: „Nie otrzymaliście 
przecież ducha niewoli, by się 
znowu pogrążyć w bojaźni, ale 
otrzymaliście ducha przybrania 
za synów, w którym możemy 
wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch 
wspiera swym świadectwem na-
szego ducha, że jesteśmy dzieć-
mi Bożymi” (Rz 8, 15-16). Ty i ja 
jesteśmy dziećmi Bożymi. Czy 
kiedykolwiek myślałeś, że nasz 
Ojciec Wszechmogący, wszech-
obecny, jest Królem królów, 
który ma w rękach cały wszech-
świat? Dlaczego więc żyjemy tak 
często jak sieroty? Niby zbiera-
jąc znikome okruchy z obfitych 
potraw ze wspaniałego stołu.

„O cokolwiek byście prosi-
li Ojca, da wam w imię moje”  
(J 16, 23).

Małe dzieci ciągle mają ja-
kieś chętki, zachcianki: proszą  
o jedzenie, spacer, przytulenie, 
pocałunek, aby kupić coś pięk-
nego itp. Również dzieci chcą 
być widziane i zauważane. I 
chociaż stajemy się dorośli, nie 
przestajemy chcieć. Takimi nas 
stworzył Bóg.

Te chętki nazywane są po-
trzebami. Możesz zwrócić się 
do hierarchii potrzeb psycholo-
ga Abrahama Maslowa.  Można 
również do klasyfikacji Anthony 
Robbins’a. Wyróżnia 6 potrzeb: 

bezpieczeństwo i komfort, róż-
norodność i wrażenie, wyjątko-
wość i uznanie, miłość i jedność, 
rozwój, tworzenie i wkład.

Aby poczuć się szczęśliwym, 
konieczne jest całkowite zaspo-
kojenie tych potrzeb. Nie jest to 
jednak możliwe: żyjemy w nie-
doskonałym świecie. Cały czas 
brakuje nam czegoś. A potem 
nasz mózg szuka sposobów lub 
strategii, jak uzupełnić te bra-
ki. To prawda, że mózg zawsze 
„oszczędza” energię, tj. wybie-
ra takie strategie napełniania,  
które najmniej będą nas kosz-
tować. Lub wybiera to, co już 
wiemy z własnego doświadcze-
nia lub z obserwacji ludzi wokół  
nas. Jednym słowem to, co jest 
„pod ręką”, i niekoniecznie jest 
dla nas korzystne.

Na przykład po długiej pracy 
(wkład) pojawia się pragnienie 

odpoczynku (różnorodność). 
Mózg, długo się nie zastana- 
wiając, może wybrać taką stra-
tegię: przejrzeć kanał informa-
cyjny w sieciach społecznoś-
ciowych lub zagrać w jakąś grę. 
Kolejny przykład: ktoś powie-
dział ci słowa, które bardzo cię 
zraniły. Idziesz, kupujesz coś  
z alkoholu w nadziei, że zagłu- 
szy trudne emocje. Lecz tu za-
istniała potrzeba akceptacji czy 
miłości od innej osoby. Zamiast 
strategii – drogi – miłości zo-
stała wybrana strategia śmierci, 
czyli to, co nas rujnuje.

Dlatego Bóg mocno zary-
zykował, czyniąc nas wolnymi.  
Ale dał nam rozum, wolę i  
uczucia, abyśmy mogli wybrać 
dobro. Ile jest w tym miłości i 
szacunku dla swojego stworze-
nia, pragnienia, aby człowiek 
wzrastał jako osoba.

Świat rozwija się w niewiary-
godnym tempie. I wszystko sta- 
ra się nam uprościć: od jedzenia 
po relacje między ludźmi. Aby 
człowiek mniej myślał, mniej 
prowadził świadome życie. To 
znaczy mniej znał i rozumiał  
siebie, a zatem innych ludzi.

Jak często mówimy: „24 go-
dziny to za mało”, „ile jeszcze 
do zrobienia”. Żyjemy w trybie 
przyzwyczajenia. Podobnie jak 
w świecie sukcesu, my, chrześ-
cijanie, mamy pokusę: wziąć  
na siebie zbyt dużo, wziąć nie 
swoje. Jeśli ciągle nie ma czasu, 
zapytaj Boga, czy to od Niego 
pochodzi? „Wszystko mi wolno, 
ale nie wszystko przynosi ko-
rzyść. Wszystko mi wolno, ale  
ja niczemu nie oddam się w nie-
wolę” (1 Kor 6, 12).

Oddychaj pełną piersią, żyj 
swobodnie!

MARZENIE 
BOGA

pi
xa
ba

y.
co
m
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Zapraszamy na pielgrzymkę do Wilna!

Osoby, które chcą dołączyć do XXX Jubileuszowej Ekumenicznej Pieszej Pielgrzymki do Wilna, która odbędzie się
w dniach 20-25 sierpnia, proszone są o kontakt z ks. Pawłem Bezlapowiczem pod numerem telefonu (8 029) 266-77-03. 

Zapisy na terenie Białorusi są prowadzone do dnia 31 lipca. Więcej szczegółów u ks. Pawła.

Drodzy Czytelnicy!
W związku z urlopem redakcji kolejny numer gazety „Słowo Życia” ukaże się 11 września.

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

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

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

 Z głębi serca

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PRAŁATOWI
WINCENTEMU LISOWSKIEMU
z okazji imienin składamy moc najserdeczniejszych życzeń. 
Niech Chrystus, którego codziennie trzymasz w swych kapłań-
skich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża ota-
cza miłością i opieką, a Duch Święty pomaga godnie spełniać 
posługę duszpasterską i nieustannie udziela swych darów. Żyj  
w zdrowiu i radości, a serce niech zawsze będzie napełnione po-
kojem i miłością.

Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy  
Duszom Czyśćcowym z Lidy

 
CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WIKTOROWI CHAŃKO
z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia, hojnych łask Bo-
żych, dużo radości w posłudze duszpasterskiej, siły do realizacji 
wszelkich planów i zamiarów. Niech ludzie, których spotykasz 
na swojej drodze kapłańskiej, obdarzają Cię dobrocią i życzli-
wością, a Matka Boża okrywa płaszczem swojej miłości i nie-
ustannie opiekuje się Tobą. Szczęść Boże na długie lata!

Z modlitwą parafianie oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy 
Duszom Czyśćcowym z Mostów

CZCIGODNEMU KSIĘDZU 
WIKTOROWI SUBIELOWI
z okazji imienin pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: 
obfitych łask Bożych, nieustannej opieki Matki Bożej, mocnego 
zdrowia, dużo sił, wytrwałości i radości z dążenia drogą Bożą 
ku świętości. Niech Duch Święty opromienia swym światłem 
każdy dzień Twojej posługi kapłańskiej, a Jezus zawsze będzie 
Ci Przyjacielem.

Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy  
Duszom Czyśćcowym z parafii Traby

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WIKTOROWI SAWICKIEMU
z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy 
dzień życia i posługi kapłańskiej, siły, wytrwałości i niegasną-
cego zapału w służbie na niwie Pańskiej. Niech dobry Bóg wy-
nagrodzi Cię dobrym zdrowiem, a Matka Boża obdarzy ciepłem 
i łaskawością swego serca.

Wierni kaplicy Wincuki

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
WIKTOROWI ZACHARZEWSKIEMU
z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia na długie lata, siły 
i cierpliwości. Życzymy zawsze być z modlitwą i nieść światło 

Bożej miłości wszystkim ludziom. Niech Twoje dobre i czułe ser-
ce będzie wypełnione radością, miłością i wiarą, a moc Słowa 
Bożego pomoże być mądrym przewodnikiem na drodze do ka-
płaństwa. Bądź zawsze takim życzliwym i wrażliwym kapłanem 
o wielkim sercu.

Wierni parafii Aniołów Stróżów w Rohotnie

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JANOWI WORONIECKIEMU
z okazji urodzin życzymy zdrowia, radości, optymizmu. W tym 
dniu prosimy Maryję, aby zawsze otaczała Cię swoją pieszczotą 
i miłością, a Jej umiłowany Syn opiekował się Tobą i prowadził 
przez drogę życia. Niech każdy dzień będzie napełniony Bożym 
światłem i darami od Wszechmogącego, a Duch Święty pomaga 
mądrze korzystać z darów i czynić wszystko, aby Twe życie było 
radością dla ludzi i uwielbieniem Boga.

Parafianie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia  
Najświętszej Maryi Panny, Grodno-Południowy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JERZEMU BARTOSZEWICZOWI
z okazji urodzin życzymy dobrego zdrowia i hojnej pomocy 
Bożej. Niech Duch Święty otacza swoim światłem każdy dzień 
Twojej kapłańskiej posługi, Jezus zawsze będzie Przyjacielem, a 
Jego Matka przytula Cię do swego serca. Pomyślności w osiąg-
nięciu wyznaczonych celów, abyś prowadził za sobą pokolenia 
i pomagał znaleźć prawdziwą drogę w życiu tym, którzy jesz-
cze nie znaleźli drogi do Boga. Z całego serca dziękujemy Ci 
za pracę w naszej parafii, a także za cierpliwość do nas. Niech 
miłosierny Bóg Ci wynagrodzi!

Komitet kościelny i parafianie z Żyrmun

CZCIGODNEJ SIOSTRZE
MARII STASIEWICZ
z okazji imienin składam najserdeczniejsze życzenia. Błogosła-
wieństwa Bożego, darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej,  
a także mocnego zdrowia i mądrości oraz dużo sił do pokony-
wania trudności. Niech Jezus Chrystus oświeca Twoją drogę 
życia. Zawsze pamiętam w modlitwie.

Alicja Woronowa ze Smorgoń

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
PAWŁOWI ZWIERZYŃSKIEMU
z okazji nadchodzących urodzin przesyłamy serdeczne życze-
nia: dobrego zdrowia na długie lata, siły i cierpliwości, pogody 
ducha, wsparcia Bożego we wszystkich sprawach i szczerych 
wiernych na Twej drodze kapłańskiej. Niech Pan Bóg hojnie 

obdarza Cię wszystkimi potrzebnymi łaskami, Pan Jezus kró-
luje w Twoim sercu, Duch Święty udziela swych darów, Matka 
Boża osłania niewidzialną tarczą przed niebezpieczeństwem, 
otula matczyną miłością i trzyma w swojej opiece, a niebiański 
patron i Anioł Stróż nieustannie opiekują się Tobą przez całe 
życie.

Apostolat „Margaretka” oraz parafianie  
z Wornian i Worony

 
CZCIGODNEMU KSIĘDZU
DENISOWI SZMYGINOWI
z okazji nadchodzących urodzin życzymy dobrego zdrowia,  
długich lat życia, pogody ducha. Niech radość zawsze Ci to-
warzyszy, a cierpliwości i wytrwałości wystarczy na wiele lat. 
Niech miłosierny Bóg obdarzy Cię swoimi łaskami, Matka Boża 
otacza swoją miłością i opieką, a Duch Święty napełnia darami 
każdy dzień Twojego życia i posługi kapłańskiej.

Wierni parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny  
w Międzyrzeczu

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
OLEGOWI ŻURAWSKIEMU
z okazji nadchodzących urodzin życzymy dobrego zdrowia, na-
tchnienia i wytrwałości na długie lata posługi duszpasterskiej. 
Nikt poza Chrystusem nie wie w pełni, jak wielki wysiłek musi 
podjąć kapłan w swojej posłudze. Mimo to w Twoich oczach wi-
dzimy miłość i dobroć. Jako znak Bożej miłości dostrzegamy, że 
dzięki Tobie mamy możliwość spotykać się z Panem Jezusem w 
kościele. Z głębi serca życzymy, aby Bóg za wszystko Ci wyna-
grodził.
Drogi nasz Księże Olegu!
Tobie ślemy swe życzenia:
Niech umocni łaskę wiary
Z wysokości Matka Boża.
Drogę Twoją niech ogrzeje 
Opatrzność Boża mocą łask.
I na ścieżce tej niech spotkasz
Tylko pokój i życzliwość.
Z serca szczerze dziękujemy
Za posługę przy ołtarzu.
Długich lat, owocnej pracy,
Sił, dobroci oraz zdrowia!

Komitet kościelny i wierni
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowojelni

Redakcja zastrzega sobie prawo   
do skracania i łączenia życzeń.

 Katolickie Media Białorusi

portal internetowy  
Kościoła na Białorusi

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

Parafia Trójcy Przenajświętszej  
w Radoszkowiczach zorganizowała fe-
styn dla wszystkich, którzy kochają i 
cenią ludowego poetę Białorusi Janka 
Kupałę. Obecny festyn odbył się w 140. 
rocznicę urodzin słynnego białoruskie- 
go pieśniarza.

Jan Łucewicz urodził się w 1882 roku 
w Wiazynce, został ochrzczony w koś-
ciele Trójcy Przenajświętszej w Radosz-
kowiczach i otrzymał imię na cześć po-
przednika Chrystusa Jana Chrzciciela.

Obecny festyn składał się z trzech 
części. Rozpoczął się Mszą św., po któ-
rej odbył się program muzyczny i im-
preza literacka. Ważnym wydarzeniem 
było błogosławieństwo odrestaurowanej 
kompozycji pamiątkowej, przypomina-
jącej, że właśnie w tym kościele 12 lipca 
1882 roku został ochrzczony Jan Łuce-
wicz – poeta Janka Kupała. 

10 lipca 2022 roku w kościele pw. św. 
Ignacego w Witebsku o. Wiktor Żuk zło-
żył swoje wieczyste śluby zakonne, które 
przyjął prowincjał Prowincji Wielkopol-
sko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezuso-
wego o. Zbigniew Leczkowski SJ. 

Przed obrzędem Komunii świętej 
pierwszy jezuita z Białorusi złożył ślu-
by czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a 
także szczególnego posłuszeństwa Ojcu 
Świętemu.

Podczas swojej formacji w zakonie 
jezuitów ojciec uzyskał dobre wykształ-
cenie teologiczne i filozoficzne. 14 sierp-
nia 2014 roku z rąk arcybiskupa Tadeusza 
Kondrusiewicza przyjął świecenia ka-
płańskie w Mińsku, od czerwca 2019 roku 
jest proboszczem parafii św. Władysława. 
Od tego czasu o. Wiktor prowadzi aktyw-
ną działalność na całej Białorusi, rozpo-
wszechniając duchowość ignacjańską. 

W agromiasteczku Obuchowo koło 
Grodna założono fundament pod 
nowy kościół. Świątynia jest budowa-
na z inicjatywy wiernych miejscowej 
parafii bł. Michała Sopoćko. Do tej  
pory w Obuchowie nie było katolickiej 
świątyni, a w agromiasteczku mieszka 
około 300 katolików. Przez dziesię-
ciolecia wierni odwiedzali kościoły  
w różnych miejscach, głównie w wiel-
kie święta. Innymi słowy, nie tak czę-
sto, jak chcieliby być w świątyni. Pa-
rafianie chcą, aby przyszły kościół był 
skromny, lecz piękny, mały, lecz przy-
tulny. Według projektu jest przezna-
czony na około 80 miejsc siedzących.

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

redakcja
białoruska

Po raz pierwszy w historii trzy ko-
biety zostały członkami Dykasterii 
ds. Biskupów. Są to dwie siostry za-
konne i jedna osoba świecka. Wśród 
nich siostra Raffaella Petrini, włoska 
zakonnica ze zgromadzenia Fran-
ciszkanek Eucharystii, nominowana 
w listopadzie 2021 roku Sekretarzem 
Generalnym Gubernatoratu Państwa 
i Miasta Watykanu; siostra Yvon-
ne Reungoat, francuska zakonnica, 
przełożona generalna Zgromadzenia 
Córek Maryi Wspomożycielki, zna-
nych również jako siostry salezjan-
ki św. Jana Bosco; i Włoszka Maria  
Lia Zervino, przewodnicząca Świa- 
towej Unii Katolickich Organizacji 
Kobiet.

Papież Franciszek zaznaczył, że 
kobiety zostaną włączone w proces 
wyboru nowych pasterzy diecezji. 

czasopismo
religijne

 zapowiedzi wydarzeń


