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Krzyż – dowodem
miłości

Dlaczego czcimy krzyż, choć jest narzędziem
okrutnej śmierci i symbolem najgorszych cierpień?
na stronie
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Salezjanki – czyli
o optymizmie
Siostry nazaretanki ze swoimi podopiecznymi podczas rekolekcji rodzinnych

Od prawie pół roku Kościół katolicki przeżywa Rok Rodziny. Obecnie
przygotowywane są nowe propozycje i narzędzia dla tego duszpasterstwa. Wraz z krytyką współczesnych chorób rodziny osoby odpowiedzialne tworzą alternatywę i pozytywne inicjatywy.

sdb.by

na stronie

W tym roku Wspólnota Sióstr Salezjanek
na Białorusi obchodzi 30-lecie swojej posługi
w naszym kraju.
na stronie
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O WZAJEMNYM ZROZUMIENIU,
WIERZE W CZASIE ATEIZMU
I POCZUCIU HUMORU – 50 LAT RAZEM
W bieżącym roku Halina i Romuald Rożko
świętowali złotą rocznicę ślubu. Wychowali sześcioro dzieci,
doświadczyli utraty
syna, uczciwie pracowali – a wszystko to
z wiarą w Boga. Teraz małżonkowie nadal chętnie przyjmują
wnuki na lato w wiosce Dubowa Stara,
gdzie mają swoje gospodarstwo.

freepik.com

Odpowiedzialność za wychowanie nowych pokoleń

Postawa rodziców stanowi dla dzieci pierwszy i
najbardziej znaczący wzór postępowania w każdej
sferze życia.
na stronie
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Z okazji wspomnienia liturgicznego bł. sióstr męczenniczek z Nowogródka,
patronek rodzin, przyjrzyjmy się życiu pewnej pary małżeńskiej

na stronie
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Drodzy Czytelnicy!

Jedenaście błogosławionych Sióstr Nazaretanek z Nowogródka podczas
drugiej wojny światowej złożyło siebie w ofierze za rodziny. Możemy być
pewni, że z każdej ofiary płynie nowa moc, która na nowo ożywia wiarę naszych rodzin.
Dzisiaj jak nigdy dotąd potrzeba dojrzałych w wierze rodziców, potrzeba
autentycznego świadectwa małżonków i całych rodzin, aby Ewangelia była
przekazywana z radością i miłością wszystkim, zwłaszcza tym, których dotknął kryzys wiary, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
Przez wstawiennictwo świadków wiary naszej ziemi, prośmy Dobrego Boga,
aby uczynił wszystkie współczesne rodziny ogniskiem wiary, ofiarnej miłości
i głębokiej modlitwy. Niech nasze rodziny staną się prawdziwymi Kościołami
domowymi, które będą promieniowały żywą wiarą.

13 września

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, Biskupa i Doktora
Kościoła.

Jan urodził się w Antiochii
Syryjskiej około 349 roku. Otrzymał staranne wykształcenie i
poświęcił się życiu monastycznemu. Zasłynął jako złotousty
kaznodzieja. Wybrany biskupem Konstantynopola okazał się
gorliwym pasterzem. Ściągnął
na siebie nienawiść dworu cesarskiego i został skazany na wygnanie, gdzie zmarł 14 września
407 roku. Uznawany jest za największego kaznodzieję Kościoła
Wschodu.

15 września

Wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Bolesnej.

Przez wspomnienie Maryi
Bolesnej uświadamiamy sobie
cierpienia, jakie były udziałem
Matki Bożej, która – jak nikt
inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce,
cierpieniu i śmierci.

18 września

Wspomnienie św. Stanisława Kostki, Zakonnika.

Stanisław urodził się w
Rostkowie (Polska). Cudownie
uzdrowiony z ciężkiej choroby przez Matkę Najświętszą,
postanowił wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Zmarł w
Rzymie w 1568 roku w opinii
świętości. Jest patronem dzieci
i młodzieży, a także Liturgicznej
Służby Ołtarza.

21 września

Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

Mateusz pochodził z Kafarnaum. Pełnił urząd celnika, gdy
Jezus powołał go na apostoła.
Ewangelia Mateusza najdokładniej wskazuje związek Starego
i Nowego Przymierza. Według
tradycji Mateusz głosił Ewangelię na Wschodzie.

23 września

Wspomnienie św. Ojca Pio
z Pietrelciny, Prezbitera i Zakonnika.

Ojciec Pio (Francesco Forgione) urodził się 25 maja 1887
roku w wiosce Pietrelcina nieopodal Benewentu we Włoszech.
Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów oraz przyjął
święcenia prezbiteratu. Posługiwał wiernym przez duchowe
kierownictwo, jednanie grzeszników z Bogiem i roztropną troskę
o chorych i ubogich, służąc ludowi Bożemu w modlitwie i pokorze. Ukończył ziemską pielgrzymkę 23 września 1968 roku.

KRZYŻ – DOWODEM MIŁOŚCI
ciąg dalszy ze str. 1

Krzyż jest bliski i drogi naszemu sercu. Krzyż zawieszamy
na ścianie mieszkania, pokazujemy dzieciom, aby poznały
i wybrały miłość Jezusa, i w blasku krzyża wyrosły
na dzielnych i ofiarnych ludzi. Mały krzyżyk zawieszają
rodzice na szyi dziecka, gdy po raz pierwszy przystępuje
do Komunii świętej, a także ze łzą w oku i drżącą ręką kreślą
znak krzyża na jego czole, błogosławiąc w dniu ślubu.
Do krzyża wyciągają swoją rękę ludzie chorzy, szukając
w nim umocnienia w cierpieniu. Krzyż bierze w dłonie
człowiek umierający, aby w godzinie śmierci pożegnać
się z doczesnością, a powitać wieczność. I stawiamy
na chrześcijańskim grobie krzyż.
Dlaczego czcimy krzyż? Czemu bierzemy go do ręki, choć
jest narzędziem okrutnej śmierci? Czemu szukamy go, choć
jest symbolem najgorszych cierpień? Czemu klękamy pod
krzyżem, chylimy przed nim czoło? Dlaczego z miłością i
czcią całujemy go?
Ks. Jerzy Martinowicz

K

rzyż jest największym i
najbardziej przekonywającym dowodem miłości
Boga do człowieka. Bóg wyznał
na krzyżu swoją miłość: nie słowem, lecz umęczonym ciałem;
nie ustną deklaracją, lecz krwią
płynącą z ran. Można umrzeć
z braku miłości lub z powodu
miłości. Obie sytuacje można
odnieść do Jezusa, który umarł
na krzyżu jako ktoś odrzucony,

uwalnia od zła, przywraca nadzieję, przekazuje prawdziwe
życie. Miłość, która wypływa
z krzyża, przywraca człowiekowi właściwą godność.
Krzyż odsłania nie tylko
głębię Bożej miłości i przebaczenia. Jest także ważną lekcją
dla ludzi. Każda ludzka miłość
kryje w sobie krzyż, czyli jakąś
bolesną niespodziankę. Ten kto
kocha, przekonuje się, prędzej

Krzyż jest ratunkiem, ocaleniem, miejscem uzdrowienia
i napełnienia życiem. Krzyż Chrystusa jest znakiem zwycięstwa nad złem, szatanem i śmiercią. Jest drzewem życia i do życia prowadzi.
niekochany, a zarazem umarł
jako Ten, kto kocha do końca,
bez granic. Chrystus uczynił
z krzyża znak prawdziwej miłości – miłości przebaczającej i
uzdrawiającej.
Krzyż jest znakiem przebaczenia Boga, który wobec żalu
i pokornej prośby grzesznika
przebacza mu jego największe
nawet winy. Z wysokości krzyża
miłość Wszechmogącego spływa na człowieka i ogrzewa jak
promienie słońca. Bóg dotyka
miłością bolesnych ran naszego życia. I doznajemy przebaczenia, uzdrowienia, odpuszczenia grzechów za cenę ofiary
Chrystusa, który uniżył samego siebie, stawszy się posłuszny aż do śmierci. Dlatego Bóg
Go nad wszystko wywyższył
(por. Flp 2, 8-9).
Krzyż został wywyższony i
uświęcony przez samego Chrystusa. Przez Jego ofiarę na krzyżu, Bóg „podwyższył” człowieka. Ukazał moc miłości, która

czy później, że jest inaczej, niż
miało być. Rozczarowanie jest
niezbędnym etapem rozwoju
miłości. To moment opadnięcia złudzeń, to błogosławiona
chwila prawdy o sobie i o tych,
których kochamy. To poznawanie siebie i innych bywa bardzo
bolesne, trudne, a czasem ponad nasze siły. Dla wielu ludzi
to koniec miłości, a tymczasem
to jest jej największa szansa.
Miłość zaczyna się wtedy, gdy
przestajemy kochać swój własny obraz drugiego człowieka,
a zaczynamy kochać go takim,
jaki jest naprawdę. W każdej
miłości w jakiś sposób próbuje się wierność i gotowość do
przebaczenia. Życiowa próba
jest momentem, który może
wydobyć na światło dzienne
prawdę miłości – jej piękno,
siłę lub jej kruche fundamenty.
W dzisiejszych czasach
człowiek na wszelkie sposoby
ucieka od tego, co trudne, co
boli, co wymaga poświęcenia.

jesuit.org.sg

kalendarz

Szuka on miłości, która nic
nie kosztuje, a przecież taka
miłość nie istnieje! Dzisiaj niestety promuje się obraz miłości niedojrzałej, opartej tylko
na uczuciach albo erotycznym
zauroczeniu. To, co nazywa
się miłością, bywa egoizmem,
skoncentrowaniem się jedynie
na sobie i szukaniem tylko siebie.

Święto
Podwyższenia
Krzyża Świętego obchodzimy 14 września.
Człowiek wierzący, owszem szuka szczęścia w miłości, ale dzięki Ewangelii wie,
że szczęście leży głębiej, a
miłość rośnie, oczyszcza się,
doskonali bardziej w chwilach trudnych niż przez chwile
uczuciowego lub zmysłowego

upojenia. Człowiek wierzący
rozumie, że gdzie jest prawdziwa miłość, tam jest i krzyż,
i to nie tylko własny, ale także
drugiego człowieka. I ten krzyż
„nie mój” także trzeba wziąć
na swe ramiona. Na ile jestem zdolny do takiej miłości?
Za kogo jestem gotów umrzeć?
Wzrusza nas, gdy ktoś potrafi oddać jakąś cząstkę siebie,
oddać krew, nerkę, szpik, aby
ratować życie innych. Chrystus oddał za nas swoje życie,
abyśmy życie mieli w pełni i by
z Jego ofiary czerpali siłę do podejmowania naszych codziennych krzyży. Abyśmy potrafili
prawdziwie miłować innych,
tak jak Chrystus nas umiłował.
Uwierzmy w Jezusa Chrystusa wywyższonego na krzyżu, ponieważ każdy, kto w Niego wierzy, będzie miał życie
wieczne!
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Z życia Kościoła

S. MARIANNA OLESZCZYK:
„KATECHEZA TO
NIEWYSTARCZAJĄCE
MINIMUM. TRWAĆ
W MAŁŻEŃSTWIE UCZY SIĘ
WE WSPÓLNOCIE”

AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Papież Franciszek
zatwierdził normy
dla kapituły bazyliki
św. Piotra

ciąg dalszy ze str. 1

Dziś rozmawiam z przedstawicielką białoruskiego ruchu
rodzinnego siostrą Marianną Oleszczyk. Nazaretanka pracuje z rodzinami od ponad 10 lat. Rozmawiamy o przyczynach problemów, sposobach ich rozwiązania i propozycji
Kościoła białoruskiego.
Artiom Tkaczuk

– Statystyki dotyczące rodzin na Białorusi są bardzo
smutne. Jest to zarówno liczba
rozwodów, jak i liczba dzieci
wychowywanych w rodzinie bez
taty. Dlaczego tak jest?
– Ponieważ małżonkowie,
jak mi się wydaje, nie mają czasu
dla siebie, dla dzieci i dla Boga.
To jest główny powód.
– A odczuwa Siostra jakieś
zmiany, trendy w sposobie życia
rodzin w ciągu ostatnich 20 lat?
– To wciąż ten sam brak czasu. Są problemy z pracą, problemy z pieniędzmi, rodziny szukają wyjścia, wyjeżdżają w celach
zarobkowych. Patrząc nawet
na wzrost liczby kierowców ciężarówek w naszym środowisku.
Jak długo widują się ze swoimi
rodzinami? Jakie może być życie rodzinne? Przez pół roku nie
widzą swoich dzieci. Jest to zatem przede wszystkim związane
z problemami społecznymi naszego społeczeństwa.
– A młode rodziny czym różnią się od starszych? Zwłaszcza
rodziny, które są już po katechizacji i formacji we współczesnym Kościele, od tych, którzy
pobrali się jeszcze w Związku
Radzieckim.
– Starsze rodziny trzymają
się tradycji. Młode małżeństwa
łatwiej, być może, mniej poważnie podchodzą do spraw. Coś
tam się nie udało – można się
rozwieść, spróbować żyć osobno
itp. Taka postawa wiąże się również z podejściem w społeczeństwie, w którym znajdują się rodziny katolickie. W dzisiejszych
czasach jest uważane za całkiem
normalne dzisiaj żyć z jedną
osobą, a jutro rozwód i żyć już
z inną. Dlatego młodzi katolicy są przesiąknięci tym duchem
nowoczesności. Również Kościół, możliwie, stał się bardziej
lajtowy pod względem katechezy
i przygotowania do małżeństwa.
– Czyli młode rodziny katolickie są mniej trwałe niż starsze?
– Myślę, że tak. Chociaż
młodzież jest gotowa, aby wytrwać do końca, ale rozmawiam
również z tymi, którzy myślą
o rozwodzie. Jeśli dla naszych
rodziców rozwód był tragedią i
starali się wytrwać do końca, to
dla młodych nie jest to wielka
sprawa.
– Czyli okazuje się, że cała
ilość katechezy, którą mieli i
mają młodzi katolicy w ciągu
ostatnich 30 lat, nie daje pożądanego rezultatu w zakresie życia rodzinnego?
– Nie można powiedzieć, że
w ogóle nie daje. Być może nasza
dzisiejsza młodzież lepiej rozumie Główne prawdy wiary. Starsi
opierają się bardziej na tradycji,
a młodsi – na umysł, wiedzę.
Jednak życie to nie katecheza.
To, że osoba 10 lat uczęszczała

na katechezę, nie oznacza, że
wpłynie to na praktykę jej życia
rodzinnego. Tak, katecheza jest
fundamentem, ale nie daje mocy
i siły, aby trwać w małżeństwie
i znaleźć właściwe podejście
do rozwiązywania problemów.
Życie rodzinne jest ofiarą, ale
nie wszyscy to rozumieją. Często
ludziom wydaje się, że wszystko musi być osłodzone, a tak
nie jest.
– Jeśli katecheza nie może być
główną podstawą życia rodzinnego, to co wtedy? Wspólnota?
– Tak, dokładnie. Wspólnoty
uczą praktyki. W parafii, w której
posługuję, z grupą katechetów
jednoznacznie zgadzamy się, że
katecheza jest niewystarczającym
minimum. Staramy się, aby wszyscy, którzy uczęszczają na zajęcia
z religii, uczestniczyli również
w jakichś grupach parafialnych:
teatr, muzyka, inne wspólnoty.
Musimy nauczyć się trwać w grupie innych ludzi, budować relacje,
być przyjaciółmi. Tego uczy się
we wspólnocie. 45 minut katechezy na tydzień to za mało.
– W ciągu ostatniej dekady
w białoruskim kościele powstało wiele ruchów rodzinnych.
Spotkania małżeńskie, Équipes
Notre-Dame,
Stowarzyszenie
przy Zgromadzeniu Sióstr Nazaretanek i inne. To cieszy. Jednak
liczba osób w takich ruchach
jest nadal niewielka. Dlaczego
rodziny katolickie nie ciągną się
do wspólnot?
– Wydaje mi się, że katolickie
rodziny ciągną się, ale brakuje
wspólnot. Istnieją te trzy ruchy,
ale działają one w niewielkiej liczbie parafii. Gdyby każda parafia
miała jakąś wspólnotę, która łączyłaby rodziny, byłaby to moc.
Nawet tam, gdzie jest dobrze
przeprowadzona katechizacja i
gdzie aktywnie pracują z dziećmi
i młodzieżą, bardzo często rodziny pozostają na uboczu.
– A w czym problem?
– W zainteresowaniu parafii.
Odpowiedzialnych za parafię.
– Skąd pochodzi? Praca z rodzinami – czy to trudne?
– Tak. Brakuje wyszkolonych
osób, brakuje duchowieństwa.
Wystarczy, że w parafii znajdą
się co najmniej 1-2 rodziny, które
chciałyby zjednoczyć się z innymi i mogłyby poruszyć tę sprawę.
Osobiście znam tylko jedną parafię, która raz w roku robi festyn
dla rodzin. Dlatego istnieje wiele
czynników, jest to cały zestaw
problemów.
– W takim duchu szkoła życia
rodzinnego wydaje się trafną odpowiedzią na to wyzwanie.
– Tak, bardziej skupia się na
pracy z młodymi małżeństwami:
planowaniu rodziny, życiu jakościowym itp. Niestety jest nas za
mało – nawet dla własnego roz-
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S. Marianna Oleszczyk – nazaretanka, w tym roku obchodziła jubileusz 30-lecia życia zakonnego. Dyrektor
ruchu rodzinnego przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, do którego należy ponad
100 rodzin.
woju rodzinnego, nie mówię już
o byciu doradcami rodzinnymi.
– Słuchając Siostrę, można
odnieść wrażenie, że w białoruskim Kościele wszystko jest:
i wspólnoty, i miejsce szkolenia
doradców rodzinnych i parafie.
Brakuje ludzi i zainteresowania.
– Tak, to prawda.
– Wielu twierdzi, że nasi
dziadkowie mieli silne rodziny
i bez wspólnot. Co Siostra na to
odpowie?
– Znowu, to prawda. Wcześniej w rodzinie było więcej relacji
i wszystko opierało się na Bogu.
Dziś dobrze jest, gdy małżonkowie wieczorem po pracy zostaną
razem przez 2 godziny. Wcześniej ludzie spędzali razem więcej czasu. Przynajmniej tak mi
się wydaje.
– Co się dzieje w Stowarzyszeniu Siostry? Słyszałem, że
w sierpniu odbyło się ogólnobiałoruskie spotkanie, dużo mówiono o odnowieniu.
– Tak, dzięki uczestnikom naszego ruchu zorganizowaliśmy to
spotkanie. Ogólnie rzecz biorąc,
podobnie jak wszędzie, koronawirus dokonał zmian. Wspólnoty
bały się spotykać, wszyscy odczuli
i widzieli, że gdzieś utknęliśmy.
Ludzie sami mówią, że musimy
się odnowić. Bardzo się cieszę, że
ta potrzeba jest i inicjatywa nie
wychodzi od nas, osób duchownych, ale od samych uczestników
naszych spotkań. Myślę więc, że
zmierzamy w dobrym kierunku.
Spróbujemy się odnowić, bardziej
budować wspólnotę.
Pierwsze lata naszego Stowarzyszenia bardzo chciałam budować na fundamencie wiary, a
nawet teologii. Wiele rodzin nie
brało udziału w katechezie, dlatego chciałam wyrównać ogólny
poziom przygotowania. Dziś ważniejsze stało się dla nas budowanie relacji we wspólnocie, aby
była żywa. Wydaje mi się więc, że
wychodzimy na inny poziom, dojrzeliśmy do dawania. Wcześniej
uczestnicy więcej brali – wiedzę,
rozwój duchowy. Dzisiaj wspólnota chce dawać. To cieszy.
– Proszę się podzielić jakimiś
planami?
– Chcemy, aby rodziny

z jednych miast odwiedzały rodziny w innych miastach. Jest nas
wielu i wielu nie zna uczestników
ruchu z innych miejscowości.
Chcemy, żeby ludzie się poznawali, i dawali świadectwa.
W ostatnich latach organizujemy osobne spotkania dla kobiet
i mężczyzn. Planujemy również
– mamy nadzieję, że to się zakorzeni – aby podczas rekolekcji
dla dorosłych odbywały się jednocześnie rekolekcje dla ich starszych dzieci, młodzieży. W tym
roku coś takiego nam się udało,
będziemy iść dalej w tym kierunku. Wyrosło nam całe pokolenie
– Stowarzyszenie ma już ponad
10 lat. Dzieci dorosły, i chcemy
im również dawać takie duchowe
pożywienie.
Na najbliższe pół roku zaplanowaliśmy już nasze standardowe spotkania: wspólny Sylwester
(już 13. z kolei), rekolekcje weekendowe, oddzielne rekolekcje
dla kobiet i mężczyzn. Więc plany
nie są duże, ale mamy nadzieję
na owoce.
– Pracowała Siostra z dziećmi i młodzieżą, a zatrzymała się
na pracy z rodzinami i robi to
Siostra od ponad 10 lat. Wygląda na to, że jest Siostra całkiem
szczęśliwa w takiej pracy.
– Jak w każdym Zakonie,
składamy obietnice posłuszeństwa. Dlatego moi przełożeni
powiedzieli mi: dziś będziesz tu
pracować z dziećmi, jutro – tam
z młodzieżą. To normalne, i ja to
wszystko przyjmowałam.
W pewnym momencie powiedziano mi, że muszę spróbować
pracy z rodzinami. Nie wiedziałam od czego zacząć. Pojechałam do Rzymu, posłuchałam, jak
Stowarzyszenie działa w innych
krajach, wróciłam na Białoruś i
zaczęłam od zera. Zaczynaliśmy
od herbaty, gdzie słuchałam ludzi. Bardzo lubię budować relacje
z innymi i tak ta praca z rodzinami skrystalizowała się. Stało się
to bardzo bliskie mojemu sercu i,
wydaje się, że już na całe życie.
Nie mogę powiedzieć, jak będzie dalej, co powiedzą mi moi
przełożeni, ale nie przestanę się
modlić za rodziny i zawsze będę na
nie otwarta. To jest moje powołanie w powołaniu. Jestem szczęśliwa. Nie wiem, czy inni są ze mną
szczęśliwi, ale ja jestem szczęśliwa.

Spotkania Stowarzyszenia odbywają się co miesiąc w Grodnie, Lidzie, Smorgoniach, Mińsku i Głębokim. Każdy może
dołączyć do ruchu. Więcej informacji na stronie Instagram:
https://instagram.com/nazaret_semja.

Papież zatwierdził tymczasowe zmiany dla kapituły bazyliki
watykańskiej św. Piotra. Wejdą
w życie 1 października tego roku i
będą częścią reformy tej tysiącletniej struktury.
Nowe przepisy dotyczą m.in.
honorariów otrzymywanych przez
kanoników i asystentów kapituły. Teraz nie można ich łączyć z
innymi wpływami finansowymi
na świadczenie usług w Kurii
Rzymskiej i strukturach związanych ze Stolicą Apostolską. Innowacje dotyczyły również prowadzenia działalności gospodarczej
związanej ze skarbcem bazyliki
św. Piotra i sprzedażą atrybutów
religijnych. Teraz wszystkie te
kwestie będą w kompetencji „Fabryki Świętego Piotra”. Kapituła będzie odtąd odpowiedzialna
za zachowanie i zarządzanie dziedzictwem majątkowym i finansowym, które obecnie posiada, oraz
jego ewentualną sprzedaż.

Poczta watykańska
wydała 7 nowych
znaczków
Dwa znaczki o nominałach
1,10 i 1,15 euro poświęcone są
Międzynarodowemu Kongresowi
Eucharystycznemu, który odbył się
w dniach 5-12 września 2021 roku
w Budapeszcie. Na Mszę świętą
do stolicy Węgier przyjechał papież Franciszek.
Inne znaczki upamiętniają
700. rocznicę śmierci poety Dantego Alighieri, 450. rocznicę urodzin
malarza Michelangelo Merisi da
Caravaggio, 100. rocznicę Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca i 300. rocznicę Zgromadzenia Pasjonistów. Ponadto
zostanie wydany znaczek upamiętniający 400. rocznicę śmierci
jezuity i teologa-reformatora Roberto Bellarmina.

Ojciec Święty
zatwierdził dekrety
uznające heroiczność
cnót
Chodzi o 37-letniego włoskiego
franciszkanina o. Placido Cortese
(1907-1944). Podczas II wojny
światowej pomagał ratować ludzi
prześladowanych przez nazistów,
za co trafił do koszar SS w Trieście,
gdzie zmarł na skutek tortur.
Papież zatwierdził także dekret
uznający heroiczność cnót włoskiej świeckiej wierzącej Cristiny
Celli Mocellini (1969-1995), która
zmarła w wieku zaledwie 26 lat,
odmawiając leczenia raka w celu
zachowania zdrowia i życia dziecka noszonego pod sercem.
Trzeci dekret dotyczy Włoszki Enrici Beltrame Quattrocchi
(1914-2012), córki błogosławionych małżonków Luigiego Beltrame Quattrocch i Marii Corsini, beatyfikowanych w 2001 roku przez
Papieża Jana Pawła II.

Intencje modlitewne
na wrzesień
powszechna

Módlmy się, abyśmy wszyscy
dokonywali odważnych wyborów
na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych,
którzy się w to zdecydowanie angażują.

diecezjalna

Módlmy się, aby Pan błogosławił dzieci i młodzież w nowym
roku szkolnym, akademickim i katechetycznym.
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30. ROCZNICA ŚMIERCI
KS. INFUŁATA MICHAŁA ARANOWICZA

Kościół powszechny

H I S Z P A N I А. Diecezja Kordoba w Hiszpanii otworzyła Dom św. Gabriela dla byłych więźniów. Znajduje się on w
dawnym seminarium Matki Bożej Anielskiej (Santa María de
los Ángeles), w malowniczym parku Sierra de Hornachuelos.
Seminarium zostało wybudowane w 1950 roku i funkcjonowało do początku lat 70-tych. W jego murach uczyło się ok. 300
kleryków. Potem przez wiele lat stało puste. Po gruntownym
remoncie zostało zamienione na ośrodek dla byłych więźniów. Pierwsi kandydaci już zgłosili się do Domu św. Gabriela.

grodnensis.by

R O S J A. Na polecenie władz Samary rozpoczęto burzenie
kościoła katolickiego. Formalnym powodem podjęcia takiej
decyzji przez radę miejską jest ponoć bezprawne wzniesienie
tego obiektu przed 5 laty. Piętrowy budynek świątyni postawiono w 2016 roku, ale – według władz – zrobiono to bez niezbędnych dokumentów budowlanych i innych wymaganych
zezwoleń.

30 sierpnia w grodzieńskim kościele Znalezienia
Krzyża Świętego (pobernardyńskim) odbyła się Msza
św. w 30. rocznicę śmierci ks. infułata Michała Aranowicza, wieloletniego proboszcza tej parafii i wikariusza
generalnego diecezji grodzieńskiej.
Ks. Jerzy Martinowicz

W

czasach
sowieckich
ks. Michał długo był
jedynym
księdzem
katolickim w Grodnie. Jak Archanioł Michał bronił dzieła
Bożego przez 59 lat posługi,
z czego ponad 40 lat przypada
na Grodno.
Eucharystii za duszpasterza, zasłużonego nie tylko
dla miasta i diecezji, ale i dla
całego kraju, przewodniczył

biskup grodzieński Aleksander
Kaszkiewicz z udziałem wikariusza generalnego diecezji
grodzieńskiej biskupa Józefa Staniewskiego i kapłanów.
Uczestniczyły we Mszy również liczne siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny
z Nazaretu, które są bardzo
wdzięczne zmarłemu księdzu.
Od początku pobytu w Grodnie
opiekował się on wspólnotą

Sióstr Nazaretanek, w czasach sowieckich zmuszonych
do działalności w wielkiej tajemnicy.
Na Mszy zebrali się również wierni, aby w modlitwie
wyrazić wdzięczność Bogu
za dar spotkania tego kapłana,
który ofiarnie służył ludziom i
którego miejsce pobytu stało
się centrum kościoła nie tylko
Grodzieńszczyzny, ale i całej
Białorusi. Przybywali do niego wierni z całego kraju, aby
uczestniczyć w nabożeństwie
i po prostu uzyskać dobrą radę
duszpasterską.
Kapłan odszedł do wieczności 30 sierpnia 1991 roku i
został pochowany na starym
cmentarzu grodzieńskim.

W Ł O C H Y. Konferencja Biskupów Szwajcarii i Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej ogłosiły, że nowym kapelanem Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej Franciszek mianował 50-letniego benedyktyna o. Kolumbana Reichlina. Obejmie on swój
urząd 1 października na miejsce 36-letniego ks. Thomasa
Widmera, który powróci do Szwajcarii. Gwardia Szwajcarska
służy papieżom od 1506 roku. Jej członkowie odpowiadają
za osobistą ochronę Ojca Świętego i kontrolują wejścia
do Watykanu. Dom św. Marty, w którym mieszka Franciszek,
strzeżony jest częściowo przez gwardzistów, a częściowo
przez żandarmerię watykańską.
P O L S K A. Zakończyła się peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży. Peregrynacja to jeden krzyż – ten podarowany młodym przez Jana Pawła II, jedna ikona – Matki
Bożej Salus Populi Romani, jeden bus, który wozi symbole
od parafii do parafii, kilkadziesiąt odwiedzonych wspólnot
i parafii. To 4 500 kilometrów, młodzi i starsi zgromadzeni
na czuwaniach, Mszach, adoracjach i nabożeństwach. To też
dość zaskakująca trasa: od Śnieżnicy – schroniska w Beskidzie Wyspowym, przez Zabawę, Lublin, Rzeszów, Brok, Białystok, Ełk, Jarosław, Sandomierz, Częstochowę, Festiwal Życia
w Kokotku, Kalwarię Zebrzydowską, Skarżysko-Kamienną,
Kielce, Radom, Warszawę, Kalisz, Koszalin, Gdańsk, aż
do Westerplatte.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

KOŚCIÓŁEK WIEJSKI,
PIĘKNY JAK CACKO…
Nie ma w najbliższej
okolicy Grodna miejscowości bardziej zachowanej niż
nadniemeńska Łunna. Dziesiątki ceglanych „pożydowskich” kamiennych budynków, cerkiew prawosławna i
ładny kościół niby wprowadzają w atmosferę początku
XX wieku, gdy żydzi i przedstawiciele różnych wyznań
chrześcijańskich
pokojowo
współistnieli na tej ziemi.
Łunna miała szczęście i na
sławne osobistości. Niejednokrotnie odwiedzała miejscowość królowa Bona Sforza,
modliła się w miejscowym
kościele słynna pisarka Eliza Orzeszkowa, pilnie zbiera
historię Łunna współczesny
jego kronikarz Leon Karpowicz…
Według Karpowicza pierwszy kościół w Łunnie powstał
w 1530 roku. Ufundowała go
królowa Bona Sforza jako filie parafii pobliskiej Wołpy.
Do tej pory w pobliżu ogrodzenia kościoła znajduje się
duży kamień z czerwonego
granitu, który rzekomo Bona
założyła pod fundamentem
tego kościoła. Królowej tak
spodobały się te miejsca, że
w 1546 roku utworzyła w Łunnie osobną parafię, zapewniając jej trzy włóki ziemi, co stanowiło ponad 60 ha ziemi ornej i pozwalało miejscowemu

proboszczowi nie dbać o chleb
codzienny, lecz zajmować się
potrzebami duchowymi swoich parafian. Według informacji z końca drugiej połowy
XVII wieku kościół w Łunnie
był murowany i odbudowany
po niszczycielskich wojnach
z połowy tego wieku.
W 1782 roku po pożarze
w Łunnie z fundacji królewskiej powstał nowy kościół
pod wezwaniem św. Anny.
Został zbudowany w stylu klasycystycznym, ale zyskał nowoczesny wygląd po remoncie
przeprowadzonym z funduszy
księżnej Marii Druckiej-Lubeckiej w 1890 roku. Wnętrze
kościoła zdobi 7 drewnianych
ołtarzy. Szczególną uwagę zwraca obraz Matki Bożej
z Dzieciątkiem w złoconej
sukni. Najprawdopodobniej
pochodzi z dawnego kościoła, o którym nic nie wiadomo.
A pieniądze na ołtarz z tym
obrazem przeznaczyła Eliza
Orzeszkowa. W świątyni zachowała się również loża pisarki, ponieważ właśnie tutaj
uczestniczyła we Mszy św.,
gdy mieszkała w Miniewiczach i w niedzielę przyjeżdżała do Łunna.
To właśnie Eliza Orzeszkowa, pisząca o błękitnym
Niemnie i białych akacjach na
dworze miniewickim, wspomniała również „kościółek

А. Waszkiewicz

Andrzej Waszkiewicz

Kościół parafialny w Łunnie

wiejski, piękny jak cacko
z epoki renesansu”. „Jest blisko kościółek niewielki, ładnie zbudowany i gustownie
urządzony, który każdego
ranka, południa i wieczorem
prześlicznie dzwoni anioł
Pański. Nie umiem opowiedzieć, jak dziwne wrażenia
sprawia na mnie odgłos tego
dzwonu. Coś, jakby wołanie
ku górze, jakby rozsypujące
się w powietrzu tony muzyczne. Po raz pierwszy przyszło
mi też na myśl, jak pięknym i głębokim jest zwyczaj

kościelny przypominać o tych
co odeszli” – tak w 1902 roku
opisała słynna pisarka kościół św. Anny w Łunnie.
W świątyni znajduje się
kilka tablic pamiątkowych
poświęconych
założycielce
przebudowy kościoła Marii
z Szemetów Druckiej-Lubeckiej (1833-1897) i Mateuszowi Romerowi (1848-1900),
przedstawicielom rodu Czachowskich. Przy kościele zachowało się kilka pomników,
m.in. jeden z imionami Józefa i Rozalii Kamieńskich.

Są to krewni Elizy Orzeszkowej po linii babci, a także rodzice powstańca z 1863 roku
Jana Kamieńskiego, pierwowzoru Andrzeja Korczyńskiego, jednego z bohaterów
powieści Elizy Orzeszkowej
„Nad Niemnem”.
Kościół w Łunnie jest doskonałym miejscem do cichej
modlitwy za Ojczyznę, a także za pokolenia tych, którzy
odeszli do Pana Boga, robiąc
wszystko, co mieli zrobić
na ziemi.
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O WZAJEMNYM ZROZUMIENIU, WIERZE W CZASIE
ATEIZMU I POCZUCIU HUMORU – 50 LAT RAZEM
ciąg dalszy ze str. 1
Katarzyna Pawłowska

50 lat – jak Państwo patrzą
na ten czas?
Romuald: Z przyjemnością.
Jak mówią, tyle razem przeżyć i
ani razu się nie pokłócić – to niesamowite. Oczywiście mieliśmy
potknięcia – chwile, gdy się trochę złościsz. Ale szybko się uspokajaliśmy. Nie było czegoś takiego, że przez kilka dni lub tygodni
nie rozmawialiśmy ze sobą, że
nie mogliśmy na siebie patrzeć.
Mogę opowiedzieć o jednym
zdarzeniu. Dopiero się wtedy pobraliśmy. Studiowałem zaocznie
i musiałem pilnie wykonać zadanie. A tu Halina przychodzi i zaczyna prosić: „Chcę do mamy, pojedźmy przynajmniej na 5 minut”.
Zgodziłem się. Wsiedliśmy na
motocykl, trochę odjechaliśmy.
„Ojejku, nie wziąłem dokumentów!” – przypomniałem sobie i,
zawróciwszy, wróciłem do domu.
Przyjechałem, postawiłem motocykl pod ścianą i powiedziałem:
„Posiedź chwile, zaraz wrócę”.
A sam usiadłem i zacząłem pisać, uczyć się. Czekała, czekała...
Słyszę: weszła do domu, otworzyła drzwi, spojrzała gniewnie,
zamknęła drzwi i już nie przychodziła. Później zapytała mnie,
dlaczego to zrobiłem. A ja odpowiedziałem: „Halino, czy możesz
zrozumieć, że muszę to zrobić i
jutro odwieść?”. I wszystko już
było w porządku.
Ile Państwo mieliście lat, gdy
się pobraliście?
Halina: Miałam 22, a Roman
28 – o 6 lat starszy.
Jak i gdzie się Państwo poznaliście?
Halina: Znamy się ze szkoły.
Chodziłam do szkoły do Podlipek
od pierwszej klasy, a on przyszedł
do 8. Po 10. dostał się do szkoły

technicznej, a następnie poszedł
do wojska i się nie widzieliśmy.
Jak skończyłam technikum,
pracowałam tu w sklepie. Roman
przyszedł z ojcem, aby coś kupić:
w mundurze wojskowym, „przystojny mężczyzna”. I coś mnie zacięło, pomyliłam się. Nic nie powiedział. A ojciec uśmiechnął się

na spotkanie z Panem. Bóg widzi przyszłość. Być może Paweł
w przyszłości popełniłby jakiś
grzech. Pan ostrzegł go przed
tym. Proszę zaufać Bogu”. Takie
były jego słowa i trochę mi ulżyło.

i poprosił o ponowne obliczenie.
Już zrozumiałam, że źle policzyłam i miałam już nie tylko twarz,
ale i uszy czerwone ze wstydu
(śmieje się – uw. autora).
Został tu pracować. Tańce
w klubie, na próby chodziliśmy...
Tak powoli raz odprowadził
do domu, drugi raz. A potem
post. Przyjdzie do sklepu, kupi –
i nic. Już myślałam, że to koniec,
przeszła miłość. „Cóż, nie – znaczy nie”. Już podchodził do mnie
drugi młody mężczyzna... A potem Roman powiedział, że w poście mama nie pozwoliła mu chodzić do dziewcząt.
Romuald: Rodzice surowi
byli: post to post. Zarówno jej rodzice, jak i moi.
Czy od razu wzięli Państwo
ślub kościelny i cywilny?
Halina: Ślub cywilny odbył
się 17-go w Podlipkach w sielsowiecie. To była sobota. A 25-go,
w niedzielę, otwarcie wzięliśmy
ślub kościelny.
Romuald: Ateizm był wtedy,
oczywiście.
Halina: Po naszym ślubie
gdzieś w Komitecie powiatowym
„powiesili”, że w ten sposób się
pobraliśmy.
A jak się zdecydowaliście
w takim czasie? Rozważali Państwo o tym, żeby nie wziąć ślubu
kościelnego?
Jednogłośnie: Nie, nie rozważaliśmy.
Halina: Roman nie był partyjny. Był w komsomole, ale niepartyjny. Jedyne, co utailiśmy to
chrzciny Jana – piątego dziecka.
Romana sprawdzano w pracy.
Przyjeżdżał tu z miasta, razem
jeździliśmy na Mszę, a nazajutrz
już przełożeni wiedzieli, że był
w kościele. Ale zawsze mówił, że
ma stałych rodziców i musi ich
tam zabrać.
Romuald: Wezwał mnie
nawet
sekretarz
Komitetu

Powiatowego Komsomołu w tej
sprawie. A ja mówiłem tak: „Ma
Pan rodziców? Szanuje ich Pan?
Co mamy napisane o rodzicach
w naszej Konstytucji czy w Ewangelii? Szanuj swoich rodziców.
Więc szanuje ich. Tata kupił mi
samochód i powiedział: «Synu,
weź ten samochód, ale w każdych

okolicznościach musisz zabrać
nas do kościoła». I tę ich prośbę
wykonuję. Co jeszcze powinienem zrobić? Czy piję w pracy? Nie
wykonuję obowiązków służbowych? Proszę spojrzeć, nagrody
za każdym razem otrzymuję, podziękowania”. I powoływałem się
na Konstytucję. Mówiłem: „Mamy
w Konstytucji wyraźnie zapisane,
że bez względu na wyznanie, możesz być wybierany na wszelkie
stanowiska władzy sowieckiej”.
Zasadniczo przed pierestrojką
ciągle miałem konflikt z partią.
Miałem takie argumenty, że mogłem dawać opór i ciągle otwarcie
jeździłem do kościoła. Znałem
swoją pracę, szanowałem ludzi
i oni mnie szanowali, szefostwo
szanowało. Gdy brałem ślub,
przyjaciel zarezerwował autobus
w Parku Autobusowym.
Halina: Mieszkaliśmy na chutorze, wokół las. Przybył główny
inżynier, główny agronom, przewodniczący rady wiejskiej. Przecięli brzozę i zrzucili na drogę,
autobus podjechał i stanął. Swat
przyleciał, poczęstował ich – odciągnęli brzozę.
Przewodniczącą rady gminy
była moja koleżanka z technikum.
Później powiedziała, że „na ślub
cywilny przyjechała w spódnicy, a na ślub kościelny ubrała się
jak królowa”. W tamtych czasach
miałam piękną sukienkę z lurexem. Kuzyn z Polski przywiózł
materiał.
Romuald: Też byłaś piękna. I
nadal jesteś.

poburczeliśmy, tu przytuliliśmy
się, pocałowaliśmy i poszliśmy
spać. Oczywiście w życiu było
różnie: zarówno lepsze jak i gorsze dni.
Halina: Gorsze dni... Naszym
największym nieszczęściem jest
śmierć syna Pawła. Ukończył studia techniczne w Grodnie. Później dostał się na studia do BNUT
(Białoruski Narodowy Uniwersytet
Techniczny – uw. autora). Po studiach stacjonarnych otrzymał skierowanie do Mińskiej Fabryki Traktorów do działu głównego konstruktora. Zaczął tam pracować.
Tego dnia odbywały się jakieś
zawody w piłce nożnej. Paweł też
tam był. Potem razem z przyjaciółmi jakoś znaleźli się w pobliżu
Fabryki Traktorów, w kawiarni,
była impreza. Stamtąd musiał iść
w przeciwnym kierunku, ale z jakiegoś powodu udał się w drugą
stronę i – znalazł się na torach.
Nadal uważam, że Paweł nie
poszedł tam sam... Wszystko zostało spisane na nieostrożność.
Nawet go nie widzieliśmy, ponieważ ciało było zbyt poranione. I
tak odbył się pogrzeb. Nadal nie
mogę uwierzyć, że tam leży... To
dla nas zagadka i myślę, że kiedyś
się wszystko wyjaśni.
Romuald: Jakie były okoliczności, co się tam stało – nikt
nie wie. Fakt, że syn nie dotarł
do domu. Po pogrzebie pojechałem do Mińska, zadawałem pytania, ale nie otrzymałem konkretnych odpowiedzi. Ten okres był
najtrudniejszy.

Często pary najpierw docierają się do siebie. Państwo, gdy
zaczęło żyć razem, kłóciliście się?
Halina: Nie kłóciliśmy się.
Chyba, że na początku szłam
na ustępstwa. Nawet bardziej nie
w stosunku do męża, ale do rodziców, gdy mieszkaliśmy razem.
Później mąż dostał mieszkanie,
przeprowadziliśmy się do Grodna. Mieliśmy wtedy pięcioro
dzieci. Potem znów wróciliśmy
na wieś (do wsi Dubowa Stara –
uw. autora).
Romuald:
Najważniejszym
elementem tego, że jesteśmy
razem tak długo – jest umiejętność wzajemnego ustępowania i
rozumienia się. I ja mogłem trochę się pozłościć, i ona. My tu

Jak przetrwała Państwa rodzina? Jak w takich sytuacjach
pomagać
sobie
nawzajem?
W końcu nie każda para przeżywa utratę dziecka.
Romuald: Z powodu dzieci.
Życie toczy się dalej.
Halina: Nawet mowy nie było,
że się rozejdziemy. Pewnego razu
w kościele na Dziewiatówce nie
mogłam powstrzymać łez. Ojciec Waldemar Słota, który był
wówczas proboszczem, zobaczył,
że płaczę i po Mszy św. poprosił,
by podejść do niego. Powiedział
wtedy tak: „Proszę Pani, proszę
zaufać Bogu. Zabiera On człowieka w najbardziej odpowiednim czasie. Oznacza to, że Pani
syn dorósł do Nieba i jest gotowy

Jak się nie rozstać, gdy się rozczarowało w drugiej osobie? Jak
uwierzyć, że można żyć ze sobą,
a ta jedna osoba będzie interesująca dla drugiej do końca życia?
Halina: Zaufać i myśleć o tym,
że wybrałeś tego człowieka na
całe życie. Złożyłeś przysięgę, że
nie zostawisz go aż do śmierci.
Pobraliśmy się z miłości, jak
mówią. Wcześniej przyjaźniliśmy
się przez trzy i pół roku. Wiedzieliśmy, że bierzemy ślub na całe
życie. Ile nam Bóg wyznaczył,
tyle przeżyjemy. I nigdy nie było
takiej myśli – aby odejść.
Romuald: Niezbędny jest
sakrament małżeństwa. Przede
wszystkim należy zdać sobie sprawę, że wybierasz osobę na całe
życie. Widocznie, pary, w których
każdy chce dowodzić, nie mogą
się dogadać. Nie ustępują sobie
nawzajem, a to zaczyna denerwować. Zaczynają się kłótnie, nienawiść – i ludzie się rozwodzą. Tak
uważam.
Halina: Wielu rozwodzi się
poprzez zazdrość. Nigdy nie było
u nas zazdrości, podobnie jak
i powodu dla niej.
Romuald: Było tak, że jadę
na sesję egzaminacyjną na miesiąc, wracam, i już szepczą mi,
że Halina chodziła tam czy tam.
Pamiętam, że jednej osobie odpowiedziałem dosyć ostro, a zazwyczaj żartuję: „Cieszę się, że
na moją żonę wciąż zwracają
uwagę”. Nie mieliśmy kontroli,
wszystko opierało się na zaufaniu.
W ten sposób małżeństwo
może być zachowane: zaufanie do siebie nawzajem, wiara
w Boga. Zawsze byliśmy na Mszy.
I w Mińsku, gdy byłem w podróży
służbowej lub na kursach, zawsze
chodziłem do Czerwonego kościoła. Koledzy pytają w niedzielę: „Dokąd idziesz?”. Nie mówiłem wszystkim, z jednym kolegą
dzieliłem się, że idę na Mszę, i on
rozumiał. Do innych mówił: „Ludzie, poczekajmy na niego. Ma
sprawy do załatwienia”. Wracałem, a potem nakrywaliśmy stół,
siadaliśmy, piliśmy po kieliszku, i
tak mijał wieczór.
Gdzie by nie byłem, zawsze
pamiętałem, żeby wejść do kościoła.
Teraz wiele par nie rozumie,
po co zawierać ślub cywilny i kościelny. Jak Państwo by odpowiedziało na to „po co”?
Halina: Chyba nam w dzieciństwie wpojono, że życie bez ślubu
jest wielkim grzechem. Jesteśmy
staromodni.
Na 25. rocznicę ślubu na
Dziewiatówce
pobłogosławili nas księża. W tym czasie nasza najmłodsza córka Weronika
miała trzy miesiące. Urodziła się,
gdy miałam 47 lat, a Roman – 54.
Dla wszystkich, oczywiście, był
to szok, a dla nas prezent
na srebrne gody. W 30. rocznicę
też zamawialiśmy Mszę świętą,
błogosławił nas ksiądz. Na 40-lecie byliśmy w odelskim kościele.
Teraz na 50. rocznicę. Wierzę, że
właśnie tak przeżyliśmy z Bogiem,
z Bożym błogosławieństwem.
Moi rodzice również 50 lat
małżeństwa świętowali w kościele. I Romana rodzice żyli razem
przez 50 lat, dlatego jesteśmy
szczęśliwi.
Romuald: Uważam, że te 50
lat przeżyliśmy z godnością, wytrzymaliśmy wszystkie próby.
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poszukiwanie prawdy

SALEZJANKI – CZYLI O OPTYMIZMIE
przymusu. Teraz, gdy spotykam moich byłych uczniów,
już dorosłych, jestem szczęśliwa, ponieważ zauważam,
że nie mają wewnętrznego podziału – są tacy sami
w kościele, wśród przyjaciół,
rodziny i zespołu w pracy.
Zasiane ziarno wydało plon.

ciąg dalszy ze str. 1

19 września Wspólnota Sióstr Salezjanek na Białorusi obchodzi 30-lecie swojej działalności w kraju.
Właśnie tego dnia trzy dziesięciolecia temu do Smorgoń z Polski przybyła s. Teresa Solniczek FMA. Młoda
zakonnica na początku swojej posługi misyjnej pragnęła dostać się do Brazylii, ale znalazła się u źródeł duchowości salezjańskiej na postsowieckiej ateistycznej
Białorusi. Wspomnieniami z tego okresu siostra dzieli
się dziś z nami.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych założyli św. Jan Bosco i św. Maria Dominika Mazzarello we Włoszech w 1872 roku. Ma ono
na celu pracę wychowawczą z młodymi ludźmi.

Nie przeszkadzało im to, że
na katechezę trzeba było
zbierać się w wilgotnej piwnicy bez okien – nie było
innego miejsca. Jednak uderzające było to, że chłopcy i
dziewczęta są zdezorientowani. Do końca nie rozumieli, kogo słuchać: babci, która
zachowała wiarę od dawnych
czasów, czy rodziców, którzy byli obojętni na religię.
Ze swojej strony starałyśmy
się pomóc dzieciom zrozumieć ich własne wyobrażenie o Bogu, mówić o wartościach duchowych i stawiać je

sdb.by

Angelina Marciszewska

„Co takiego uczyniliśmy,
że Bóg tak nas umiłował i
postanowił wysłać do nas
siostry?”. To była pierwsza rzecz, którą usłyszałyśmy, gdy jeszcze z dwiema
zakonnicami
przybyłyśmy
do Smorgoń. Dojrzali ludzie
traktowali nas z wielkim ciepłem. Dotykali nas, niby jak
złoto, i widać było, że bardzo
pragną Boga. Parafianie byli
biedni, ale mimo to dzielili
się z nami wszystkim, czym
mogli.
Wśród młodzieży i dzieci wzbudziłyśmy ciekawość.

S. Teresa Solniczek FMA
ma za sobą 14 lat posługi
w naszym kraju

przed wolnym wyborem. W
końcu, jeśli chodzi o duchowość, nie może być żadnego

Nasza wspólnota prowadzi katechezy od przedszkola
do klasy 11. Staramy się
stworzyć miejsce – oratorium
– w którym chłopcy i dziewczęta mogą po prostu czuć się
dobrze, być bezpieczni, dzielić się wszystkim, co mają
na sercu. Jednym z naszych
głównych zadań jest poprzez
gry uczenie dzieci pracy nad
ich charakterem. Następnie
zdają sobie sprawę, że zwycięstwo lub ważność swojej
osoby nie zawsze jest ważne.
Najważniejszą rzeczą w każdej wspólnocie jest zauważenie innej osoby.

ŚW. STANISŁAW KOSTKA: BOHATER DLA MŁODYCH
Dla młodych ludzi nastąpił okres, który często
stawia ich przed nowymi wyzwaniami. A jednym
z najlepszych od pokonania wyzwań jest św. Stanisław Kostka, który dla osiągnięcia swego celu
stawiał opór możnym rodzicom, nie unikał pracy,
która nie odpowiadała jego stanowisku szlachcica, nie bał się trudu samotnej wędrówki z Wiednia
do Rzymu i nie narzekał w chorobie. Młody święty
może być dobrym doradcą dla chłopców i dziewcząt w rozpoczynającym się okresie nowego roku
akademickiego, a znaczy w czasie nowych decyzji
i planów.

3. Zaskakuje i zachęca do rozważania zdanie wypowiedziane przez Stanisława w drodze do Rzymu: „Zdałem sobie
sprawę, że podążałem za czymś bardzo ulotnym. Ale moje
pragnienie było tak silne, że nawet nie myślałem o zawracaniu. A to nasze pragnienia definiują, kim jesteśmy!”. Nasze
pragnienia określają to, kim jesteśmy. Jeśli mamy jakiekolwiek pragnienia, może oznaczać to, że pochodzą od Boga i
wtedy powinniśmy za nimi podążać.
4. W pragnieniach jest także bardzo ważna chęć nieustannego rozpoznawania i wykonywania woli Bożej. Lecz Kostka
nie robił też tego sam, ale wiernie słuchał rad kierowników
duchowych i przełożonych, i szedł za nimi.
Często w historii św. Stanisława Kostki kładziemy nacisk na jego aktywizm – na odwagę, gdy wyruszył w drogę, i
na wytrwałość, gdy mimo trudności trzymał się postanowionej decyzji. Myślimy wtedy jednak po ludzku i przypisujemy
wszystko jego działaniu – jak gdyby robił wszystko własnymi
siłami. W rzeczywistości on otworzył się tylko na wolę Bożą
i pozwolił się poprowadzić. I w tym jest jego główna lekcja.

Aby uzyskać odpowiedź
na to pytanie, s. Teresa zaprasza wszystkich, którzy
odczuwają powołanie do
życia zakonnego, do odwiedzenia ich wspólnoty i bliższego przyjrzenia się siostrom. Witamy wszystkich!
zadaj pytanie

Jak wytłumaczyć
niewierzącemu
człowiekowi,
dlaczego zachowuję
post i chodzę
w niedzielę
do kościoła?

R

fundacjascalam.pl

2. Bardzo inspirujące w historii Stanisława jest jego nieplanowanie. Często myślimy, że musimy napisać scenariusz
naszego życia, a następnie go odtworzyć. Ale w taki dzień jak
dzisiaj, Staszek Kostka wyruszył w podróż – nie wiedząc, co
go czeka. Wiedział tylko to, że Pan pobłogosławi jego drodze.
Wszystko, co odnajdował w trakcie swojej podróży, przyjmował jako błogosławieństwo Boga. Otrzymywał „wszystko” i
szedł dalej.

przyciąga przede wszystkim
radość, która wypływa od wewnątrz. Wielokrotnie słyszałam od dziewcząt: „Siostro,
jak to się dzieje, że codziennie nosisz tę samą sukienkę i
jesteś taka szczęśliwa?”.

grodnensis.by

LEKCJE OD ŚWIĘTEGO STASZKA
1. Stanisław może uczyć młodych ludzi cierpliwości i wytrwałości. Młodzież często oczekuje specjalnego traktowania.
Kostka tymczasem nie bał się pracy w kuchni i szorowania
korytarzy w domu księdza, gdyż ta próba może nabliżyć go
do osiągnięcia celu. Nie czekał na specjalne zaproszenie
z Rzymu, ani nie zniechęcał się pierwszymi przeciwnościami,
które zaczęły się już w Wiedniu.

Obecnie na Białorusi działają dwie wspólnoty sióstr
salezjanek – w Smorgoniach
i w Mińsku. Obie składają się
głównie z sióstr Białorusinek.
I to jest nasze wielkie osiągnięcie, że mamy powołania
z tutejszych ziem. Myślę, że
potencjalnych
kandydatek

Liturgiczne wspomnienie patrona młodzieży przypada 18 września.
Stanisław Kostka – jezuita, święty Kościoła katolickiego. Urodzony prawdopodobnie w grudniu 1550 roku w Rostkowie koło Przasnysza (Polska). Gdy skończył
14 lat, został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu.
Rok później ciężko zachorował. W wizji ujrzał Matkę
Boską, która składa na jego ręce Dzieciątko Jezus. Następnego ranka Stanisław Kostka wstał zupełnie zdrowy z mocnym pragnieniem wstąpić do Towarzystwa
Jezusowego. Rodzice nie pozwolili chłopcu wstąpić
do zakonu jezuitów. Wtedy więc w ukryciu opuścił on
Wiedeń, na pieszo kierując się do Rzymu. Przyjęto go
do nowicjatu. W wieku 18 lat Stanisław Kostka złożył
śluby zakonne. W tym samym roku zmarł na malarię.
Po dwóch latach otworzono jego grób – według podań
ciało pozostało nietknięte rozkładem.
Opracowała Angelina Marciszewska
na podstawie deon.pl, jezuici.pl, biografia24.pl.

ozmowa z osobą niewierzącą
(ateistą lub agnostykiem) zawsze nie jest łatwa, ponieważ
porusza różne kwestie dotyczące
wiary w Boga. W takim przypadku należy przede wszystkim mówić
o istnieniu Boga, o moim wizerunku Boga i własnym doświadczeniu
wiary w Niego. Nie ma sensu najpierw dyskutować o sprawach związanych z dyscypliną Kościoła, ponieważ dla niewierzącego nie będzie
to zrozumiałe. Dlaczego? Ponieważ
nie wierzy w Boga, co oznacza, że
wszystko inne związane z religią nie
ma sensu.
Następnym krokiem będzie rozmowa o chrześcijańskim stylu życia
(modlitwa, Msza święta, post itp.).
Oczywiście przykład wiary przyciąga i człowiek zaczyna się ciekawić.
Jeśli osoba niewierząca jest gotowa
słuchać argumentów drugiej strony,
to jest już bardzo dobrze. Przede
wszystkim podczas rozmowy należy przekazać własne świadectwo
o spotkaniu z Bogiem i o tym, jak
On działa w moim życiu – ponieważ
jest to najważniejszy argument!
Nawet książki teologiczne nie
wzbudzą wiary, ponieważ dają tylko wiedzę! Wiara jest moją osobistą
relacją z Bogiem! Dlaczego wierzę
i kocham Boga? Dlaczego wybieram Go codziennie w moim życiu?
Dlaczego jest to bardzo ważne dla
mnie osobiście? Ponieważ właśnie z tego wynika moje pragnienie
przestrzegania postu w piątek –
dzień śmierci Chrystusa – i uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii,
która jest spotkaniem ze Zmartwychwstałym!
W takiej sytuacji nie potrzeba
wielkich argumentów teologicznych. Tutaj wszystko jest bardzo
osobiste. Zawsze trzeba próbować
rozmawiać – ponieważ jest to okazja do głoszenia Ewangelii!
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYCHOWANIE NOWYCH POKOLEŃ
Obowiązki
rodziców
wobec dzieci nie kończą
się na samym tylko wydaniu ich na świat. Kościół poprzez sakrament
małżeństwa udzielił im
misję do wychowania
chrześcijańskiego. W ich
ręce oddaje nauczanie
i prowadzenie dzieci na
drodze zbawienia. Bóg
udziela rodzicom specjalnych łask i charyzmatów,
aby mogli jak najlepiej
przygotować swe dzieci
do samodzielnego rozwoju i samodzielnej drogi
ku zbawieniu.
Ks. Jerzy Martinowicz

WYCHOWANIE
RELIGIJNE DZIECKA
Według Soboru Watykańskiego II wychowanie zdąża
nie tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej, lecz ma na
względzie przede wszystkim to,
aby ochrzczeni, wprowadzani
stopniowo w tajemnicę zbawienia, stawali się z każdym dniem
coraz bardziej świadomi otrzymanego daru wiary. Ponadto,
by świadomi swego powołania
dawali świadectwo nadziei, która w nich jest i by pomagali w
chrześcijańskim kształtowaniu
świata (por. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, 2).
Nie można ograniczyć wychowania religijnego dziecka
do posyłania go „do kościoła”.
Nie wystarczy też jego obecność
na katechezach. Rodzice, przez
swój przykład i słowo, mają doprowadzić dziecko do Chrystusa i nauczyć przyjacielskiego
dialogu z Nim, ciągłego odpowiadania na wezwanie Boże.
Ucząc wierności przykazaniom
Bożym, nakazom sumienia,

freepik.com
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rodzice mają przygotowywać
dziecko do ciągłego pełnienia
woli Bożej i do realizowania
swojego życiowego powołania.
Wszelkie formy oddziaływania
rodziców na dziecko powinny
zmierzać do tego, aby uczyło
się ono żyć dla innych i w ten
sposób dążyło do osiągnięcia
wiecznego zbawienia.
KONTAKT Z BOGIEM
Aby dziecko potrafiło z ufnością zwracać się do Boga,
musi Go dobrze poznać. Rodzice powinni zatem wiele mówić
mu o Bogu, o Jezusie Chrystusie.
Duże znaczenie ma zapoznawanie dziecka od najmłodszych
lat z Ewangelią, opowiadanie
wydarzeń z życia Jezusa, akcentowanie Jego dobroci, wielkiej
miłości do Ojca i do ludzi.
Należy wyrobić w dziecku
przekonanie, że Chrystus żyje
nadal i można z Nim zawsze
porozmawiać. Uczyć dziecko
ciągłego kontaktu z Bogiem,
znaczy wdrażać je w modlitewny dialog z Nim, wykraczający poza ramy recytowania

formułek modlitewnych. Choć
wyuczone na pamięć modlitwy też mają swoje znaczenie,
nie mogą stać się jedyną formą
rozmowy z Bogiem. Rodzice
powinni zatem uczyć swoje
dzieci rozmawiania z Panem
własnymi słowami, np. dziękowania Mu za przeżycia dnia,
proszenia Go i przepraszania
za uchybienia. Można skłaniać
je do ofiarowania Zbawicielowi
jakichś przykrych sytuacji, aby
formować ducha ofiary i pragnienie uczestniczenia w zbawczym dziele Jezusa. Przykład
osobistej rozmowy z Bogiem,
dany przez rodziców, pomoże
dziecku w nawiązaniu autentycznego, osobowego dialogu
z Nim.
Bardzo ważne jest też wprowadzanie dzieci w rozważanie okresów liturgicznych,
np. przez przygotowanie dekoracji adwentowej, wielkopostnej itp. i przez nawiązywanie w modlitwach do nich.
Rodzice winni też uczyć dzieci
odpowiedniego
przygotowywania się do Komunii św. oraz

sakramentu pojednania, a także łączenia się w chorobach i
niepowodzeniach z cierpiącym
Chrystusem.
ROZWÓJ MORALNY
DZIECKA
Środowisko rodzinne bardzo mocno wpływa na dziecko,
wyrabia w nim różne sposoby wartościowania, oceniania,
podsuwa mu wzorce zachowań. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko będzie
tak traktować innych ludzi, jak
samo było traktowane przez
rodziców. Wzorem, jak traktować innych, jest też dla dziecka
relacja rodziców: życzliwa, czuła lub niechętna, złośliwa.
Rodzice powinni zdawać
sobie sprawę z tego, z kim ich
dziecko przebywa. Sami zaś
mają dbać o to, aby przez swój
przykład odnoszenia się do siebie nawzajem, do innych ludzi
oraz do dziecka uczyć je poszanowania wartości drugiego
człowieka, uważnego słuchania
go, wczuwania się w jego przeżycia, poważnego traktowania

go itp. Powinni też mocno
kontrolować swój sposób wyrażania się o innych, zwłaszcza
w obecności dziecka, np. mówić
dobrze o nieobecnych, podkreślać zalety, a nie same tylko
wady bliźnich, wyrażać się o każdym z szacunkiem. Słowem i
przykładem rodzice uczą dzieci
albo miłości i szacunku do Boga
i bliźniego, albo lekceważenia i
obojętności, a nawet pogardy.
W formowaniu właściwych
postaw wielką rolę odgrywa
przedstawianie dziecku odpowiednich pozytywnych przykładów osób szlachetnych.
Na przykład, Chrystusa, różnych świętych, a nawet bohaterów filmowych, książkowych
itp. Po obejrzeniu filmu lub
przeczytaniu książki rodzice
powinni porozmawiać z dzieckiem, nauczyć je dostrzegać
dobro i odrzucać zło.
Okazją do rozmowy religijnej może być każde kazanie,
uczestnictwo w katechizacji,
jakieś ważne wydarzenie w życiu rodziny. Dla młodszych
dzieci wielką pomocą są odpowiednie książki ilustrowane,
np. Pismo Święte z obrazkami.
Oglądając z dziećmi obrazki,
rodzice powinni rozmawiać
z nimi, zadawać pytania i wyjaśniać, aby formować odpowiednie postawy moralne. Mają
przyczyniać się do tego, aby
ich dzieci w każdej sytuacji życiowej naśladowały Chrystusa,
postępowały, myślały, wartościowały i odczuwały tak jak On.
Sami dla swych dzieci powinni być wierną kopią ofiarnego
Zbawiciela, który w swoim życiu kierował się wyłącznie miłością do Ojca i do braci.
Postawa rodziców stanowi
dla dzieci pierwszy i najbardziej
znaczący wzór postępowania
w każdej sferze życia. Dzieci obserwują postawy religijne
rodziców w codziennym życiu i
weryfikują je. Zatem warto być
prawdziwym i zgodnym z wiarą w postępowaniu w każdej
sferze, aby dawać dobry przykład życia.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

12 września – XXIV Niedziela zwykła
Mk 8, 27-35
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze
pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”. Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana
Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał:
„A wy za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że
Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i
zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli
ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i
niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe
życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”.

19 września – XXV Niedziela zwykła
Mk 9, 30-37
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym
wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany
w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak
nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?”. Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą
o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli ktoś
chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem
wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto jedno
z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Być pierwszym

Dwa tysiące lat temu osobę Mesjasza rozumiano jako wyzwoliciela, oswobodziciela spod okupacji oraz władzy rzymskiej. On miał przywrócić utraconą wolność. Jego
zwycięstwo miało być definitywne, niepodlegające wątpliwości. Jezus „naprawia” błędne ludzkie myślenie o roli i zadaniach Mesjasza. Wskazuje na krzyż, cierpienie i Jego
śmierć. Jednak taki obraz dla uczniów był nie do przyjęcia. Dlatego Piotr „napomina”
Jezusa, aby tak nie myślał, zaznaczając że nic z tych rzeczy nie może Go spotkać.
Zbawca wskazuje, że to nie śmierć będzie kresem działania Mesjasza, ale Jego
zmartwychwstanie. To jest ostateczne zwycięstwo nad śmiercią, szatanem. On – Jezus
Chrystus – jest Panem całego świata. Tak wygląda Boże myślenie o roli Mesjasza wobec świata i całej ludzkości.
Trzeba nam również z takim ludzkim myśleniem o Jezusie–Mesjaszu zerwać. Dzisiaj
mamy wiele sposobności, aby doświadczyć, że Jezus jest Mesjaszem. Ale tylko z krzyżem, na którym definitywnie „wykrzyczał” swoją miłość do każdego człowieka.

Jezus Chrystus poucza swoich uczniów o najważniejszym prawie Jego królestwa, o prawie
służby. Podkreśla, że do pierwszeństwa i wielkości dochodzi się nie przez poniżanie innych i
zdobywanie ich pozycji, ale przez służbę wszystkim. Po to, by stać się pierwszym, trzeba umieć
zająć ostatnie miejsce, ponieważ nie panowanie prowadzi do pierwszeństwa, ale służba.
Mistrz z Nazaretu sam daje przykład tej postawy: On przyszedł nie po to, aby Mu służono,
ale aby służyć i oddać życie za wielu. Ponieważ, jak pisze św. Paweł do Filipian, Jezus uniżył
samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, najpodlejszej, przeznaczonej jedynie
dla niewolników, i odziedziczył Imię, które jest ponad wszelkie imię.
Wyniesienie Jezusa na tron Boga jest konsekwencją Jego poniżenia i przyjęcia postawy
sługi. To droga wypróbowana i bezpieczna dla osiągnięcia pierwszeństwa. Droga, która ubogaca, nie zubożając innych. To nie droga konkurencyjnej walki, ale droga miłości, która zawsze musi się wyrażać postawą służby.
Zbawiciel zachęca nas, abyśmy zawsze starali się być pierwszymi, ale nie przez spory,
kłótnie i poniżanie innych, ale przez miłość służebną. Ona gwarantuje pierwszeństwo, które
powinno być naszą ambicją. Jezus nie neguje ambicji, ale ukazuje jej właściwy wymiar i właściwą drogę realizacji.

Panie Jezu Chryste, spraw, abym zawsze był wierny, a także konsekwentny w życiu
i działaniu.

Panie Jezu Chryste, pomagaj mi zawsze służyć moim braciom i siostrom, tym bliskim i tym
przypadkowym, których każdego dnia stawiasz obok mnie.

Być wiernym
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Z głębi serca

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
OLEGOWI ŻURAWSKIEMU
z okazji urodzin z całego serca życzymy obfitych
łask Bożych i darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień będzie napełniony ciepłem, radością i
nadzieją, wiara tylko się umacnia, a wszystko się
realizuje dzięki pomocy Pana i dobrych ludzi.
Wierni parafii Nowojelnia

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JANOWI SAREŁO
z okazji urodzin z całego serca życzymy dużo łask
Bożych na każdy dzień, nieustannej opieki Matki Najświętszej i świętego patrona, obfitych darów Ducha Świętego oraz życzliwych ludzi obok.
Niech dobry Bóg Ci błogosławi i wynagradza
za Twoją dobroć i wielkie serce.
Stanisława Sidorowicz i Lucja Łabecka z Wołpy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JANOWI SAREŁO
z okazji urodzin z całego serca życzymy wszelkich
łask Bożych, radości, mocnego zdrowia, cierpliwości i wytrwałości na drodze kapłańskiej. Niech
Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje, a
Duch Święty obdarza swoimi obfitymi darami.
Szczęść Boże!
Maria Wiszniewska i Witolda Skorb z Wołpy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
JANOWI PUZYNIE
z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich oraz
urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia:
dobrego zdrowia, pogody ducha, siły, mocnej
wiary, optymizmu oraz dużo radości w posłudze
kapłańskiej. Niech Matka Najświętsza prowadzi
Księdza najpiękniejszą ścieżką do Boga. Dzięki Twojemu talentowi kapłańskiemu i oddanej
pracy, ujawniasz nam prawdy wiary i sam jesteś
przykładem służby Bogu i ludziom.
Parafianie kościoła
pw. św. Michała Archanioła w Oszmianie

CZCIGODNEMU OJCU
JACKOWI MARKIELOWI
z okazji imienin z całego serca życzymy mocnego
zdrowia, siły, cierpliwości, nieustannej radości
i nadziei na każdy dzień. Niech każda chwila
będzie szczęśliwa i błogosławiona, a obok będą
życzliwi ludzie. Niech Maryja Panna i Anioł
Stróż opiekują się Tobą nieustannie, a z twarzy
nie schodzi szczęśliwy uśmiech.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca z Zelwy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
ALEKSANDROWI ROMANOWSKIEMU
z okazji urodzin i 18. rocznicy święceń kapłańskich życzymy pomyślności w posłudze duszpasterskiej, obfitych darów Ducha Świętego i matczynej opieki Maryi Panny. Niech Jezus obdarzy
Cię potrzebnymi łaskami i towarzyszy na tej drodze, którą sam dla Ciebie wybrał. Niech światło modlitwy Twoich parafian za Ciebie zawsze
rozjaśnia Twoją drogę i dodaje pewności krokom
na wybranej ścieżce życiowej.
Parafianie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP,
Grodno-Południowy

CZCIGODNEJ SIOSTRZE
MARII STASIEWICZ
z okazji urodzin przesyłam wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech Twoja droga będzie
szczęśliwa i błogosławiona, a pokój i radość
zawsze goszczą w Twoim sercu. Życzę mocnego
zdrowia, siły, wytrwałości, mocnej wiary, nadziei i miłości.
Z modlitwą Alicja Woronowa ze Smorgoń

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
OLEGOWI ŻURAWSKIEMU
z okazji urodzin życzymy zdrowia i dużo łask Bożych w codziennej posłudze kapłańskiej. Niech
Ci zawsze towarzyszy miłość Boża, Duch Święty
obdarza swoimi darami, a Matka Najświętsza
nieustannie czuwa nad Tobą. Życzymy radości,

mocnego zapału w pełnieniu codziennych zadań
i obowiązków, powierzonych Ci przez Kościół.
Miłuj kapłaństwo i bądź mu wierny do końca
życia! Dziękujemy za troskę o naszą świątynię.
Komitet kościelny
i parafianie z Nowojelni

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PRAŁATOWI
WITOLDOWI ŁOZOWICKIEMU
z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem
na długie lata i dodaje sił, byś nadal podążał
Jego drogą. Niech Chrystus, któremu zaufałeś,
będzie przy Tobie, umacnia i strzeże, a Matka
Boża zawsze ma w swojej opiece.
Wierni ze wsi Gołowieńczycy

CZCIGODNEMU OJCU
JACKOWI MARKIELOWI
z okazji jubileuszu 55. urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech zdrowie będzie
mocne, siły – nieskończone, a radość – codzienna. Życzymy zawsze być otoczonym promieniami Miłosierdzia Bożego, mocą Ducha Świętego
i opieką Najświętszej Maryi Panny. Niechaj Jezus króluje w Twoim sercu i łaskawie obdarza
swoimi darami, a patron święty zawsze stoi obok
Ciebie.
Członkowie Róż Żywego Różańca

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WŁODZIMIERZOWI AKSIENTIEWOWI
z okazji urodzin przesyłamy najpiękniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, pomyślności
w posłudze duszpasterskiej, niegasnącej miłości
i wiary oraz życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech Bóg błogosławi Cię i wynagradza
za nieustanną pracę i modlitwę.
Wierni ze wsi Jewłasze, Dołgaja i Bogdany
parafii Lack

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.

W związku z prowadzonym procesem w Sądzie Kościelnym Diecezji Grodzieńskiej
Pan Bazylewicz Boris s. Jerzego, który 26.09.1999 r. w cerkwi prawosławnej pw. św. Mikołaja w Wielkiej Brzostowicy
zawarł związek małżeński z Brisz Marią c. Wacława, jest proszony o zgłoszenie się do siedziby Sądu Kościelnego w Grodnie przy ul. K.Marksa 4.
Czytelnicy, którzy wiedzą adres zamieszkania czy posiadają jakąkolwiek informację
o miejscu pobytu Bazylewicza Borisa s. Jerzego 14.07.1979 r. ur., są proszeni o przekazanie tej informacji do Sądu Kościelnego.
Katolickie Media Białorusi
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25 sierpnia w klasztorze franciszkanów w Iwieńcu odbył się
dzień skupienia dla młodych braci i sióstr ze wspólnot zakonnych
Białorusi. Obecne spotkanie odbyło się pod hasłem „Wy jesteście
solą ziemi (MT 5, 13)” i poświęcone było wartości i roli życia zakonnego.
Podczas spotkania biskup Aleksander Jaszewski SDB przypomniał, że przykład życia zakonnego dał sam Jezus Chrystus, żyjący
w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie. Dlatego, zdaniem pasterza,
życie zakonne polega właśnie
na tym, aby mieć taki styl życia,
jaki miał Chrystus, ponieważ osoby zakonne mają za zadanie nie
dopuścić, aby ludzie zapomnieli
o duchowej sferze istnienia człowieka.

Jubileuszowa 5. szkoła ministrantów odbyła się w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w
Wierchniedwińsku pod koniec lata.
Tradycyjnie przez trzy dni chłopcy
mieli okazję odświeżyć i wzbogacić
swoją wiedzę z teorii i praktyki liturgiki, wspólnie modlić się podczas
Mszy świętej i adoracji Najświętszego
Sakramentu, a także spędzić czas grając w tenisa stołowego i piłkę nożną.
Osobliwością obecnego spotkania był kurs cieśli, na którym chłopcy samodzielnie robili różańce. Najpierw wyostrzono drewniane koraliki
na maszynie, a następnie wycięto
krzyże za pomocą wyrzynarki, a po
szlifowaniu wszystkie części zostały
połączone w pełnowartościową „tajemnicę”. Gotowe różańce zostały
od razu wykorzystane na modlitwie
podczas adoracji.

We wrześniu Papież wzywa
do modlitwy, aby ludzie dokonali
wyboru na rzecz ekologicznie zrównoważonego stylu życia. Prosi o zastanowienie się nad naszym stylem
życia, szczególnie w czasach kryzysu,
który ogarnął sferę zdrowia, społeczeństwa i ekologii. „Zastanówmy się
nad naszym stylem życia, nad tym,
jak sposób odżywiania, konsumpcji
i podróżowania czy wykorzystanie
wody, energii, plastiku i tylu dóbr
materialnych jest często szkodliwy
dla naszej Ziemi. Wybierzmy zmianę! Chodźmy razem w kierunku
prostszego i bardziej ekologicznego
stylu życia” – zachęcał Ojciec Święty.
Papież podkreślił, że młodzi ludzie są na czele, jeśli chodzi o opiekę
nad planetą i zachęcił do podążania
za ich przykładem.

30 sierpnia w kościele rektoralnym Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (pobrygidzkim) w Grodnie
odbyło się spotkanie katechetów,
którzy posługują na terenie diecezji
grodzieńskiej. Tym spotkaniem został uroczyście zainaugurowany rok
katechetyczny w diecezji.
Na spotkaniu zebrało się ponad
50 katechetów: księża, siostry zakonne, osoby świeckie. Obecni wysłuchali dwóch konferencji, uczestniczyli
w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem oraz we Mszy świętej.
W szczególny sposób podkreślono
znaczenie przebywania z młodymi
ludźmi.
Aktualne wiadomości, zdjęcia,
wideo. Dowiedz się więcej
o życiu Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!
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