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Szczególna misja
i wyjątkowe zadanie
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„NIE JESTEM
TU PO TO,
BY POKAZAĆ
SIEBIE,
ALE PO TO,
BY WYPEŁNIĆ
WOLĘ BOŻĄ”

na stronie
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Jubileusz 30-lecia
działalności sióstr
salezjanek na Białorusi

A. Juchnik

Wspomnienie liturgiczne Świętych Archaniołów
jest dobrą okazją do ponownego uświadomienia
sobie celu naszej ziemskiej podróży.

Czekaliśmy tak długo, że jakby się przyzwyczailiśmy. Nagle jednak wiadomość – mamy nowego arcybiskupa! Dla nas wydarzenie to zyskało
jeszcze bardziej szczególne znaczenie, ponieważ nowy metropolita – biskup Józef Staniewski, były biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej.
na stronie
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ARCYBISKUP KONDRUSIEWICZ
DO ARCYBISKUPA STANIEWSKIEGO:

sdb.by

„BÓG POSYŁA CIĘ DO NARODU,
KTÓRY PRZESZEDŁ PRZEZ OGIEŃ,
WODĘ I MIEDZIANE TRĄBY”

„Siostry stały się częścią nas wszystkich!” – wierni
o tym, jak salezjanki wpływają na ich kształtowanie duchowe.
na stronie

Dzisiejszy numer poświęcony jest nowemu
zwierzchnikowi archidiecezji
mińsko-mohylewskiej, jednak w takim momencie nie mogliśmy nie
porozmawiać
również
z jego poprzednikiem.
Niewiarygodne, ale fakt:
to właśnie młody biskup
Kondrusiewicz przyjmował do grodzieńskiego
WSD młodzieńca, który
po 21 latach zostanie jego
następcą. W dzisiejszym
wywiadzie o początkach,
marzeniach, priorytetach
i porażkach teraz już honorowego metropolity.
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Radość, wewnętrzny spokój i szczęście mają
ogromne znaczenie dla jakości naszego życia codziennego.
na stronie
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Radość i jej źródła.
Rozważanie na jesień

Obaj arcybiskupi pochodzą z Grodzieńszczyzny

na stronach
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SŁOWO REDAKTORA

Drodzy Czytelnicy!

W mgnieniu oka obiegła cały nasz kraj radosna wiadomość o tym, że Ojciec
Święty Franciszek mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego i wikariusza
generalnego diecezji grodzieńskiej księdza biskupa Józefa Staniewskiego arcybiskupem, metropolitą mińsko-mohylewskim.
W osobie nowo mianowanego arcybiskupa archidiecezja mińsko-mohylewska i
cała metropolia Kościoła katolickiego na Białorusi otrzymała gorliwego i roztropnego pasterza, który w duchu miłości do Chrystusa Pana, w duchu odpowiedzialności i troski o dobro ludu Bożego będzie prowadził powierzoną sobie wspólnotę
Kościoła lokalnego drogą wiary ku Chrystusowi, jedynemu Zbawicielowi świata i
Odkupicielowi człowieka.
Wymownym jest fakt, że ta nominacja odbyła się w tym czasie, gdy w Białyniczach na Mohylewszczyźnie były obchodzone główne uroczystości 30-lecia odrodzenia struktur Kościoła katolickiego w naszym kraju.
Otoczmy modlitwą nowego metropolitę, którego wydała nasza grodzieńska ziemia, aby z radością Ewangelii mógł docierać do serc wszystkich swoich nowych
diecezjan, pomnażając w nich miłość do Boga i pragnienie bycia Jego wiernymi
uczniami!
kalendarz

SZCZEGÓLNA MISJA I WYJĄTKOWE ZADANIE

27 września

Wspomnienie świętego Wincentego a Paulo, prezbitera

Wincenty urodził się w Akwitanii (Francja) w 1581 roku. Po
studiach przyjął święcenia kapłańskie. Aby się przyczynić do formacji duchowieństwa i otoczyć opieką ubogich, założył zgromadzenie
księży misjonarzy oraz sióstr miłosierdzia. Zmarł 27 września
1660 roku w Paryżu.

30 września

Święty jest patronem biblistów, archeologów, tłumaczy, ale
także uczniów i studentów. Jest to
postać niezwykła, fascynująca, będąca przykładem doskonałego połączenia wiary z nauką, życia duchowego z życiem intelektualnym.
Św. Hieronim nieustannie przypomina, że „nieznajomość Pisma Świętego, jest nieznajomością
Chrystusa”.

1 października

Wspomnienie św.
od Dzieciątka Jezus.

Teresy

Teresa Martin, zwana także
Małą Tereską, albo Teresą z Lisieux, urodziła się w 1873 roku. Gdy
miała 15 lat, wstąpiła do klasztoru
karmelitanek w Lisieux (Francja).
Odznaczała się pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką ufnością
w Bogu. Złożyła swoje życie w ofierze za zbawienie dusz i za Kościół.
Zmarła 30 września 1897 roku.

4 października

Wspomnienie św. Franciszka
z Asyżu.

Jan Bernardone urodził się
w Asyżu (Włochy) w 1182 roku. Po
lekkomyślnie spędzonej młodości
nawrócił się, i wyrzekłszy się dóbr
doczesnych, postanowił żyć w ubóstwie, aby naśladować Chrystusa.
Założył Zakon Braci Mniejszych i
sióstr klarysek, a także trzeci zakon
przeznaczony dla ludzi świeckich.
Pod koniec życia otrzymał stygmaty
ran Chrystusa. Zmarł 3 października 1226 roku.

5 października

Wspomnienie św. Faustyny
Kowalskiej.

Chrystus uczynił siostrę Faustynę odpowiedzialną za szerzenie
kultu Jego Miłosierdzia. Polecił pisanie Dzienniczka poświęconego
tej sprawie, odmawianie nowenny,
koronki i innych modlitw do Bożego
Miłosierdzia.

7 października

Wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Różańcowej.

Wspomnienie zostało ustanowione przez papieża Piusa V na
pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi pod
Lepanto 7 października 1571 roku,
które zostało wyproszone modlitwą
różańcową.

niedziela.pl

Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła.

ciąg dalszy ze str. 1

Święto, które każdego roku przeżywamy pod koniec września jest w pewien sposób wyjątkowe, gdyż
czcimy świętych, ale nie ludzi lecz aniołów. Szczególnych aniołów, nazywanych archaniołami: Michała, Gabriela i Rafała.
Ks. Jerzy Martinowicz

Oprócz aniołów stróżów danych każdemu człowiekowi, Bóg
powołał do istnienia także aniołów, którym wyznaczył szczególne misje i zadania do wykonania. Ich zadanie wyraża imię
jakie posiadają. Święty Grzegorz
Wielki tak tłumaczył: „Imię anioł

Imię Świętego Gabriela tłumaczy się jako „Bóg jest mocą”.
Jego zadaniem było przekazywanie ludziom woli Bożej. Dotyczy to zwłaszcza najważniejszego zamysłu Boga widocznego
w scenie Zwiastowania (por. Łk
1, 26-38). Papież Pius XII ogłosił

Świętych Archaniołów wzywamy w najróżniejszych potrzebach – w walce z mocami ciemności, jako orędowników dobrych wiadomości, wspomożycieli w chorobach.
nie oznacza natury, lecz zadanie.
Duchy, które zapowiadają wydarzenia najbardziej doniosłe nazywają się archaniołami. Niektórzy
z nich mają imiona własne, wskazujące na określone ich zadania
czy posługę”.
Imię Świętego Michała znaczy: „Któż jak Bóg?”. Według
tradycji, miał on wystąpić z tym
okrzykiem, gdy Lucyfer zbuntował się przeciw Bogu. Jako pogromca sił wrogich Bogu i Kościołowi wspiera ludzi w walce ze
złem (por. Ap 12, 7-9). Istnieje
przekonanie o jego obecności
przy umierającym człowieku, gdy
ten przechodzi ku wieczności.

go patronem telegrafu, telefonu,
radia i telewizji.
Święty Rafał – „Bóg uleczył”.
To jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą
przed majestat Pański (por. Tb
12, 15). Jego osoba i posłannictwo zostało ukazane w księdze
Tobiasza. Jest patronem chorych
oraz podróżujących.
Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, zwraca
naszą uwagę na istnienie jeszcze
innego świata poza ziemskim
– świata niebiańskiego i życia
wiecznego z Bogiem, którym cieszą się już dziś aniołowie. Jezus
Chrystus, o czym jest zapisane

na kartach Ewangelii, rozmawiając z Natanaelem i Filipem
obiecuje im, że ujrzą „niebiosa
otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna
Człowieczego” (J 1, 51), a więc
objawiających Jego chwałę. Żyjąc
z Bogiem w wieczności będziemy mogli cieszyć się z uczestniczenia i kontemplowania tego,
co już teraz widzą i w czym
uczestniczą aniołowie i archaniołowie.
Liturgiczne święto tych trzech
archaniołów jest dobrą okazją,
by na nowo uświadomić sobie
jaki jest cel naszej ziemskiej wędrówki i podejmowania związanych z nią trudów i wysiłków. Jest
to ważne zwłaszcza w dzisiejszym świecie, w wielu wymiarach
otaczającej nas rzeczywistości,
gdy próbuje się wymazać z pola
widzenia człowieka perspektywę
życia wiecznego z Bogiem, naszym Stwórcą.
Celem naszej pielgrzymki
przez ziemię jest niebo i przebywanie z Bogiem na wieki. W tej
pielgrzymce nie jesteśmy osamotnieni, ale nieustannie wspierani pomocą, modlitwą i ochroną
aniołów, których Bóg daje nam
za towarzyszy. Ich nieustanne

Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała obchodzimy
29 września.
towarzyszenie nam będziemy
mogli powtórnie sobie uświado-

mić, obchodząc już niebawem
(2 października) wspomnienie
świętych Aniołów Stróżów.
W jednym ze swoich listów
do duchowych córek święty ojciec Pio napisał słowa, które
możemy odnieść nie tylko do naszych świętych aniołów stróżów,
ale także do każdego ze wspominanych archaniołów: „Ten dobry
Anioł modli się za ciebie i ofiaruje
Bogu wszystkie twe dobre uczynki, twe święte i godne pragnienia. Kiedy wydaje ci się, że jesteś
sama i opuszczona, nie narzekaj,
że brakuje ci przyjaciela, przed
którym mogłabyś otworzyć serce
i któremu mogłabyś powierzyć
swoje nieszczęścia. Na Boga, nie
zapominaj, że ten niewidzialny
towarzysz jest przy tobie, zawsze
gotowy cię słuchać, zawsze gotowy cię pocieszać”.
Prośmy Pana Boga, aby pomógł nam naśladować świętych archaniołów. Byśmy tak jak
św. Michał troszczyli się o to, by
Bóg był w naszym życiu na pierwszym miejscu; tak jak św. Gabriel
nieśli innym radosną wieść i
świadectwo o działaniu Boga
w życiu naszym i innych ludzi;
tak jak św. Rafał pomagali innym
doświadczać Bożego uzdrowienia na duszy i na ciele poprzez
konkretną pomoc i modlitwę.
Zaufajmy więc Bogu, a
z pewnością pomimo trudności,
którymi zawsze będzie naznaczone nasze życie, uda nam się
przejść tę drogę, wychwalając
Boga za Jego dobroć.
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Z życia Kościoła
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„NIE JESTEM TU PO TO,
BY POKAZAĆ SIEBIE,
ALE PO TO, BY WYPEŁNIĆ
WOLĘ BOŻĄ”

Radio Watykańskie

Chilijski hierarcha został
sekretarzem Kongregacji
ds. Duchowieństwa

ciąg dalszy ze str. 1

O roli Opatrzności Bożej w ostatnich wydarzeniach,
o swoich obawach (lub nie) dotyczących nowego stanowiska oraz o spojrzeniu w przyszłość Kościoła na Białorusi
w dzisiejszym wywiadzie opowiada nowy arcybiskup
mińsko-mohylewski Józef Staniewski.
Angelina Marciszewska

zachowania wynikało, że przeżywa wielką radość, ale jednocześnie niepokój. Prawdopodobnie, na twarzy pojawiły się
dodatkowe zmarszczki.
Klamka zapadła, gdy już
wyjechaliśmy z terenu przygranicznego. Arcybiskup Tadeusz
poprosił o zatrzymanie samochodu. Wyszedł, choć pogoda
była zła, uklęknął i pocałował
ziemię. „Jestem w domu”– tylko
tyle powiedział.
– Poprzednik Arcybiskupa
zawsze był bardzo wrażliwy odnośnie ateistycznej przeszłości
Białorusi, odrodzenia lokalnego Kościoła i zwracał szczególną uwagę na skalę współczesnego relatywizmu. Czy jest jakiś
temat, który „boli” Arcybiskupa?
– Zawsze wprawiało mnie
w zakłopotanie, że wierni często postrzegają Boga jako tego,

instytucją świecką i nie ma tu
miejsca, aby kierować się zwykłymi porównaniami: kto jest
bardziej odpowiedni, kto jest
lepszy, a kto gorszy. W Kościele wybiera nas Chrystus – następnie wysyła i prowadzi. My
(księża i osoby konsekrowane –
uw. autora) jesteśmy tylko narzędziem w rękach Boga. I mam
nadzieję, że Bóg wybrał mnie
właśnie w tym czasie i w tej sytuacji, ponieważ coś we mnie
zauważył. Mocno przemawia
do mnie fakt, że mianowanie
miało miejsce w roku św. Józefa.
Nosząc imię tego świętego, które wywodzi się z czasów biblijnych i wyraża życzenie „niech
Bóg pomnoży dobra”, nie boję
się i całkowicie poddaję się woli
Bożej. Tak jak Pan Bóg powierzył opiekę nad Świętą Rodziną zwykłemu cieśli, to pewnie
też mi powierza sprawę, znając
moje umiejętności.

grodnensis.by

– Urząd metropolity mińskomohylewskiego
pozostawał
nieobsadzony przez rok. Na ile
nieoczekiwana była dla Arcybiskupa ta nominacja? Z jakimi
przemyśleniami przyjął Arcybiskup tę wiadomość?
– Prawdopodobnie w swojej
długiej historii metropolia mińsko-mohylewska i arcybiskupstwo były wielokrotnie nieobsadzone. Dlatego z jednej strony
wybór nowego arcybiskupa jest
zwykłą sytuacją. Żyjemy jednak
w świecie, który nie zawsze nas
rozumie i którego czasami też
nie rozumiemy. A w zaistniałej
sytuacji, która się już przeciągała, pozostało tylko się modlić. Modlili się wszyscy: zarówno wierni, jak i kapłani– prosili
o światło Ducha Świętego w tej
sprawie. Biorąc to pod uwagę,
przyjąłem nową nominację z
wiarą, że Duch Święty zna drogę, którą nas dalej poprowadzi.

Biskup Józef Staniewski w swojej rodzinnej parafii w Zaniewiczach, 2019 r.

– Na tym stanowisku zastąpił Arcybiskup zasłużonego
arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza po jego przejściu
na emeryturę. Poprzedziła to
jednak sytuacja wygnania, która mogła wpłynąć na odejście
metropolity, dotychczas pełnego energii. O czym świadczy dla
Arcybiskupa ten stan rzeczy?
– Drogi Boga są niezbadane.
I nie ma znaczenia, czy dotyczy
to zwykłego wierzącego, czy
metropolity.
– Był Arcybiskup pierwszą
osobą, która spotkała arcybiskupa Kondrusiewicza na granicy po powrocie do Ojczyzny.
Proszę się podzielić o czym wtedy rozmawialiście?
– Pierwszą rzeczą, która była
bardzo wymowna – były nasze
braterskie objęcia, w których
się spotkaliśmy. Po nich słowa
wydawały się zbędne. Nie rozmawialiśmy zbyt wiele, z jego

który był wcześniej, wypełnił
swoją misję i stał się historią.
Jakby Ewangelia kończy się na
ukrzyżowaniu. Oczywiście, gdy
patrzymy na krzyż, widzimy
postać Chrystusa. Jednak Jezus
z niego zszedł! On żyje, On jest
wśród nas, a krzyż jest tylko
naszą drogą do nieba. Dlatego
chcę, abyśmy widzieli więcej radości w Ewangelii, abyśmy skupili się na radości i byli szczęśliwi, że Bóg nie jest przeszłością,
że On nadal do nas przemawia,
i każdy może to usłyszeć, jeśli
tylko spróbuje.
– Arcybiskup Kondrusiewicz pozostaje znaczącą osobą
w historii współczesnej Białorusi. Co Arcybiskup czuje,
przejmując tę sztafetę od takiego autorytetu?
– To bardzo odpowiedzialne stanowisko, odpowiedzialna
posługa. Ważne jest jednak, aby
zrozumieć, że Kościół nie jest
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– Do tej pory był Arcybiskup
odpowiedzialny za formację
młodych księży, przewodniczył
Radzie ds. Młodzieży. Jakimi
zobaczył Arcybiskup chłopców i
dziewcząt z naszego kraju? Jakie są formy rozwoju młodzieży
we wspólnocie Kościoła?
– Rzeczywiście, to pytanie
jest bliskie mojemu sercu. Jak
każdego, kto jest młody, naszych
chłopców i dziewcząt charakteryzuje entuzjazm, radość, wesołość, piosenki i tańce, szybkość
i głośne zachowanie. Jednak obserwując młodych ludzi podczas
DDM lub na mniejszych spotkaniach młodzieżowych, zauważyłem, że są w stanie pozostać
w ciszy, godzinami stać w bezruchu na kolanach, prowadzić
dialog z Bogiem. Czasami nawet
babcia nie wytrzyma w zastygłej pozycji na adoracji, a młody
człowiek – tak, ponieważ jest
zdrowy i młody! Dlatego bardzo
ważne jest, aby w pobliżu naszej

młodzieży przy każdej parafii
byli kierownicy duchowi, którzy będą mogli pokierować ich
zasoby we właściwym kierunku.
Równie ważnym punktem wydaje mi się, żeby duchowi liderzy pojawiali się nie tylko wśród
duchowieństwa, ale także wśród
samych młodych ludzi, aby każda młoda wspólnota katolicka
miała młodą osobę, która nie
wstydziłaby się podać przykładu. Ponieważ wtedy życie oparte
na wartościach chrześcijańskich
będzie dla rówieśników bardziej
możliwe do realizacji.
Często można usłyszeć opinię, że wspólnota Kościoła jest
wspólnotą osób starszych. Chcę
postawić zadanie, aby dzisiejszy
Kościół stał się także wspólnotą
młodych.
– Jeśli Grodno nazywa się
„białoruskim Watykanem”, to
region mohylewski wyróżnia się
najmniejszą liczbą księży i katolików. Jak Arcybiskup widzi
pracę na tych terytoriach?
– Uważam, że każdy region
naszego kraju jest w coś bogaty.
Niedawno wróciłem z Białynicz
(obwód mohylewski – uw. autora), z uroczystości 260-lecia
koronacji koronami papieskimi
obrazu Matki Bożej Białynickiej.
Jest to drugi na Białorusi – po
obrazie Matki Bożej Żyrowickiej
– obraz koronowany koronami
papieskimi. Nic dziwnego, że
Białynicze nazywa się „białoruską Częstochową”. Dlatego te
ziemie mają głęboką i bogatą
historię życia z wiarą, z Bogiem.
Lecz dzisiaj mamy taką sytuację, jaka jest. I tutaj tylko
przypomnę, że Kościół Chrystusowy jest również Kościołem misyjnym, co jest zapisane
w prawie kanonicznym. Mamy
pojęcie ekskardynacji (wyłączenie duchownego z danej diecezji
i przyjęcie go do innej – uw. autora), dlatego jeśli któryś z moich towarzyszy słyszy wezwanie
Ducha Świętego i ma silne pragnienie, aby udać się na wschód
kraju, by wypełnić tam wolę
Bożą, to zapraszam.
– Opuszcza Arcybiskup diecezję grodzieńską i udaje się
do mińsko-mohylewskiej. Za
czym najbardziej Arcybiskup
będzie tęsknić?
– Dla osoby wierzącej bardzo
ważne jest miejsce jego pierwszego kontaktu z Bogiem. Dla
mnie to moja mała ojczyzna,
w. Zaniewicze – miejsce, w którym się urodziłem, przyjąłem
pierwsze sakramenty, w których mieszka moja rodzina. Gdy
posługiwałem w diecezji grodzieńskiej, zawsze miałem czas
na częstsze odwiedzanie rodzinnych miejsc. Nie opuściłem
żadnego wydarzenia rodzinnego: chrztów, ślubów, pogrzebów. Lecz będę częściej wspominał, a nie smucił, ponieważ
wszyscy mamy już dość przykrych sytuacji.

Ojciec Święty mianował ks.
Andrésa Gabriela Ferradę Moreirę,
dotychczasowego urzędnika Kongregacji ds. Duchowieństwa, sekretarzem tej kongregacji, podnosząc go do godności arcybiskupa.
Chilijczyk
zacznie
pełnić
nowe obowiązki 1 października
2021 roku. Zastąpi na stanowisku
76-letniego arcybiskupa Joëla Michela Marie Luca Merciera.
Ferrada Moreira przyjął świecenia kapłańskie 3 lipca 1999 roku
w archidiecezji Santiago de Chile.
W 2006 roku uzyskał doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie
Gregoriańskim. Pełnił różne funkcje duszpasterskie w swojej archidiecezji. Od 2018 roku do chwili
obecnej jest urzędnikiem Kongregacji ds. Duchowieństwa.

Nowy przewodniczący
Komitetu Międzynarodowych Kongresów
Eucharystycznych

Papież Franciszek mianował
przewodniczącym Papieskiego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych o. Corrado
Maggioni, dotychczasowego podsekretarza Kongregacji ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
O. Maggioni jest doktorem liturgiki. Działa w strukturach Stolicy Apostolskiej od 1990 roku.
Podczas Wielkiego Jubileuszu Roku
2000 był odpowiedzialny za Biuro
Liturgiczne Komitetu Centralnego. W 2007 roku został powołany
na stanowisko Dyrektora Biura. Od
roku 2013 jest konsultorem Urzędu
ds. Papieskich Celebracji Liturgicznych. 5 listopada 2014 roku papież
Franciszek mianował go podsekretarzem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Watykan przedstawił
dokument przygotowawczy Synodu Biskupów

Na znaczenie drogi synodalności, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia, wskazuje
Dokument Przygotowawczy XVI
Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.
Zwrócono uwagę, że dokument
ten ma służyć procesowi synodalnemu, w szczególności jako narzędzie mające wspierać pierwszą
fazę słuchania i konsultacji Ludu
Bożego w Kościołach lokalnych,
która odbędzie się od października
2021 roku do kwietnia 2022 roku.
XVI Zwyczajne Zgromadzenie
Ogólne Synodu Biskupów zostanie
uroczyście otwarte w Watykanie
w dniach 9-10 października bieżącego roku w obecności Ojca Świętego. 17 października rozpocznie
się etap diecezjalny, który odbędzie się na poziomie lokalnych
Kościołów. Od września 2022 roku
do marca 2023 roku odbędzie się
etap kontynentalny drogi synodalnej, a w październiku 2023 roku –
etap powszechny, który odbędzie
się w Watykanie zgodnie z zasadami ustanowionymi przez papieża Franciszka w najnowszej konstytucji apostolskiej „Episcopalis
Communio”.

Intencje modlitewne
na październik
powszechna

Módlmy
się,
aby
każdy
ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez
świadectwo życia mającego smak
Ewangelii.

diecezjalna

Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił wspierających dzieło misyjne Kościoła.
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Z życia Kościoła

NOWO MIANOWANY METROPOLITA MIŃSKO-MOHYLEWSKI
ZAWIERZYŁ BIAŁORUŚ MATCE BOŻEJ BIAŁYNICKIEJ

Kościół powszechny

WĘGRY. Przy okazji Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie odbyło się spotkanie hierarchów wspólnot katolickich
obrządku bizantyjskiego w Europie. Wzięli w nim udział przedstawiciele 20 Kościołów „sui iuris”. Specjalnym gościem spotkania jest Youssef Absi, patriarcha Kościoła melchickiego w Syrii. Przedstawiciele Kościołów wschodnich złożyli świadectwo
współczesnych męczenników na Międzynarodowym Kongresie
Eucharystycznym.

catholic.by

POLSKA. Kościół Przemienia Pańskiego w Zuzeli – miejscowości, w której urodził się błogosławiony kard. Stefan Wyszyński – został ustanowiony diecezjalnym sanktuarium. Parafię
w Zuzeli erygował 10 lipca 1448 r. ówczesny biskup płocki Paweł
Giżycki, a uposażył opat Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich z Czerwińska ojciec Rafał. Pierwszą świątynią na tym
terenie był drewniany kościółek pod wezwaniem św. Mikołaja.
Decyzję o budowie murowanego kościoła podjęto na początku XX w. Budowę ukończono w 1913 r. Konsekrował świątynię
29 sierpnia 1913 r. biskup płocki Antoni Nowowiejski. W czasie wojny kościół został znacznie zniszczony. Odbudowano
go w latach 1957-67 dzięki staraniom proboszczów zuzelskich
ks. Czesława Roszkowskiego i ks. Jana Dobka.
Jubileuszowa uroczystość w Białyniczach pod przewodnictwem biskupa witebskiego Olega Butkiewicza

Ogólnobiałoruska uroczystość odbyła się w Białyniczach z okazji 260-lecia koronacji cudownego obrazu
Matki Bożej. W dniach 17-18 września w tym mieście
na Mohylewszczyźnie odbyła się uroczystość odpustowa z udziałem całego Episkopatu jako wyraz wdzięczności Bogu za 30-lecie odrodzenia struktur kościelnych
na Białorusi.
Ks. Jerzy Martinowicz

W programie uroczystości były konferencja, koncert,
zwiedzanie muzeum i Msze
św. W konferencji uczestniczyło również duchowieństwo prawosławne. Główną
relikwią festynu została kopia
dawnego obrazu Matki Bożej

Białynickiej, której oryginał
uważa się za zaginiony. Kopię z XVII wieku znaleziono
w kaplicy cmentarnej koło w.
Snów. Obraz został odrestaurowany, jest przechowywany
w fundacjach Muzeum Starożytnej Kultury Białoruskiej

Narodowej Akademii Nauk
Białorusi.
Na zakończenie uroczystości nowo mianowany metropolita mińsko-mohylewski
arcybiskup Józef Staniewski
zawierzył Białoruś Matce
Bożej Białynickiej. Akt poświęcenia został odczytany
na zakończenie Mszy św. na
dawnym cmentarzu katolickim w Białyniczach, w której
uczestniczyli biskupi katoliccy Białorusi pod przewodnictwem przewodniczącego
KKBB biskupa witebskiego
Olega Butkiewicza, a także
przedstawiciel papieża Franciszka w naszym kraju nuncjusz apostolski arcybiskup
Ante Jozić.

SŁOWACJA. Ołtarz polowy, przy którym Papież Franciszek
odprawił ostatnią Mszę św. na słowackiej ziemi, został zbudowany z materiałów pochodzących z recyklingu. Drewniane elementy konstrukcji przygotowano tak, aby dało się je ponownie
wykorzystać. Centralnym elementem jest mensa ołtarzowa, ale
wzrok koncentruje się także na drewnianym krucyfiksie, znajdującym się w głównej części prezbiterium. Drewno do jego wykonania pochodzi z kościoła zniszczonego podczas burzy. Kolejnym kluczowym elementem konstrukcji, wyeksponowanym
podczas papieskiej liturgii, jest figura Matki Bożej Bolesnej.
ROSJA. W Petersburgu odbyły się pierwsze rekolekcje
uzdrowienia z psychologicznej i duchowej traumy po aborcji. Ministrowie rekolekcji przybyli do Petersburga z Moskwy,
Obnińska, Władywostoku i Mohylewa. Opiekę duszpasterską
od początku do końca rekolekcji przejął ks. Rafał Ciężkowski,
dominikanin. Facylitatorem ćwiczeń duchowych została matka
Maria Stella Wittier, przełożona generalna Zgromadzenia Kanoniczek w Panu Jezusie oraz instruktor w prowadzeniu rekolekcji
„Winnica Racheli”.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

ARCYBISKUP KONDRUSIEWICZ DO ARCYBISKUPA STANIEWSKIEGO:

„BÓG POSYŁA CIĘ DO NARODU, KTÓRY PRZESZEDŁ
PRZEZ OGIEŃ, WODĘ I MIEDZIANE TRĄBY”

catholic.by

się zgadzam.
Opatrzność Boża pozwoliła mi rozpocząć odbudowę
Kościoła na Białorusi jako biskupa w latach 1990-91, gdzie
wszystko układało się bardzo
dobrze. Następnie w 1991 roku
zostałem skierowany do Rosji,
gdzie należało zacząć praktycznie od zera. Przyjąłem to
zadanie jako wolę Bożą i starałem się wykonać powierzone
mi zadanie z pełnym zaangażowaniem.
I tu ponownie w 2007 roku
nowe skierowanie – powrót
do Ojczyzny. Przyznaję, że nie
było łatwo go przyjąć. Związałem się już z Kościołem w
Rosji, chociaż zawsze pamiętałem i modliłem się za Kościół
na Białorusi i moją Praojczyznę, często ją odwiedzałem.
Wychowałem się jednak w duchu „Roma locuta – causa finita” („Rzym przemówił, sprawa
skończona”), więc bez wahania
w tym samym momencie odpowiedziałem nuncjuszowi, że
dokąd papież mnie pośle, tam
idę.

ciąg dalszy ze str. 1

W kierownictwie Kościoła białoruskiego zaczynają się prawdziwie epokowe
zmiany. Powoli odchodzi w cień całe pokolenie biskupów, młodsi przejmują sztafetę. Ktoś powiedział, że nie można patrzeć w przyszłość, nie zastanawiając się
nad przeszłością. Dlatego poprosiłem arcybiskupa Tadeusza o spojrzenie na prze– Proszę powiedzieć, po 16
bytą drogę. Nie obyło się również bez gratulacji i przyjaznych rad dla nowego me- latach pracy w Rosji, jaki był
powrót do Ojczyzny? Ogólnie
tropolity.
rzecz biorąc, z czego wtedy
Artiom Tkaczuk

– Wasza Ekscelencjo, czy
pamięta Arcybiskup moment,
w którym zaproponowano
zostać metropolitą mińskomohylewskim?
Co
wtedy

Arcybiskup czuł?
– Bardzo dobrze pamiętam.
Na początku września 2007
roku zaprosił mnie nuncjusz
apostolski w Federacji Rosyj-

skiej ks. abp Antonio Mennini
i powiedział, że papież Benedykt XVI chce powierzyć mi
kierownictwo metropolią mińsko-mohylewską. Zapytał, czy

było najwięcej radości: z nowych wyzwań lub z powrotu
do kraju rodzinnego?
– Wiadomo, że była radość
z powrotu do Ojczyzny, do ludzi, wśród których dorastałem
i z których zostałem powołany

do służby Bożej, chociaż część
mojego serca bije w Rosji. Była
też radość z nowych wyzwań i
zadań, dla których Opatrzność
Boża mnie wybrała i posyła.
To jest jak u sportowców: nie
wiedzą, jak się skończy rywalizacja, ale cieszą się, ponieważ
biorą w niej udział, reprezentują swój kraj lub klub sportowy. Nigdy nie szukałem dla
siebie korzyści, lecz zawsze
stawiałem sprawę Kościoła i
wiernych na pierwszym miejscu.
– Przejął Arcybiskup katedrę mińską po człowiekulegendzie – kardynale Kazimierzu Świątku. Czy często
Arcybiskup rozmawiał z kardynałem? Być może udzielił
Arcybiskupowi rad, które zapadły w serce?
– W rzeczywistości przyjąłem katedrę mińsko-mohylewską od księdza biskupa Antoniego Dziemianko, który przez
ponad rok kierował archidiecezją jako administrator apostolski „sede vacante”.
Nie oznacza to jednak, że
nie konsultowałem się z księdzem kardynałem. Nawet sam
Ingres omawiałem z nim. Radziłem się zarówno w sprawach osób duchownych archidiecezji mińsko-mohylewskiej,
jak i organizacji oraz doskonalenia duszpasterstwa.
Ksiądz kardynał bardzo
przeżywał brak księży i osób
konsekrowanych,
a
także
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Alena Majsiuk

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ZIMY
Z TROSKĄ O SIEBIE
I ŚRODOWISKO

Czy kiedykolwiek analizowałeś, w jaki sposób tradycyjnie oferowano сi kopanie
ogrodu warzywnego, marynowanie warzyw i gotowanie dżemu? A co usprawiedliwia sprzątanie liści i koszenie trawy? Czy również skłaniasz się ku nieracjonalnemu wkładaniu własnych sił? Jak można zmniejszyć własne wydatki i zwiększyć
korzyści dla siebie oraz wszystkich żywych istot, ucz się na sprawdzonych w praktyce metodach.
PRZECHOWUJEMY
ZBIORY
Nasze ciało jest w stanie czerpać korzyści tylko z żywych produktów. Jak zachować warzywa,
owoce i jagody w maksymalnie
żywym stanie? Ciało czerpie najwięcej korzyści z dojrzałych i całych owoców. Najlepiej jest przechowywać jabłka, winogrona,
śliwki, rośliny okopowe w piwnicy,
uprzednio zebrawszy je przy suchej, jasnej pogodzie. Nie próbuj
zachować tego, co już zaczęło się
psuć – nie przyniesie to korzyści.
Na zimę zbiory można wysuszyć i zamrozić. Aby zachować
przydatne substancje, używaj temperatury suszenia do 40°C. Jednym
z ekonomicznych sposobów jest
suszenie na grzejniku. Po rozpoczęciu sezonu grzewczego idealnie
jest szybko wysuszyć cukinię, dynie, buraki, marchew, topinambur,

jabłka. Muszą być cienko pocięte i
nawleczone na drewniane patyczki
tak, aby między plasterkami była
przestrzeń. Najpierw kładąc papier
na grzejniku. W ciągu doby lub
dwóch plasterki wyschną i można
będzie je zmielić lub przechowywać w całości w papierowych torbach. Zyskasz korzyść, gdy zalejesz je ciepłą wodą, bez gotowania.
Zapomnij o nierozsądnym wysiłku kiszenia kapusty. Przynosi
ona korzyści organizmowi tylko
sfermentowana, bez soli i cukru.
Sok jest przygotowywany w ciągu trzech dni i odżywia korzystną
mikroflorę jelitową. Wystarczy
pokroić 1,2 kg kapusty, włożyć do
trzylitrowego słoika, dodać zwykłą
wodę, do smaku kminku, a następnie zmiażdżyć wszystko za pomocą
blendera. Pozostawić w ciemnym,
ciepłym miejscu, przykrywając
spodkiem. Procesy fermentacji

wzrosną, dlatego więc należy nie
dolewać wody do czubka słoika o
miarę palca, a słoik lepiej umieścić
w głębokim talerzu. Następnie sok
można pić, a makuch używać do
sałatek lub jako nadzienie do sushi
lub surowych gołąbków.

kościołów, zwłaszcza w Mińsku. Dużą uwagę zwracał na
potrzebę odpowiedniej jakościowej formacji kapłanów.
Był również zaniepokojony
problemem rozwoju relacji
z państwem, zwłaszcza brakiem Konkordatu.

jak mówią? A może projekty,
których nie zdążył Arcybiskup
doprowadzić do końca?
– Marzyłem o otwarciu katolickiej szkoły wyższej w Mińsku. Udało się zarejestrować
Statut Akademii Teologicznej
im. Jana Pawła II. Z uwagi jednak na to, że nie została wydzielona działka budowlana,
sprawa nie uzyskała dalszego
rozwoju. Liczba kapłanów archidiecezji mińsko-mohylewskiej znacznie wzrosła, jednak
nie na tyle, na ile by się chciało. Duży niepokój budzi kryzys
powołań do kapłaństwa i życia
zakonnego. Liczba kościołów
w Mińsku i innych miastach
wzrosła, ale wciąż nie wystarcza, aby zaspokoić potrzeby
wiernych. Nie udało się również uzyskać odpowiedniej fali
radiowej do funkcjonowania
„Radia Maryja”, ponieważ radia internetowego już nie wystarcza.

czas, to nie można wszystkiego
zmienić natychmiast. To także
kwestia samoświadomości kulturowej.

– Proszę się podzielić, jakie
sprawy wykonane w ciągu 13
lat kierowania rozgrzewa serce Arcybiskupowi?
– Jest wiele takich spraw.
Przede wszystkim jest to Festyn Budsławski, który stał
się papierkiem lakmusowym
naszej pobożności i zasłużenie został wpisany na listę
niematerialnego dziedzictwa
kulturowego UNESCO. Także
budowa i odnowienie świątyń.
I to nie tylko i nie tyle jako
obiekty kulturalne i historyczne, ale przede wszystkim jako
miejsca spotkania człowieka z
Bogiem. Przygotowanie katechetów, specjalistów muzyki
kościelnej, mediów katolickich
i pracowników socjalnych
przez Koledż Teologiczny im.
św. Jana Chrzciciela. Także
aktywizacja służby organizacji
charytatywnej „Caritas”, które
jest znane nie tylko na Białorusi, ale także daleko poza jej
granicami. I rozwój mediów
katolickich, przede wszystkim
wydawnictwa „Pro Christo” i
innych, portalu Konferencji
Katolickich Biskupów Białorusi „Сatholic.by” i „Radio Maryja”. To także organizacja pielgrzymek do świętych miejsc na
Białorusi i za granicą. I rozwój
stosunków międzywyznaniowych oraz międzyreligijnych,
a także relacji Kościoła z państwem i społeczeństwem.
– Może są sprawy, które
się nie powiodły, nie wypaliły,

– Istnieje opinia, że to
właśnie podczas kierownictwa Arcybiskupa Kościół na
Białorusi stał się białoruskim,
bardzo bliskim Białorusinom.
Zgadza się Arcybiskup z tym?
– Trzeba powiedzieć, że
słowo „katolicki” pochodzi od
greckiego słowa „katholikos”,
co oznacza „powszechny”.
Wszędzie, gdzie posługiwałem
jako kapłan i biskup, starałem
się mówić zrozumiałym językiem dla wiernym, biorąc pod
uwagę aspekt narodowo-kulturowy. Dziwne byłoby, gdyby
na Białorusi nie mówiono po
białorusku (choć nadal jest to
duży problem) i nie modlono
się w tym języku. Wiadomo, że
język jest świadectwem świadomości narodowej i kultury.
Jeśli był słabo używany w codziennym życiu przez długi

JESIENNA BEZTROSKA
W OGRODZIE
Zobacz, jak rośliny dbają o
siebie, jeśli dana osoba nie ingeruje w ich naturalny rozwój.
Drzewa pokrywają system korzeniowy pod opadłymi liśćmi, który
pod wpływem opadów zaczyna
się rozkładać i wytwarzać ciepło.
Mieszkańcy gleby przetwarzają liście, przekształcając je w użyteczne substancje. Proces ten trwa do
wiosennego ciepła. Tutaj zimują
owady, które ochronią przyszłe
plony.
W naturze istnieje imprinting.

– Często mówiąc podczas
kazań o Białorusi, trudno jest
Arcybiskupowi powstrzymać
emocje. Jakie struny Arcybiskupa duszy są wtedy poruszone?
– Białoruś to moja Ojczyzna. Urodziłem się, wyrosłem,
wychowałem się w wierze katolickiej przez rodziców i nielicznych kapłanów. Stąd pojechałem w szeroki świat. Ojczyzna
i wyniesiona z niej wiara pomagały w trudnych warunkach
wojującego ateizmu zachować
swoją chrześcijańską tożsamość. Białoruś jest źródłem
mojego życia duchowego. To
moja Matka, która mnie urodziła i wychowała. Czy można
zapomnieć o Matce? Nie!
Przez całe życie o tym pamiętam i dalej będę pamiętał.
Dlatego cieszę się, że po posłudze kapłańskiej i biskupiej w
innych krajach mogę służyć w
mojej Praojczyźnie. Ojczyzny
nie można wyrzucić z serca!
Ona jako dobra Matka, nawet
jeśli jesteśmy daleko od niej,
pamięta o nas. Stąd emocje i
łzy…
– Czy uważa Arcybiskup,
że to tylko zbieg okoliczności, że po raz drugi z rzędu
przewodniczącym
Kościoła
mińsko-mohylewskiego papież
mianuje osobę pochodzącą z
Grodzieńszczyzny?
– Kościół na Grodzieńszczyźnie jest najsilniejszy i
najbardziej aktywny w naszym
kraju. Jest tu najwięcej świątyń, powołań i wiernych. Wielowiekowe tradycje religijne są
tutaj bardzo silne. Odczuwalny

profermu.com

Сnota ekologiczna

Jest to forma uczenia się, w której
organizm zapamiętuje, gdzie się
urodził i będzie się rozmnażać w
tym samym miejscu. Jeśli co sezon
usuwać liście spod drzew, obrońcy
drzewa jeszcze nie szybko go znajdą. Zostaw liście pod drzewem, a
uwolnisz się od wysiłków związanych z grabieniem i utylizowaniem
liści, od dokarmiania i chemicznej
ochrony rośliny, od ciągłej opieki,
która tylko prowokuje osłabienie
rośliny.
Ziemia pomyślała również o
mechanizmie ochrony urodzaju
– cała ziemia jest pokryta roślinami. Tam, gdzie ziemia jest biedna
pod względem urodzaju, rośliny
zwane chwastami są pierwszymi,
którzy ją zasiedlają. Ale jest to
najbardziej przydatna zieleń, ponieważ wzbogaca swoją zieloną
masą powierzchnię gleby różnymi elementami. Na zimę ziemia
powinna być dobrze przykryta
przez zieloną masę, aby mikroorganizmy glebowe mogły dobrze
zimować, nie zamarzać, a wiosną wcześniej zacząć przetwarzać
zeszłoroczną zieleń. Gdy robi się
cieplej, przyszłe grządki można
przykryć czymś szczelnym, aby
trawa nie mogła wznieść się przed
sadzonkami.

Z TROSKĄ O PTAKI
W naturze wiele roślin pozostawia nasiona na łodydze. To pomaga karmić się ptakom. Łopian,
słonecznik, selerowate i wiele innych roślin są znacznie powyżej
poziomu śnieżnej pokrywy, więc są
dostępne dla ptaków. Tak więc jagody głogu, jarzębiny, dzikiej róży
są w stanie wyżywić ptaki bez twojego udziału. I takie przynęty będą
powodem, aby pozostać blisko ciebie i chronić przyszły urodzaj. Ptaki również używają imprintingu
– tam, gdzie było dobrze w zimie,
było wystarczająco dużo jedzenia,
tam można hodować potomstwo.
Karmnik nie jest najlepszą
opcją dla ptaków. Człowiek może
po prostu przestać przyjeżdżać.
Innym niebezpieczeństwem jest
szybkie rozprzestrzenianie się
chorób. Dlatego najlepszą opcją
opieki byłoby pozostawienie roślin
z nasionami i owocami w ogrodzie
wokół domu, aby same ptaki je
znalazły. Są w stanie zmniejszyć
liczbę larw w liściach i pod korą.
Pomyśl z wyprzedzeniem o
tym, jak wyposażyć swoją przestrzeń, aby mogła o siebie zadbać,
nie wymagając od ciebie ciężkiej
pracy. Na tym polega zrównoważony rozwój.

jest wielki dynamizm wiary.
Ponadto w Grodnie działa seminarium duchowne. Tutaj
wiara katolicka bardzo skutecznie przejawia się w wysokim poziomie ewangelizacji i
katechizacji, a także w działalności charytatywnej.
Nowo mianowany metropolita
mińsko-mohylewski
arcybiskup Józef Staniewski jest wychowankiem tego
Kościoła i jednocześnie, jako
rektor Wyższego Seminarium
Duchownego w Grodnie, wychowawcą licznych księży.
Jego mianowanie to nie jest
zwykły zbieg okoliczności. Jest
ono zasłużone wierną i ofiarną
posługą Kościołowi. To także
duma Kościoła grodzieńskiego
i jego dar dla mińsko-mohylewskiego.

kierownika stołecznej katedry
katolickiej.
Drogi Hierarcho, mój bezpośredni następco na katedrze
metropolitalnej w Mińsku, następco legendarnego kardynała
Kazimierza Świątka, trzeci metropolito mińsko-mohylewski!
Na wzór swego niebiańskiego
patrona św. Józefa zawsze z
pokorą słuchaj słów Boga, które zabrzmiały w decyzji papieża Franciszka: „Nie bój się!”.
Bóg posyła Cię do ludu, który przeszedł przez ogień, wodę
i miedziane trąby w obronie
wiary oraz zachowaniu swojej chrześcijańskiej tożsamości. Posyła do ludu otwartego
na swoich pasterzy. Posyła do
ludu, który będzie modlił się
za Ciebie i będzie wspierał w
trudnościach niesienia krzyża posługi biskupiej, którą na
twoje ludzkie ramiona położył
Bóg w święto Podwyższenia
Krzyża Świętego. Nie bój się,
idź do tego ludu z otwartym
sercem i bogatym doświadczeniem posługi kapłańskiej i biskupiej! Bądź mu biskupem, a
wraz z nim – chrześcijaninem!
Nie bój się wypłynąć na głębię,
ponieważ tam czeka na Ciebie
bogaty połów!
Niech patronka archidiecezji mińsko-mohylewskiej Matka Boża Budsławska, główny
opiekun Białorusi św. Michał
Archanioł i twój niebiański
patron św. Józef proszą Boga
o niezbędne łaski i błogosławieństwo dla Ciebie.
„Ad multos et faecundos
annos” – „Na długie i owocne
lata!”

– „Ludzie się zmieniają, a
Kościół pozostaje” – powiedział Arcybiskup po ogłoszeniu przyjęcia prośby o zwolnienie z obowiązków. Czego
życzyłby Arcybiskup dziś arcybiskupowi Józefowi? Jakie
wskazówki dałby Arcybiskup
na początku tej podróży?
– Łacińskie powiedzenie
mówi: „Non progredi est regredi” – „Nie posuwać się naprzód
to cofać się”. Tak było, tak jest
i tak powinno być. Zmiana biskupa jest normalną praktyką
Kościoła. Biskupi się zmieniają, lecz Kościół pozostaje.
Osobiście bardzo się cieszę,
że papież Franciszek mianował Jego Ekscelencję księdza
arcybiskupa Józefa Staniewskiego metropolitą mińsko-mohylewskim. Przyjąłem go
do seminarium w dalekim 1990
roku, byłem jego współkonsekratorem w 2014 roku, a dziś z
radością gratuluję tej nominacji i pozdrawiam jako nowego

Pełną wersję wywiadu
można przeczytać na stronie
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ajczęściej trudności wychowania religijnego dotyczą młodzieży w wieku
13-18 lat. Wtedy rodzice najczęściej mogą usłyszeć, że ich
dziecko nie pójdzie do kościoła,
do spowiedzi, że nie potrzebuje katechezy do bierzmowania.
Buntownik tłumaczy się tym,
że po prostu mu się nie chce.
Co dzieje się wtedy z młodym
człowiekiem?
W sytuacji, gdy rodzina
jest pełna, mocno wierząca i praktykująca, gdzie jest
wzór modlitwy ze strony ojca
i matki, w której są duchowym
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poszukiwanie prawdy

CO ROBIĆ, GDY MŁODZIEŻ NIE CHCE CHODZIĆ DO KOŚCIOŁA?
autorytetem takich pytań będzie mniej, a nawet w ogóle mogą nie powstać w życiu
dzieci.
Warto przypomnieć, że cała
ta sytuacja może być najczęściej
związana z procesem przejścia
z dzieciństwa ku dorosłości tzn.
z kryzysem dojrzewania. Często jest to czas integracji swojej
wiary. Gdy człowiek jest dojrzały religijnie doświadcza obecności Boga, zawierza Mu swoje
życie, bezgranicznie ufa Bogu,
kocha Go i jest mu dobrze. Niestety wiele młodych ludzi przeżywa ten okres bardzo burzliwie i niespokojnie, nie potrafią
jeszcze bezgranicznie komuś
zaufać, pokochać, mieć nadzieję, nawet jeśli dotyczy to Boga.
Przyczyn może być bardzo wiele. Jednym z pierwszych takich
powodów dzisiaj jest spora grupa młodych osób, która uchyla
się od nawiązywania kontaktów, zamyka się w sobie, żyje w
wirtualnym świecie, wycofując
się z życia publicznego i towarzyskiego, na pierwszym miejscu jest internet i życie wirtualne. Ten okres może trwać dosyć
krótko, a może trwać nawet
kilka lat. Są jeszcze tacy, którzy
pogrążają się w rozważania natury filozoficzno-religijnej, myśląc że tylko oni mogą zmienić

cały świat i sami chcą wszystko
sobie wytłumaczyć.
Okres dorastania dla wielu staje się czasem, gdy młody
człowiek poddaje w wątpliwość
przekazywane wartości i łączy to
z kryzysem autorytetu. Młodzież
poszukuje nowych autorytetów,
wyzwala się z pod opieki starszych. Bardzo ważne jest, aby
rodzice i wychowawcy zachowywali spokój i cierpliwość oraz
okazali pomoc młodym ludziom.
Zagrożeniem dla wiary młodego człowieka również staje się
środowisko społeczne, poważnie
obciążone uprzedzeniami, pogardą lub nienawiścią do wiary i praktyki religijnej. Bardzo
szkodliwy wpływ ma panujący
wokół psychiczny klimat hedonizmu, który nie walczy z religią,
ale jest wobec niej obojętny. Wyzbyty wszelkiej wyższej motywacji, człowiek po prostu jest zachęcany, aby w pełni korzystać
z życia, bez wyrzeczeń i wartości, nie mówiąc już o głębokim
poczuciu sensu życia. Oczywiście wszystko to – podobnie jak i
wiele innych powodów – wpływa
na człowieka.
Istotną rolę, oczywiście, w
przezwyciężaniu takich kryzysów religijnych przypisuje się
modlitwie, praktykom religijnym, a nade wszystko kontaktom

religijnym. Jeżeli młody człowiek nie chce się modlić, to rodzice powinni zacząć modlić się
za niego. Dobrze, gdy rodzice
powiedzą o tym swojemu dziecku np.: „Drogie nasze dziecko,
razem z ojcem zaczynamy za
ciebie się modlić, abyś znalazł
właściwe wartości i sens swojego
życia”. Nie warto mówić wprost
o nawróceniu, ale właśnie z miłości do dziecka, tak po przyjacielsku ofiarować mu swoje wsparcie modlitewne. Dobrze, gdy na
drodze tego młodego człowieka
znajdzie się wychowawca lub
duszpasterz, który jednak spróbuje postawić go na właściwej
ścieżce, swoim zaangażowaniem
ukaże piękną wartość modlitwy,
wartość przebywania w kościele
i wykonywania innych pobożnych praktyk. Możemy to nawet
nazwać specjalistyczną pomocą
i wsparciem.
Najważniejsze jest, aby rodzice próbowali znaleźć prawdziwe źródło trudności, kryzysu
lub konfliktu. Mianowicie dobra
znajomość siebie i problemu pozwala szukać konstruktywnego
rozwiązania. Ważne jest, aby być
blisko osoby w kryzysie. Wtedy
młody człowiek, jak będzie tego
potrzebował, poczuje obecność
mocy kogoś, dla kogo nie jest
obojętny. Pouczanie w takich

sytuacjach najczęściej staje się
bezskuteczne, bowiem osoba
w kryzysie jest „głucha”. Bardzo częste rozmowy z młodym
człowiekiem, uważne słuchanie go, pozwolą mu na stawianie trudnych i intymnych pytań
oraz mówienie o swoich problemach przy starszych bez obaw.
Wczuwanie się w wewnętrzny
świat osoby młodej staje się kluczem do zrozumienia przyczyn
jej kryzysu i trudnych momentów jej życia. Jeżeli osoba młoda
przedstawia swoje uczucia, to
osoba dorosła w sposób delikatny może spróbować poddać je
obiektywnej ocenie i analizie.
W takich sytuacjach bardzo dobrze byłoby mieć dialog w rodzinie, dobrą komunikację pomiędzy wszystkimi jej członkami.
Następnie można pomagać i
podpowiadać sposoby wyjścia
z kryzysu, oczywiście pozostawiając wolność młodemu
człowiekowi. Ważna jest obserwacja ze strony rodziców, wychowawców osoby w kryzysie
oraz umiejętność korygowania
takich zachowań, nie osądzać,
lecz wspierać.
Dlatego warto patrzeć na
kryzys dojrzewania z optymizmem, ponieważ może to być
doskonała okazja do kształtowania dojrzałej religijności.

JUBILEUSZ 30-LECIA DZIAŁALNOŚCI SIÓSTR SALEZJANEK NA BIAŁORUSI
Weronika Rogacz, Smorgonie

Wspomnienia z dzieciństwa są najsilniejsze i najtrwalsze. To na
nich opierają się przyszłe relacje z ludźmi i Bogiem. Od najmłodszych
lat pamiętam obraz sióstr pracujących w mojej rodzinnej parafii: z gitarą i szczerym uśmiechem, z fascynującymi zabawami i zainteresowaniem mną, z pysznymi cukierkami i niezwykłymi historiami. To właśnie
radości i otwartości, akceptacji i miłości doświadczyłam od nich, będąc małą dziewczynką. Razem z nimi przeżyłam pierwsze spotkania
z Bogiem poprzez katechezy, wakacje, wyjazdy.
Z biegiem czasu zdarzały się różne chwile w kształtowaniu wiary,
w tym kryzysy, ale pierwsze doświadczenia z dzieciństwa pomagały wrócić na ścieżkę wiary. Po spotkaniu ze swoim przyszłym mężem Edwardem, który nie miał tak wczesnego doświadczenia wiary, chciałam
również zapoznać go ze środowiskiem salezjańskim, które nie narzuca
wiary, ale delikatnie towarzyszy i naprowadza.
Nasza rodzina ma już 6 lat, mamy dwie córki, które bardzo kochają siostry salezjanki, tak jak i ja w dzieciństwie, widzą ich żywą wiarę i
szczerość. Dla dzieci to święto, gdy odwiedzamy siostry lub spotykamy
się w oratorium. Wiedzą, że będą traktowane z ciepłem i miłością. To
dzięki tak prostym rzeczom i uczuciom poznają Boga – miłosiernego
Ojca.
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Anna Płachotnikowa, Mińsk

Biskup Aleksander Kaszkiewicz nawiedza wspólnotę sióstr salezjanek w Smorgoniach, kwiecień 2021 r.
ciąg dalszy ze str. 1
S. Weronika Bliźniuk FMA

Córki Maryi Wspomożycielki, znane jako siostry salezjanki, przybyły na Białoruś z Polski
19 września 1991 roku. Pierwszym miejscem ich pracy była parafia św. Michała Archanioła w Smorgoniach. Oficjalnie wspólnota została założona 29 września i składała się z trzech sióstr. Do ich
obowiązków należała katechizacja dzieci i młodzieży w Smorgoniach, Oszmianach, Żupranach i
Wornianach, prowadzenie chóru w Smorgoniach i Oszmianach, a także pomoc księdzu proboszczowi w pracy parafialnej. Siostry pracowały z entuzjazmem i oddaniem, a Pan Bóg pobłogosławił
ich posługę nowymi powołaniami do Zgromadzenia wśród lokalnych wiernych.
Wkrótce Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki zaczęło się rozrastać w naszym kraju.
W sierpniu 1999 roku została oficjalnie zatwierdzona Wspólnota Sióstr Salezjanek w Mińsku. Zakonnice katechizowały, organizowały spotkania i spędzały wakacje z dziećmi oraz młodzieżą, rozpoczęły działalność centrum młodzieżowego, pomagały w sprawach parafialnych. Od 2005 roku
pod swoją opiekę siostry wzięły Borowlany, gdzie szybko zaczęło działać oratorium. Od sierpnia
1998 roku rozpoczęła swoją działalność nowa wspólnota sióstr w Bobrujsku.
Niestety, na początku XXI wieku z powodu braku sióstr zamknięto placówki Zgromadzenia
w Smorgoniach i Bobrujsku. Do swojej pierwszej parafii salezjanki powróciły dopiero w 2012 roku.
Tak więc dziś na Białorusi Córki Maryi Wspomożycielki mają dwie placówki: wspólnotę w Smorgoniach, która ma swój dom i centrum młodzieżowe, a także wspólnotę w Mińsku, z której jedna
z sióstr pracuje w Borowlanach.
Świętując 30 lat swojej działalności w naszym kraju, siostry salezjanki są bardzo wdzięczne Bogu
za wszystkie dary, które od Niego otrzymały i dalej otrzymują: za powołanie siedmiu lokalnych
sióstr, za dzieci, młodzież, dorosłych, których Pan Bóg postawił na ich drodze, za nowe możliwości,
które przed nimi otwiera. A dołączone świadectwa wiernych, mówią same za siebie.

Pierwszy raz poznałam siostry salezjanki, gdy miałam 13 lat.
W tym czasie do mojego życia weszły pierwsze świadome katechezy,
które prowadziła s. Władysława Cieśla – mądra i rozsądna. Później
zostałam animatorką. Wraz z siostrami uczestniczyliśmy w rekolekcjach, spotkaniach formacyjnych, organizowaliśmy wakacje i inne imprezy. To był bardzo interesujący i przyjemny czas – czas duchowego
kształtowania mojej osobowości.
Po wyjeździe s. Władysławy do innego kraju, moim przewodnikiem
duchowym została s. Małgorzata Pietruszczak. Zawsze nazywałam ją
energizer. Przygotowywała mnie wraz z moim mężem do ślubu. A teraz
nasze dzieci chodzą na katechezę do sióstr salezjanek.
Pragnę podziękować każdej siostrze ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki za miłość, uwagę, mentoring i modlitwę. I dziękuję
Bogu za to, że siostry są w moim życiu.

Alla Grachowa, Bobrujsk

Z czego składa się ludzka dusza? Jest to trudne pytanie, na które
każdy odpowie na swój sposób, ale na pewno będą wspólne cechy, ponieważ nie ma duszy bez miłości, chęci zrozumienia się nawzajem, bez
litości, wspaniałości, którą można zobaczyć wokół i w każdym z nas.
To wszystko, co natychmiast pojawia się w świadomości, jeśli chodzi o siostry salezjanki, które stały się częścią nas wszystkich, a dla
niektórych nawet impulsem, dzięki któremu poczuła się obecność duszy. Dotyczy to nie tylko młodzieży, która dzięki siostrom stała się inna,
coś zrozumiała w tym trudnym życiu, ale także nas, znacznie starszych
niż same siostry.
Dzięki ofiarnej pracy sióstr salezjanek starsze pokolenie poczuło
potrzebę komunikacji, wzajemnego zrozumienia się, otwartości serca,
chęci nauczenia się cieszenia się życiem, dziękowania za niego. Zdaliśmy sobie sprawę, że Bóg – to nie tylko niekończące się modlitwy, ale
jest Czymś Innym, co sprawia, że życie nie jest bez znaczenia, ale cieszy
nas. Uświadomiliśmy sobie, że w pobliżu są tacy, do których można się
zwrócić w dowolnym momencie i w każdej potrzebie. I to jest to, co stanowi duszę, czyni ją wrażliwą i coraz bardziej aktywną w działaniu.
Ciąg dalszy w kolejnym numerze.
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RADOŚĆ I JEJ ŹRÓDŁA. ROZWAŻANIE NA JESIEŃ
ciąg dalszy ze str. 1

Jesienią, gdy dni stają się krótsze, a pogoda
chłodniejsza, chcę zastanowić się nad radością.
Radość jako coś więcej niż
dobry nastrój, coś głębszego niż uczucie wesołości.
Katarzyna Pawłowska

W

jednej
popularnej
pieśni religijnej w języku polskim śpiewa
się, że święty „nic nie potrzebuje, zawsze się raduje”. Na kazaniach lub na konferencjach
różnych osobistości duchownych można również usłyszeć,
że chrześcijanin powinien się
radować lub że chrześcijanina
można poznać po tym, że jest
osobą radosną. A jak się cieszyć, jeśli w życiu są problemy
finansowe lub trudności w relacji z bliskimi? Jak zachować radość, gdy tracę pracę? Jeśli nie
radzę sobie z nauką?
Możemy naprawdę przeczytać o wielu świętych, że
byli radosnymi ludźmi, chociaż
ich życie, podobnie jak nasze,
nie było beztroskie. Chwilami
(a może i często) sami spotykamy ludzi radosnych. Jest to
wewnętrznie odczuwalne, gdy
rozmawiasz z naprawdę radosną osobą. Wraz z tym żyje ona
w tym samym świecie co my.
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„Ale teraz idę do Ciebie
i tak mówię, będąc jeszcze
na świecie, aby Moją radość
mieli w sobie w całej pełni”
J 17, 13

Nasuwa się myśl, że umiejętność radości jest w nas, a nie
na zewnątrz. W psychologii
można również znaleźć pogląd,
że radość i szczęście zależą od
naszego podejścia do sytuacji i
życia w ogóle.
„Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy” – czytamy u św. Teresy
z Lisieux. W jednym ze słowników autor pisze, że radość
jest „wesołym uczuciem, poczuciem wielkiej przyjemności
psychicznej” (Słownik wyjaśniający S. I. Ożegowa). Skąd się
bierze ta przyjemność? Skąd
się bierze w duszy i powoduje,
że ciało wytwarza odpowiednie
hormony?
W liście do Galatów św. Paweł pisze tak: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój
[...]” (Gal 5, 22). My, chrześcijanie, wierzymy, że źródłem głębokiej, trwałej i niezależnej od
okoliczności radości jest Bóg.
Nie oznacza to, że ludzie

niewierzący lub agnostycy nie
mają powodów do radości. Pan
działa w życiu każdego człowieka, ma unikalną drogę do
naszych serc. Szczere okazywanie radości, której podstawą
nie jest czyjeś nieszczęście ani
niesprawiedliwość, można nazwać przejawem działania Boga
w sercu człowieka. Chrześcijanie nazwaliby to darem Ducha
Świętego.
Powodem do radości mogą
być sukcesy w nauce lub pracy,
objęcia ukochanej osoby lub
spotkanie z przyjacielem lub
przyjaciółką, a także zakupy
lub dobra kawa w kawiarni. Radość z takich rzeczy jest obiektywnie dobra i normalna dla
emocjonalnie zdrowej osoby.
Co wtedy jest nie tak?
Tutaj można postawić pytania od początku rozważania:
a co, jeśli nie ma pieniędzy na
kawę lub nowe ubrania, jeśli
pokłóciłeś się z ukochaną osobą lub nie udało ci się dobrze

wykonać zadania w pracy, jeśli
nie miałeś czasu napisać pracę
dyplomową lub nie zdałeś testu? W takich chwilach możesz
także doświadczać radości, ale
nie pokazywać jej na poziomie
emocjonalnym lub nie robić
tego tak głośno. Można ją mieć
na poziomie duchowym. Ta
myśl nawołuje na wspomniane
wyżej słownikowe wyjaśnienie
radości jako „poczucia wielkiej
przyjemności psychicznej”.
Różne aspekty życia mają
dla nas ogromne znaczenie.
Jest to zrozumiałe i normalne.
Jednocześnie mają wspólną
cechę – zmienność. Dlatego
nie są stałym źródłem radości.
Opieranie się tylko na nich jest
ryzykowne.
W Biblii czytamy, że niezmienny jest Bóg: „Każde
dobro, jakie otrzymujemy, i
wszelki dar doskonały zstępują
z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia
zmienności” (Jk 1, 17). Na tej

podstawie logiczne jest uczynienie Pana źródłem radości.
Gdy postrzegamy Boga jako
Tego, który nas kocha, który
chce dla nas dobra i szczęścia,
spełnienia naszych marzeń,
który jest wierny w swoim dobrym stosunku do nas, wtedy
zaczynamy odczuwać radość.
Jeśli Bóg jest postrzegany bardziej jako ktoś, kto ocenia nas
i kontroluje, kto chce karać, a
nie obdarowywać darami, to
trudno wtedy się radować.
Jak to często bywa w sprawach wiary, dotykamy koncepcji obrazu Boga w naszym umyśle i sercu, a w wyniku zaufania
dotykamy Go i radości z relacji
z Nim. Takie rzeczy jak radość,
wewnętrzny spokój i szczęście
mają ogromne znaczenie w
kontekście jakości naszej codzienności. Na tej podstawie
nie należy przerywać ich poszukiwań, gdy doświadczamy
ich braku.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

26 września – XXVI Niedziela zwykła
Mk 9, 38-43. 45. 47-48
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi
z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie
chodzi z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni
cud w imię Moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest
przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto
by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej
byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka
jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść
do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I
jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie
chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim
wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie
robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie”.

Świadectwo życia
Umieć dawać świadectwo – szczególnie tym najbliższym, to wielka sztuka. Kto tej
sztuki nie opanował może stać się powodem zgorszenia, również dla najbliższych. I nie
chodzi tylko o to, że będzie dawał zły przykład. Może po prostu nic nie robić. Może milczeć, gdy trzeba mówić! Może tylko mówić, gdy trzeba działać! Taka postawa nie ma nic
wspólnego z chrześcijaństwem. Jest ona często powodem niejednego zgorszenia, a co za
tym idzie niejednego grzechu. A Jezus mówi jasno: „Kto by sie stał powodem grzechu
dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby uwiązać kamień młyński u
szyi i wrzucić go w morze”.
Ostre i dosadne słowa Zbawiciela są zaproszeniem do radykalnych działań. Ale nie
chodzi tu o odcinanie kończyn, czy wydłubywanie oczu. Chodzi o odnalezienie w osobistym życiu, tego co jest przeszkodą w dążeniu do przyjęcia Jezusowego Odkupienia.
Chrystus zaprasza nas, byśmy pozwolili Jego łasce dotknąć zbolałego, skołatanego
serca. By to mogło sie dokonać musimy ze swojego życia usunąć przeszkody, które nie
pozwalają żyć nam pełnią Jezusowego Odkupienia!
Panie Jezu Chryste, pomagaj mi żyć pełnią Twojego Odkupienia i dawać o Tobie
czytelne świadectwo!

3 października – XXVII Niedziela zwykła
Mk 10, 2-12
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy
wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam przykazał Mojżesz?”. Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas
Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to
przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą
oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg
złączył, tego niech człowiek nie rozdziela”.
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala swoją
żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego
męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.

Tajemnica życia
Potwierdzając prawdę o nierozerwalności małżeństwa, Jezus przypomina wolę Bożą
w tej dziedzinie. Odrzuca możliwość rozwodu, odwołując się do stanu, jaki był na początku, w chwili stworzenia. „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.
Jezus przeciwstawia się tutaj bardzo wyraźnie dawnym zwyczajom żydowskim, ponieważ Jego nowe prawo zmierza ku doskonałości tego, co było na początku. Ci, którzy
postawili Jezusowi pytanie, rozumieją dobrze, że potępia On rozwody, wyjaśniając, że
przepis Mojżeszowy był tylko sformułowaniem zwyczaju, który sami Żydzi wprowadzili.
Jezus wyraźnie zaznacza, że stało się to wbrew woli Boga, z powodu zatwardziałości
ludzkich serc.
Miłość małżeńska jest jedną z wielkich tajemnic życia. Kobieta i mężczyzna mają
tę samą ludzką naturę, są sobie równi, odczuwają wzajemny pociąg do siebie i dopełnienie pod względem fizycznym i duchowym, mogą i chcą żyć ze sobą w małżeństwie.
Miłość małżeńska powinna być darem z siebie samego, wzajemnym oddaniem i służbą
sobie nawzajem.
Prośmy Boga, abyśmy zawsze umieli być tak odpowiedzialni i roztropni, byśmy chodząc drogą Bożego błogosławieństwa, wytrwale troszczyli się o rozwój miłości i umacniali się we wzajemnej wierności.
Panie Jezu Chryste, pomagaj wszystkim małżonkom być dla siebie wzajemnym darem i służyć sobie nawzajem.
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Odpoczynek ze „Słowem”

Z głębi serca

JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU
ARCYBISKUPOWI NOMINATOWI
JÓZEFOWI STANIEWSKIEMU

z okazji mianowania na arcybiskupa metropolitę
mińsko-mohylewskiego z całego serca życzymy mocnego
zdrowia, sił i wytrwałości oraz mądrości w pełnieniu posługi kierowania Kościołem. Niech Opatrzność Boża nieustannie prowadzi, a obok będą życzliwi ludzie.

Redakcja „Słowo Życia”

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
MICHAŁOWI ŁASTOWSKIEMU

z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia:
dobrego zdrowia, obfitych darów i łask Bożych oraz opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego patrona na co
dzień. Niech radość, miłość, pokój i dobro na zawsze zagoszczą w Twoim sercu.

Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Kopciówki

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
MICHAŁOWI ŁASTOWSKIEMU

JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU
BISKUPOWI ALEKSANDROWI
KASZKIEWICZOWI

z okazji urodzin życzymy Bożego błogosławieństwa
na co dzień, wszelkich darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Matki Najświętszej na drodze życia. Życzymy
też mocnego zdrowia, radości od pełnionej posługi oraz
życzliwych ludzi obok.
Redakcja „Słowo Życia”

JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU
BISKUPOWI ALEKSANDROWI
KASZKIEWICZOWI

z okazji urodzin przesyłam serdeczne życzenia. Niech
Twe życie będzie wypełnione światłem i miłością, a Zbawiciel prowadzi Cię wspaniałą drogą kapłańską. Życzę
mocnego zdrowia, nieustannej opieki Matki Najświętszej
i błogosławieństwa od Pana Jezusa.
Ze szczerą modlitwą
Alicja Woronowa ze Smorgoń

CZCIGODNEMU OJCU
BOGUSŁAWOWI WÓJTOWICZOWI

z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego na
każdy dzień życia i posługi kapłańskiej, siły, wytrwałości i niegasnącego zapału w pracy na niwie Pana. Niech
dobry Bóg wynagrodzi Cię mocnym zdrowiem, a Matka
Boża obdarza ciepłem i łaskawością swojego serca.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Holszan

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
RUSŁANOWI MAZANOWI

z okazji urodzin i imienin składamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech miłosierny Bóg obdarzy Cię mocnym
zdrowiem, siłą, wytrwałością, niegasnącym zapałem w
szczerej i oddanej posłudze, Matka Boża niech okryje swoim płaszczem i ciepłem swojego serca, łaską i dobrocią, a
Duch Święty oświeca drogę, którą wraz z Tobą kroczymy.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Lidy

z okazji imienin składamy moc najgorętszych życzeń:
wielu łask Bożych, siły w głoszeniu Dobrej Nowiny, nieustannej opieki Matki Najświętszej, obfitych darów Ducha Świętego oraz pięknych owoców na niwie Pana.

Z modlitwą Andrzej Słonimiec i członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym diecezji grodzieńskiej

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
MICHAŁOWI STECKIEWICZOWI

z okazji imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia:
mocnego zdrowia, długich lat życia oraz radości na każdy
dzień posługi kapłańskiej. Niech dobry Bóg obdarzy Cię
swoimi łaskami i pokojem, a Najświętsza Maryja Panna
– swą matczyną opieką.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Bierdówki i Pierwszomajska

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JERZEMU KONOPIELCE

z okazji rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy najserdeczniejsze życzenia: długich lat życia, dobrego zdrowia,
wytrwałości, światła Ducha Świętego na każdy dzień,
błogosławieństwa Bożego oraz opieki świętego patrona i
natchnienia w pełnieniu obowiązków kapłańskich.
Parafianie z Porozowa

CZCIGODNYM KSIĘŻOM WITALEMU
CYBULSKIEMU, JERZEMU JODZIKOWI,
ALEKSANDROWI WOROBJOWOWI
I ARTUROWI WOŁCZKIEWICZOWI

z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia: błogosławieństwa od Jezusa Chrystusa na co dzień, mocnego
zdrowia, siły, mądrości i cierpliwości na drodze kapłańskiej, na którą Was powołał Bóg Wszechmogący. Niech
Jezus Miłosierny przytula Was do swojego Najświętszego
Serca, Duch Święty nieustannie udziela swych darów, a
Najświętsza Maryja Panna otacza miłością i opieką.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ANDRZEJOWI HONCZAROWI

z okazji jubileuszu urodzin życzymy mocnego zdrowia,
radości na każdy dzień życia, obfitych łask Bożych i nieustannej opieki Maryi Panny na drodze posługi. Niech
Twa droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona
przez Jezusa, trwogi i smutek Cię nie tykają, rozum nigdy
nie ustaje głosić Ewangelię, serce zawsze będzie napełnione pokojem i miłością, a Słowo Boże z Twych ust w mocy
Ducha Świętego zawsze dociera do naszych serc. Niech
Bóg Wszechmogący codziennie dodaje Ci sił, optymizmu i
nadziei na lepsze, abyś z radością służył Bogu i nam, parafianom, i niech Cię zawsze otaczają tylko życzliwi ludzie.
Z szacunkiem i modlitwą Legion Maryi, apostolat „Margaretka”, Kółko różańcowe, wspólnota „Matki w modlitwie” oraz
wierni parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
RUSŁANOWI MAZANOWI

z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech Twoja droga życiowa będzie oświecona promieniami
Miłosierdzia Bożego, Matka Boża opiekuje się Tobą i otula
ciepłem Niepokalanego Serca, Jezus Chrystus obdarza Cię
swoimi łaskami, napełnia radością, miłością i pokojem, a
Duch Święty opromienia światłem i obficie udziela swych
darów. Życzymy również mocnego zdrowia, optymizmu,
pogody ducha oraz życzliwych ludzi obok.
Przyjaciele

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
MICHAŁOWI ŁASTOWSKIEMU

z okazji imienin serdecznie życzymy zdrowia, siły, nadziei, mądrości życiowej, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi Panny i obfitych darów Ducha
Świętego. Niech każdy przeżyty dzień przynosi siłę i radość do pełnienia posługi duszpasterskiej. Dziękujemy za
dobre serce, życzliwość, modlitwę, pouczające kazania i
za to, że jesteś z nami i dla nas. Szczęść Boże!

Z szacunkiem i modlitwą wierni parafii Grodno-Augustówek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
RUSŁANOWI MAZANOWI

z okazji urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech Pan Jezus błogosławi w Twojej posłudze kapłańskiej, Matka Najświętsza ma w swojej opiece i chroni od
zła, a Duch Święty obdarza swoimi łaskami, darami, radością i pokojem.
Franciszkański Zakon Świeckich z Wielkich Ejsmontów

Wierni parafii
św. Jana Pawła II w Smorgoniach

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.

Katolickie Media Białorusi

portal internetowy
Kościoła na Białorusi

czasopismo
“Ave Maria”

redakcja
białoruska

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

W klasztorze w Zamartem (Polska), gdzie znajduje się siedziba
Nowicjatu Warszawskiej Prowincji
Karmelitów Bosych, z rąk przeora
wspólnoty o. Zbigniewa Kolka OCD
przywdział habit zakonny br. Aleksander Szwec, który pochodzi z Białorusi.
Zmiana stroju świeckiego na zakonny na rozpoczęcie okresu nowicjatu jest widocznym symbolem
wewnętrznej zmiany oraz gotowości do pełnego poświęcenia się
Bogu i pogłębienia jedności z rodziną zakonną.
Współbracia z Wikariatu Regionalnego Karmelitów Bosych
na Białorusi proszą o wsparcie br.
Aleksandra modlitwą, aby wytrwał
na wybranej drodze służby Bogu,
Kościołowi i ludziom w Rodzinie
Karmelu.

Wielu wierzących często spotyka
się z opowieściami o tym, że Matka
Boża, jeden ze świętych, a nawet
Chrystus ukazał się pewnej osobie
z ważnym przesłaniem dla świata.
Prawdziwe prywatne objawienie nic nie dodaje do zasad wiary
Kościoła, a jedynie może pomóc
w głębszym przeżyciu go przez poszczególnych wierzących. Na tej
podstawie Kościół wielokrotnie
podkreślał, że wierni nie mają obowiązku zwracania uwagi na prywatne objawienia, ponieważ wszystko,
co niezbędne do zbawienia jest im
dane w Biblii i tradycji Kościoła, a
to, co często jest przedstawiane jako
„uznanie” przez Kościół jakiegoś
prywatnego objawienia, sprowadza
się w rzeczywistości do stwierdzenia, że jego treść nie jest sprzeczna
z Bożym Objawieniem.

Kościół katolicki oficjalnie
rozpoczął fazę procesu beatyfikacyjnego Gertrudy Detzel, popularnie nazywanej misjonarką
gułagu. Gertruda od dziecka pragnęła zostać zakonnicą i poświęcić
swoje życie głoszeniu Ewangelii,
ale zderzyła się z twardą rzeczywistością Związku Radzieckiego.
Wraz z wybuchem wojny kobieta
została deportowana na południe
Kazachstanu do ciężkiej pracy.
Po opuszczeniu ostatniego gułagu
Gertruda poświęciła się odnowieniu życia religijnego miejscowych
wiernych. Kobieta podejmując ryzyko, gromadziła ludzi w grupach
modlitewnych, odmawiała różaniec, czytała Pismo Święte ze starych, zachowanych ksiąg i na ile
mogła, zastępowała kapłanów.

W kościele farnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie odrestaurowano zabytkowe organy,
które można już usłyszeć podczas
nabożeństw. Organy te są ostatnim instrumentem muzycznym
wykonanym na terenie naszego
kraju w okresie międzywojennym.
Remont i renowacja zabytkowych
organów, zbudowanych w czerwcu
1939 roku przez firmę „A. A. Homan St. Jezierski w Warszawie”,
zostały przeprowadzone w latach
2020-21. Renowację instrumentu
przeprowadził organmistrz Aleksander Burdzielew.
Aktualne wiadomości, zdjęcia,
wideo. Dowiedz się więcej
o życiu Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!
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