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„Ochrzczeni i posłani:
Kościół Chrystusa z misją w świecie”

POD TAKIM HASŁEM TRWA W KOŚCIELE NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY.
MA SIĘ ON PRZYCZYNIĆ DO ROZBUDZENIA W WIERNYCH ŚWIADOMOŚCI MISJI AD GENTES, BY RZECZYWIŚCIE Z SERCA
ZAPRAGNĘLI GŁOSIĆ EWANGELIĘ, ORAZ CHĘCI PODJĘCIA Z NOWĄ ENERGIĄ PRZEMIANY DUSZPASTERSTWA,
PRZEKSZTAŁCENIA WSPÓLNOT W RZECZYWISTOŚCI MISYJNE I EWANGELIZACYJNE; ABY ROZWINĘŁO SIĘ UKOCHANIE MISJI,
BĘDĄCYCH UMIŁOWANIEM JEZUSA, ALE JEDNOCZEŚNIE MIŁOŚCIĄ DO JEGO LUDU.

WOJOWNIK
ZA PRAWDĘ
I SWOBODĘ

ciąg dalszy na str. 3

19 PAŹDZIERNIKA PRZYPADA 35. ROCZNICA
MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI BŁ. JERZEGO POPIEŁUSZKI.
KSIĄDZ, KTÓRY ODDAŁ ŻYCIE ZA WIARĘ I OJCZYZNĘ
W CZASACH DYKTATURY, NA ZAWSZE POZOSTAŁ
W PAMIĘCI LUDZI JAKO CZŁOWIEK O NIEZACHWIANYCH
PRZEKONANIACH, GOTOWY DO OFIARY Z SIEBIE.
ciąg dalszy na str. 4

„Misja Kościoła pobudza postawę nieustannej pielgrzymki przez różne pustynie życia”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 17, 11-19

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem,
przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy
wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego
dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno
zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!”. Na ten
widok rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom!”.
A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc,
że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym
głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był
to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czyż nie dziesięciu
zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie
znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten
cudzoziemiec?”. Do niego zaś rzekł: „Wstań, idź, twoja
wiara cię uzdrowiła”.

POSTAWA WDZIĘCZNOŚCI
Chrystus nie gardzi trędowatymi, lecz chce im pomóc,
ulżyć ich życiowej biedzie. Więc przywraca im upragnione
zdrowie. A wraz ze zdrowiem przywraca godność, nadzieję
na lepsze jutro. Przywraca im życie, po raz kolejny okazując
ludziom swe niezmierzone miłosierdzie.
My również wielokrotnie doświadczamy takiej miłości
w swoim życiu, gdy cierpimy na niejedną chorobę zarówno
fizyczną, jak i duchową. Miłosierny Bóg ciągle przebacza i
uzdrawia z duchowej niemocy, którą skutkuje grzech, z tego,
co oddala od Niego i od drugiego człowieka.
Podany fragment Pisma Świętego w sposób szczególny
uczy postawy wdzięczności – za liczne łaski otrzymywane
od Wszechmocnego. Nie powinniśmy postępować jak dziewięciu trędowatych z Ewangelii. Nie powinniśmy przyjmować Bożych darów obojętnie, jak gdyby się nam należą.
Tylko człowiek pełen wdzięczności może być świadkiem
prawdziwej miłości Stwórcy.
Chciejmy się uczyć postawy wdzięczności Bogu za okazywane nam miłosierdzie. Chciejmy się uczyć również tym
miłosierdziem dzielić z drugim człowiekiem, praktykując
ofiarną miłość w codziennym życiu.

Jesteśmy
posłani
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Misja niesienia Chrystusa innym – aż po krańce ziemi – trwa nieprzerwanie od 2 tysięcy lat. Nakaz, by iść i głosić Dobrą Nowinę, jest nadal aktualnym
i bardzo wymagającym zadaniem, pozostawionym przez Zbawcę Kościołowi.
Ks. Jerzy Martinowicz
Jak Ojciec posłał Syna,
tak Syn posłał Apostołów, a współcześnie posyła nas do realizowania
szczególnej misji zbawienia człowieka. Wypełnia
ją dziś Kościół, który ze
swej natury jest powołany, by głosić Słowo Boże,
tworzyć wspólnoty uczniów, a także dzielić się
wiarą w jedynego Pana,
Dawcę życia wiecznego.
Kościół trzeciego tysiąclecia, jak twierdził
św. Jan Paweł II, musi
odzyskać swój misyjny

zapał i umieścić nakaz
Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie…” w centrum
swego działania duszpasterskiego. Dziś papież Franciszek wzywa
do rozpoczęcia nowego etapu ewangelizacji, pełnego dynamizmu
i radości. Charakteryzuje go jako misyjne wyjście, by dotrzeć na peryferie świata; wyruszenie w drogę, by stanowić wspólnotę uczniów
podejmujących
nowe
inicjatywy.

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do udania się
na obrzeża swoich parafii, wspólnot, ognisk
rodzinnych z Dobrą Nowiną. Bez względu na to,
jakim powołaniem życiowym Bóg nas obdarzył,
na mocy chrztu św. wszyscy jesteśmy – jak naucza papież Franciszek –
uczniami-misjonarzami
(EG, 120). Z zapałem powinniśmy
docierać
do potrzebujących światła Ewangelii, do tych,
którzy zatracili smak

wiary, żyjących na jej
marginesie. Mamy udać
się w drogę, aby być
prawdziwymi świadkami
Chrystusa.
Trwający w Kościele
powszechnym Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
jest okazją do głębszego uświadomienia sobie, że Jezusowy nakaz
„Idźcie i głoście” dotyczy wszystkich członków
Kościoła. Każdy z nas został wezwany do ewangelicznej odnowy i misyjnego nawrócenia.

Drodzy Czytelnicy!
Całym sercem włączmy się w ewangelizacyjny trud Kościoła. Wzywajmy Ducha Świętego, który
jest „głównym sprawcą misji”, by działał w nas i przez nas, by „wszyscy ludzie zostali zbawieni i
doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4).

Czy potrafię Panu za wszystko dziękować?
Czy otrzymanym miłosierdziem od Boga umiem
dzielić się z potrzebującym?
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Łk 18, 1-8
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym,
że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: „W pewnym
mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się
z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która
przychodziła do niego z prośbą: «Obroń mnie przed moim
przeciwnikiem!». Przez pewien czas nie chciał; lecz potem
rzekł do siebie: «Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi
się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta
wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez
końca i nie zadręczała mnie»”. I Pan dodał: „Słuchajcie, co
mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie
w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają
do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam
wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”.

WYTRWAŁA MODLITWA
Wszechmocny pragnie naszej modlitwy. Chce, abyśmy
„bombardowali” Go prośbami. Jednak pragnie tego nie
ze względu na siebie samego – nasze modlitwy niczego Mu
nie dodają – lecz ze względu na człowieka. Modlitwa jest
źródłem łaski. Ubogaca i przemienia serca.
Pan Jezus zachęca do nieustannej modlitwy, nawet gdy
okoliczności wydają się przeciwne, a strach paraliżuje wolę.
Zachęca, byśmy byli natrętni jak uboga wdowa, która nie
dawała spokoju sędziemu. Wytrwała modlitwa „rozwiązuje”
Bogu ręce, czyni Go obecnym w naszym życiu.
Jak Mojżesz wołał do Stwórcy w śmiertelnym zagrożeniu, wyciągał ręce pełen nadziei, błagając o ocalenie z rąk
okrutnych Amalekitów, tak i my winniśmy zawierzyć potędze modlitwy. Każda sytuacja powierzona Bogu zostanie
przez Niego uświęcona i przemieniona.
Usłuchajmy więc zachęty Chrystusa, by „się modlić i nie
ustawać”.

Jak wygląda moja codzienna modlitwa?
Czy mówię o trudnościach na modlitwie
z Bogiem?
Ks. Jerzy Martinowicz

Podkomisja
ds. Głoszenia Słowa Bożego
W ramach I Synodu Diecezji Grodzieńskiej
bp Aleksander Kaszkiewicz powołał Podkomisję
ds. Głoszenia Słowa Bożego, która wchodzi w skład
Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Życia
Sakramentalnego. Jej obszarem zainteresowań jest
wszystko to, co dotyczy głoszenia i słuchania Słowa
Bożego.
Kościół żyje Słowem Bożym, przechowuje je
i strzeże, przekazuje z pokolenia na pokolenie i dzieli
się nim z wszystkimi ludźmi. Celem Podkomisji jest
ocenienie przepowiadania Słowa Bożego w diecezji
grodzieńskiej (w tym też braki i błędy związane z tą
posługą), a także formacja jego głosicieli. Podkomisję interesują różnorodne kwestie związane z kazaniem czy homilią niedzielną i codzienną (źródła, tematyka i in.), a także organizacja misji i rekolekcji
parafialnych.
Członkowie podkomisji podkreślają, że w dziele
budowania Kościoła homilia odgrywa rolę zasadniczą, będąc podstawowym sposobem nauczania wiernych w trakcie Mszy św. Treściowo powinna się ona
koncentrować na fragmentach Pisma Świętego czytanych podczas liturgii. W homilii należy wykorzystywać egzegezę tekstu biblijnego oraz uwzględniać
bogatą i wielowiekową tradycję Kościoła.
Na posiedzeniach podkomisji stwierdza się, że
czytelne pozytywne nastawienie kaznodziei do słuchaczy

oświetla głoszone Słowo Boże. Powinien on mieć świadomość tego, jak bardzo cenna i potrzebna jest podjęta posługa, patrzeć na siebie w świetle głębokiej wiary, przeżywając własną misję w poczuciu obowiązku i
lojalności wobec Stwórcy i ludzi.
Członkowie podkomisji zaznaczają, że kaznodzieja
ma budzić sumienia, promować wewnętrzną wolność,
która wypływa z kontaktu z Bogiem, w sposób szczególny na modlitwie. Jednocześnie pogłębione życie
duchowe i więź z Wszechmogącym w naturalny sposób prowadzą do bardziej wnikliwego zrozumienia
spraw społecznych, solidarności z bliźnimi, wrażliwości na cierpiących, na osoby pozbawione wolności
i podstawowych praw ludzkich.
Szczególną uwagę podkomisja zwraca na to, że
wierni potrzebują osobistego świadectwa kaznodziei –
chcą słuchać osoby, która utożsamia się z tym, co
mówi. Reszta jest wręcz drugorzędna.
Zachęcamy do objęcia pamięcią modlitewną
członków Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego
oraz problemów, którymi się zajmują. Prośmy Boga,
aby głoszone homilie były nie tyle wspominaniem
Chrystusa, ile proklamacją wydarzenia Jezusa jako
rzeczywistości zbawczej, stojącej przed każdym człowiekiem, domagającej się odpowiedzi przez wiarę
i zaangażowanie moralne.
Ks. Jerzy Martinowicz
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Kim są misjonarze, posługujący wśród wiernych innej narodowości?
W jaki sposób świadczą o miłości Boga, a dzięki temu przyczyniają się do szerzenia Królestwa Bożego na ziemi?

S. Ludmiła Lewdorowicz MChR,

pochodzi z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

Islandia stopniowo staje się nowym domem dla sióstr
Misjonarek Chrystusa Króla

Trochę ponad miesiąc temu rozpoczęła się moja posługa misyjna
w Islandii, a mianowicie w stolicy –
Rejkiawiku. Jest to znaczący moment
nie tylko osobiście dla mnie, lecz także
dla całej wspólnoty sióstr Misjonarek
Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, do której należę. Odkrycie nowej
placówki przy katedrze Chrystusa Króla stało się możliwe dzięki zaproszeniu lokalnego biskupa Dávida Tencera
OFMCap.
W parafii spotkano nas z dwiema
innymi siostrami bardzo radośnie
i życzliwie. Pewna kobieta, usłyszawszy, że przyjechały misjonarki, wyszła
i ze łzami w oczach powiedziała,
że wierni ogromnie nas potrzebują.
Mówi się, że Islandia to wyspa ognia
i lodu. Rzeczywiście, termometry nie
pokazują tu zbyt wysokich temperatur,
ale ludzie są bardzo mili i otwarci, a to
nie może nie cieszyć.
Mówiąc o lokalnych realiach katolickich, warto zaznaczyć, że na całej
wyspie znajduje się tylko jedna diecezja i jedna katedra. Jednak Kościół
ma najliczniejszą grupę wiernych
w porównaniu z innymi krajami Skandynawii. Katolicka wspólnota w Islandii składa się przede wszystkim
z emigrantów. 80% wiernych to Polacy, dalej Finowie. Islandczycy znajdują
się na ostatnim miejscu. Na 13 tysięcy
wszystkich katolików w kraju lokalnych mieszkańców przypada zaledwie 3 tysiące. Tłumaczy się to tym, że
80-90% Islandczyków należy do Kościoła luterańskiego.
W katedrze, w której posługujemy,
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oraz osoby w podeszłym wieku. Wraz
z kapłanem jeździmy do innych miejscowości. Niestety nie wszędzie są
kościoły i parafie; widać, jak ludzie potrzebują opieki duszpasterskiej. Podczas jednego z wyjazdów na Mszy św.
wydało mi się, że wierni tu są jak owce
niemające pasterza, chodzą swoimi
drogami, a ważne jest pokazać im
drogę do Boga, gdyż tego pragną… Początki na razie są takie. Obserwujemy,
badamy, co jest potrzebne, by potem
dostosować naszą pracę, odnaleźć te
formy, które pomogą dotrzeć do ludzkich serc.
W Islandii jestem zaledwie miesiąc, ale już miałam dużo spotkań
z różnymi ludźmi. Wielu przychodzi
do nas do domu, aby po prostu porozmawiać, podzielić się swoimi radościami czy trudnościami, opowiedzieć,
jak im się żyje, jak odnaleźli się w nowym kraju, nowych okolicznościach.
Ci ludzie kiedyś zostawili ojczyznę,
szukając lepszego życia. Miło jest
słyszeć, że dbają o składnik duchowy.
Mam nadzieję, że nasza obecność im
w tym pomoże.

O. Paweł Fiedorowicz МІС,

pochodzi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie

Pracując z młodzieżą, o. Paweł łączył modlitwę, więzi duchowe
z aktywnym odpoczynkiem i zabawami integracyjnymi

Pod koniec 2018 roku samolot
wylądował w Karagandzie, nowym
miejscu mojej posługi. W tym mieście spędziłem prawie rok, obecnie
znajduję się w Borysowie.
Mogę powiedzieć, że historia
wiary katolickiej w Kazachstanie
jest bardzo niezwykła. Lokalni wyznawcy to przeważnie potomkowie
represjonowanych
mieszkańców
ze współczesnych terenów Polski, Zachodniej Białorusi i Ukrainy. Odwiedzając parafian podczas
wizyt duszpasterskich, słuchałem
tragicznych opowiadań z ust ludzi,
którzy będąc dziećmi zostali wywiezieni razem z rodzicami i pozostawieni w gołym i bezkresnym
stepie.
Do łagrów Kazachstanu trafiali też kapłani i osoby zakonne.
Wśród nich na szczególną uwagę
zasłużył ks. Władysław Bukowiński, który po zakończeniu okresu
wygnania pozostał, by nadal posługiwać, w Kazachstanie. Jakiś
czas po śmierci został beatyfikowany w katedrze w Karagandzie.

przeważnie pochodzenia niemieckiego. W 2012 roku odbyło się
poświęcenie katedry, która jest
również kościołem parafialnym
pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Wszystkich Narodów. Tak więc
w Karagandzie istnieją trzy parafie
z szacowaną liczbą „niedzielnych”
wiernych około 150-200 osób
w każdej z nich. Obecnie Karaganda liczy około 500 tysięcy mieszkańców, więc katolicy składają niedużą część społeczeństwa.
Podczas pobytu w Karagandzie
posługiwałem w oratorium „Dobry
Pasterz” przy naszej parafii. W każdy wtorek, piątek i niedzielę przychodziły do nas dzieci i młodzież.
Program wyglądał następująco:
gry planszowe, obiad, temat, praca
w grupach, modlitwa na zakończenie. Podczas ferii organizowano
osobny odpoczynek dla dziewcząt
i chłopców. Latem odbywał się
wspólny obóz w Saranie, domu rekolekcyjnym niedaleko Karagandy.
Trzeba zaznaczyć, że dzięki oratorium dzieci i młodzież mogą odczuć, że się ich kocha i akceptuje.
Tu mają możliwość coś zjeść, spędzić czas w przyjemnej atmosferze,
usłyszeć Dobrą Nowinę, poznać
wierzące osoby i się z nimi zaprzyjaźnić, rozpocząć pracę nad sobą
i zmieniać się na lepsze, rozwijać
się w różnych kierunkach (działa tam warsztat twórczy i sala
gimnastyczna).
Ogromną pomocą w pracy oratorium są osoby świeckie. Ktoś

Papież Franciszek
Wiara porównywana z ziarnkiem
gorczycy to wiara,
która nie jest pyszna i pewna siebie,
ale która w swojej
pokorze odczuwa
wielką potrzebę Boga i w swej
małości z całkowitym zaufaniem powierza się Jemu. Jest to
wiara dająca nam umiejętność
patrzenia z nadzieją na zmienne koleje życia, pomagająca
zaakceptować także porażki
i cierpienia, wiedząc, że zło
nigdy nie ma ostatniego słowa.
Powinniśmy się zastanowić,
jaką mamy wiarę, to znaczy,
czy nasza wiara, choć niewielka, jest autentyczna, czysta,
nieskażona. Pomóc w tym
może Jezus, który wskazuje,
że miarą wiary jest służba.
Czyni to za pomocą przypowieści, która na pierwszy rzut
oka jest nieco zagmatwana,
ponieważ przedstawia postać
władczego i obojętnego pana.
Ale właśnie to jego działanie
uwydatnia istotę przypowieści,
czyli postawę dyspozycyjności
sługi. Jezus pragnie powiedzieć
w ten sposób, że takim jest
człowiek wiary w stosunku
do Boga: powierza się całkowicie Jego woli, bez wyrachowania czy wymagań.
Fragment przemówienia
przed modlitwą „Anioł Pański”
w Watykanie, 06.10.2019

Ks. abp Tadeusz
Kondrusiewicz
Proces przygotowania do kapłaństwa nie nazywa
się studiami jak
na uniwersytecie,
tylko formacją,
która musi być
wszechstronna, czyli ludzka,
duchowa, intelektualna i pastoralna. Kościół, który ma
bardzo bogate i wieloletnie
doświadczenie formacji kapłanów, stara się przygotować
duszpasterzy, którzy według
słów Ojca Świętego Benedykta XVI powinni pomóc
człowiekowi spotkać się z Bogiem. To spotkanie odbywa się
przez udział w sakramentach
oraz innej działalności Kościoła, lecz przede wszystkim przez
głoszenie Słowa Bożego, gdyż
wiara rodzi się ze słuchania,
jak naucza św. Paweł Apostoł.
Fragment homilii podczas Mszy św.
inauguracji nowego roku akademickiego w grodzieńskim WSD,
30.09.2019

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz

są odprawiane dwie Msze św. w języku
polskim, jedna po angielsku i jedna po
islandzku. Posługę sprawuje kapłan
z Polski. Są tu również obecne zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, które prowadzą
stołówkę dla biednych. Misja naszego zakonu polega przede wszystkim
na pracy wśród polskich emigrantów.
A ponieważ Polacy mieszkający w Rejkiawiku nie byli ogarnięci duszpasterstwem, właśnie na tym się skupiamy.
Obecnie naszym podstawowym zadaniem jest przygotowanie
do sakramentów: pierwszej spowiedzi i Komunii św., bierzmowania.
W Islandii nie ma lekcji religii w szkole, więc dzieci uczęszczają na katechezę prowadzoną przy parafii. Próbujemy też wprowadzać wśród
wiernych inne formy aktywności:
stworzyliśmy chór dziecięcy, organizujemy adoracje Najświętszego Sakramentu, zachęcamy do udziału w Żywym Różańcu, odwiedzamy chorych

Jestem pewna, że każdy człowiek
może zajmować się działalnością misyjną, gdyż tego uczy nas Jezus: „Idźcie
i nauczajcie wszystkie narody”. Nie koniecznie trzeba jechać na misje do dalekich krajów, można krzewić wartości
chrześcijańskie w swoim otoczeniu,
realizując nakaz Chrystusa.
Dla mnie osobiście misje to nie
tylko poznanie innej kultury, nowych
ludzi, możliwość zobaczenia świata,
odważenie się na coś nowego, lecz
przede wszystkim wyjście poza swoje
środowisko. Misjonarz powinien być
otwarty na innych ludzi. W Islandii
rzeczywiście czuję, że realizuję swoją
misję, choć nie mogę powiedzieć, że
wcześniej, w innych miejscach, było
inaczej. Jednak teraz wszystko to odbieram głębiej, odczuwam mocniej. Wierzę, że zostałam tu posłana przez Jezusa, by nieść Go potrzebującym. Jest to
dla mnie wyzwanie, a zarazem ogromna radość.

Słyszałem też wiele opowiadań
o ofiarnej posłudze innych kapłanów, sióstr i osób świeckich, którzy
żyli w czasach radzieckich i mężnie
trwali w wierze.
Szacowana liczba katolików
w całym Kazachstanie dziś waha
się pomiędzy 25-30 tysiącami osób. Ogólna liczba ludności
w kraju wynosi około 18,4 milionów mieszkańców. Podstawowym
językiem w Kościele jest rosyjski,
jednak stopniowo rodzi się zapotrzebowanie w języku kazachskim
(na razie istnieje tylko modlitewnik).
Nasza mariańska parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła powstała w 1994 roku, gdy
o. Zbigniew Grygorcewicz MIC dostrzegł potrzebę opieki duchowej
wśród polskiej diaspory w rejonie
Fiedorówka. W rejonie Majkuduk,
zwanym przez lokalnych mieszkańców „Berlinem”, wierni byli

ofiaruje się jako wychowawca,
pewna para małżeńska, na przykład, posługiwała w kuchni, niektórzy pilnowali porządku w budynku.
Bardzo ciekawym doświadczeniem
była współpraca z wiernymi, gdyż
dzięki temu rzeczywiście widać
odpowiedzialność ludzi za różne
sprawy.
Przebywając w Karagandzie,
w pewnym sensie doświadczyłem
życia lokalnego Kościoła. Podczas
ogólnego spotkania kapłanów
i osób zakonnych z całego kraju
w Nur-Sułtanie na początku maja
miałem możliwość usłyszeć świadectwa innych przedstawicieli
duchowieństwa oraz opowiadania
o tych miejscach, gdzie posługują.
Wtedy jeszcze bardziej się przekonałem, że Kościół w Kazachstanie
jest bardzo różnorodny, ma swoją
niepowtarzalną historię i twarz.
Kinga Krasicka

Odpowiedzialność za sakramentalne kapłaństwo
wymaga od kandydata do święceń gruntownego
i wszechstronnego
przygotowania. To przygotowanie przede wszystkim ma
na celu pogłębianie osobistych
relacji przyszłego kapłana
z Chrystusem. […] Seminarium duchowne powinno być
przestrzenią, która zachęca
młodych ludzi do pełnego
rozeznania swego powołania,
upewnienia się w nim oraz
osiągnięcia odpowiedniej dojrzałości, by dzięki mocy sakramentu kapłaństwa kandydat
stał się jaskrawym obrazem
naszego Pana i Zbawcy Jezusa
Chrystusa.
Fragment przemówienia
na inauguracji nowego roku akademickiego w grodzieńskim WSD,
30.09.2019
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 W Kościele zostanie ogłoszonych pięciu nowych błogosławionych. Wśród nich
kard. Stefan Wyszyński – arcybiskup-metropolita Gniezna
i Warszawy, Prymas Polski;
ks. Francesco Mottola – założyciel instytutu świeckiego
Oblatek Najświętszego Serca
w Kalambrii; a także trzy osoby
świeckie: Włoszka Alessandra Sabattini, Hiszpan Juan
Roig Diggle oraz Brazylianka
Benigna Cardoso da Silva.
Oprócz tego, po uznaniu bohaterstwa cnót zostali ogłoszeni
Słudzy Boży: włoski biskup
Augusto Cesare Bertazzoni,
francuski kapłan Louis Querbes, hiszpańska zakonnica
Franciszka od Dzieciątka Jezus
z Zakonu św. Klary.
 Ojciec Święty wydał List
Apostolski „Aperuit illis”
w formie motu proprio, w którym ogłosił III niedzielę okresu
zwykłego roku liturgicznego
niedzielą Słowa Bożego. Będzie poświęcona uroczystemu
uczczeniu Biblii. Dokument
został opublikowany 30 września bieżącego roku, w dniu
wspomnienia liturgicznego
św. Hieronima – znanego tłumacza Pisma Świętego na język
łaciński. W tym roku jest obchodzony jubileusz 1600-lecia
jego odejścia do wieczności.
 Papież Franciszek dokonał podziału największej
diecezji katolickiej na świecie.
Z liczącej 8,8 milionów wiernych archidiecezji Meksyk zostały wydzielone trzy nowe
diecezje: Azcapotzalco, Iztapalapa i Xochimilco. Wraz
z archidiecezją będą one tworzyły metropolię Meksyk. Od tej
pory największa jest archidiecezja Kinszasy w Demokratycznej Republice Konga (niemal 7
mln wiernych). Meksyk zajmuje
drugie miejsce (5,2 mln), trzecie
zaś przypada ex aequo São
Paulo w Brazylii i Mediolanowi
we Włoszech (liczącym po nieco
ponad 5 mln wiernych każda).
 Rząd Himachal Pradesh
(Indie) zatwierdził nowe prawo,
mające zapobiegać przymusowym nawróceniom. W praktyce
dąży ono do zablokowania
wszelkiej działalności ewangelizacyjnej. Ustawa nakłada
surowe kary od pięciu do siedmiu lat więzienia za tzw. zmuszanie do nawrócenia. Wymaga
dodatkowo, aby przyszli konwertyci i ich duchowni deklarowali swój zamiar z miesięcznym wyprzedzeniem w liście
do sędziego okręgowego. Katoliccy hierarchowie uważają,
że nowe prawo zniewala człowieka, gdyż zmusza go do pozostania całe życie w tradycji,
w której się urodził.
 Amerykańscy biskupi
krytykują niejednoznaczne
nauczanie rodaka o. Jamesa
Martina SJ. Kapłan twierdzi,
że otwarcie parafii na środowiska LGBT może „ubogacić”
Kościół i wiarę wyznawców.
Hierarchowie przyznają, że
z jednej strony ojciec słusznie
wyraża prawdę o tym, że Bóg
kocha wszystkich ludzi, jednak
z drugiej stwarza zamęt wśród
wiernych, propagując fałszywe
poczucie, że niemoralne zachowanie seksualne jest akceptowane w świetle prawa Bożego.
vaticannews.va; credo.pro;
wiara.pl
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Dziś na stronach „Słowa Życia”
o bł. Jerzym Popiełuszce opowiada
jego bratanek Marek Popiełuszko,
który w 1988 roku wyjechał z Polski do USA.
Pan Marek wspomina chwile spędzone
ze swoim wujkiem i dzieli się przemyśleniami
na temat roli słynnego krewnego
w historii narodu Kościoła.
ciąg dalszy ze str. 1
– Czy to prawda, że korzenie
rodziny Popiełuszków wywodzą
się z terenów obecnej Białorusi?
Co łączy was z Białorusią?
– Nigdy nie słyszałem, aby
nasza rodzina ze strony dziadka czy babci pochodziła z Białorusi. Wiem, że Kalinowscy
(jest to panieńskie nazwisko
mojej prababci) przybyli z Litwy, gdyż za służbę w wojsku
carskim otrzymali majątek
w Karpowiczach. Nie jestem
jeszcze pewien, ale prawdopodobnie św. Rafał Kalinowski też
pochodził z tej rodziny.
Ojciec
opowiadał, że
dziadkowie często jeździli
do Grodna. Przed przesunięciem granicy po II wojnie światowej było to najbliższe duże
miasto, gdzie udawano się na
zakupy. Wiem też z opowieści,
że cegła, którą został obmurowany dom w Okopach, gdzie
urodził się ks. Jerzy, pochodzi z
rozbiórki jakiegoś budynku w
Grodnie. Dziadek jeździł po nią
konnym zaprzęgiem.
– Czy Pan pamięta ks. Jerzego?
– Dość dobrze. Pamiętam,
jak wieczorami podczas wakacji na wsi (miałem coś koło
7-8 lat) wujek wyświetlał slajdy

w Warszawie. Jednak najczęściej podczas Eucharystii znajdowaliśmy się w jego pokoju –
dla naszego bezpieczeństwa,
gdyż istniało ryzyko prowokacji. Na szczęście ani razu nie
powstało żadnego problemu.
– W kazaniach na Mszach
św. za Ojczyznę ks. Jerzy otwarcie walczył o prawa i swobody
człowieka. Niektórzy uważają to
za czyn bohaterski. Ale czy nie
była to walka o coś naturalnego?
– Ks. Jerzy mówił głośno
o tym, o czym większość ludzi
w tamtych czasach bała się
nawet po cichu myśleć. Mówił
o prawdzie, miłości i zniewoleniu przez komunę.
– Сzy kapłan rozumiał, że
otwarcie sprzeciwia się rządzącej partii komunistycznej?
– Ks. Jerzy nigdy nie potępiał ludzi. Zawsze jak go pytano, mówił, że walczy „ze złem,
a nie z ofiarami zła”. Głównym
jego hasłem było zawołanie
św. Pawła Apostoła: „Nie daj
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21).
Jedyną bronią wujka była
prawda i miłość. Za to właśnie
znienawidzili go komuniści.

Ks. Jerzy w kręgu bliskich ludzi
(obejmuje małego Marka za ramiona)

nie było Internetu, by zawiadomić o miejscu i czasie pogrzebu. Mało kto miał
w domu nawet telefon! Komuniści dezinformowali ludzi, podając różne miejsca
pogrzebu, a mimo to wielu
potrafiło się zorganizować
w ciągu trzech dni i przyjechać z najdalszych zakątków
Polski.
– W mediach pojawiły się
informacje, że winni w śmierci
ks. Popiełuszki, amnestiowani
jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, znów staną przed
trybunałem. Jak Pan sądzi, czy
przestępcy uświadamiają sobie, uczestnikami jakiej zbrodni zostali?
– Wiem, że IPN (Instytut Pamięci Narodowej
– uw. red.) wszczął śledztwo
o fałszywe pomówienie

w najdalszych zakątkach
świata. Wiem, że znajdują się
one też w niektórych parafiach na Białorusi. Sporo grup
modlitewnych obiera ks. Jerzego za swego patrona. Między innymi jest orędownikiem
wspólnoty kilkudziesięciu ministrantów z Filipin.
– Jaką osobowością ks. Jerzy pozostał w pamięci ludzi?
– Większość tych, którzy
znali księdza osobiście, pamięta go uśmiechniętego,
o radosnym usposobieniu
pomimo wielu obowiązków,
zmęczenia i chorób.
Od trzech lat w Okopach,
rodzinnej miejscowości kapłana, i Suchowoli organizuje
się rocznicę jego urodzin. Jest
obchodzona zawsze w drugą
sobotę września. Na spotkaniu gromadzą się osoby,

księdza w Okopach.
– Czy w rodzinie zostały
rzeczy należące do sławnego
krewnego, które przechowujecie
jako pamiątki?
– Zostało nam dość dużo
pamiątek, które w przyszłości
z chęcią udostępnimy w muzeum w Okopach. Obecnie
przykładamy wszelkich starań,
by mogło powstać, gdyż jesteśmy przekonani, że aby zgłębić
osobowość błogosławionego,
trzeba poznać środowisko,
w którym wzrastał, dojrzewał
i rozpoznawał swoje powołanie.
Obecnie tą sprawą aktywnie zajmuje się fundacja
im. ks. Jerzego Popiełuszki
„Dobro”. Mamy nadzieję, że
wkrótce uda nam się realizować to przedsięwzięcie.
Angelina Pokaczajło

„Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą.
Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść.
Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni
przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić.
Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem,
gdy inni je lekceważą”.
Ks. Jerzy Popiełuszko
które znały osobiście ks. Jerzego i mogą o nim opowiedzieć innym.
Ks. Jerzy w rodzinnej miejscowości, w Okopach

o misjonarzach posługujących
w Afryce. Zbierało się wtedy
bardzo dużo ludzi. Wszyscy
z zainteresowaniem słuchali
jego opowieści.
Miałem też szczęście prawie dwa ostatnie tygodnie lata
1984 roku spędzić razem z nim
w Warszawie. Zwiedzaliśmy
miasto, jedliśmy lody na Starówce, chodziliśmy na spacery
z psem Tajniakiem. Były to wyjątkowe wakacje! Jednak niestety widziałem wujka wtedy
po raz ostatni…
– Ks. Jerzy często bywał
w rodzinnych stronach?
– W czasach Solidarności
przyjeżdżał na krótko. Nie miał
wtedy za dużo czasu, gdyż bardzo się angażował w sprawy
społeczne.
– W rodzinie wiedziano, że
ks. Jerzy bardzo się martwił o los
ludzi i Ojczyzny?
– Kilkakrotnie byłem
z rodzicami na Mszy św. za
Ojczyznę odprawianej przez
wujka w żoliborskim kościele

Procesja pogrzebowa w listopadzie 1984 roku

– Czy ks. Jerzy był świadom,
że za głoszenie prawdy może
zginąć?
– Na pewno. Wspominał
o tym w jednym z wywiadów
dla zachodniej TV. Jednak ani
na chwilę nie stchórzył. Wiedział, że jest po słusznej stronie i ma poparcie tysięcy ludzi.
– Społeczeństwo przeżyło
szok, gdy się dowiedziało o morderstwie ks. Popiełuszki. Zapewne jawił sobą ogromną siłę i moc,
skoro postanowiono pozbyć się
go w tak okrutny sposób…
– Na pogrzeb wujka przybyło ponad pół miliona osób.
Była to ogromna manifestacja
pokojowa. Chciałbym nadmienić, że w tamtych czasach

i podrzucenie obciążających
materiałów do mieszkania
ks. Jerzego przy ul. Chłodnej
w Warszawie. Po tej akcji
kapłan został aresztowany
i oskarżony o działalność
przeciwko Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Mordercy na pewno wiedzą, że cały ich plan się nie
powiódł. Ks. Popiełuszko, który po śmierci miał być wkrótce zapomniany, cały czas żyje
w pamięci wiernych. Świadczą o tym dziesiątki ulic
i szkół w kraju i za granicą
nazwanych jego imieniem.
W wielu miejscach odsłonięto pomniki czy tablice ku jego
czci. Relikwie kapłana można
znaleźć nawet w świątyniach

– Pana zdaniem w jakim stopniu ks. Jerzy wpłynął
na późniejsze wydarzenia
w kraju? I czy wpłynął?
– Jego śmierć była początkiem upadku komunizmu
w Polsce i na świecie. Ludzie
przestali się bać władz rządzących, gdyż uświadomili sobie,
że skoro coś takiego uczyniono
z lubianym przez wiernych kapłanem, może się stać z każdym.
Zaczęły się ponowne strajki.
Komuniści wiedzieli, że dni
ich rządów są policzone, dlatego zaproponowali rozmowy
przy okrągłym stole w Magdalence. Była to ich ostatnia „deska ratunku” i ją wykorzystali.
Ks. Jerzy w swoich kazaniach
mówił o dialogu i rozmowach,
ale nie sądzę, że na takich warunkach.
– W podziemiu kościoła
na Żoliborzu w Warszawie
15 lat temu zostało otwarte
muzeum ks. Jerzego Popiełuszki. Czy rodzina przekazała coś
do ekspozycji?
– Byłem na otwarciu muzeum. Nasza rodzina przekazała wiele pamiątek, m.in.
kołyskę uplecioną z wikliny
przez dziadka, drzwi i okno z domu rodzinnego

Ks. Jerzy Popiełuszko
urodził się 1 września 1947
roku we wsi Okopy niedaleko
Suchowoli (Polska). W 1972
roku otrzymał święcenia kapłańskie. Podczas strajków
w 1980 roku sprawował
opiekę duszpasterską nad
środowiskiem pracowników
Warszawy. Był uważany
za jednego z duchowych
pasterzy związku zawodowego „Solidarność” –
ośrodka opozycji przeciw
reżimowi komunistycznemu. Od lutego 1982 roku
celebrował Msze św. za
Ojczyznę, na których gromadzili się wierni z różnych
zakątków Polski. 19 października 1984 roku porwany przez funkcjonariuszy
służby bezpieczeństwa, okrutnie skatowany i utopiony
w rz. Wisła. W 2010 roku został dołączony przez Kościół
do grona błogosławionych.
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Po przykład
miłości –
do Nazaretu

W obronie tradycyjnej
rodziny

W tym roku 10. rocznicę istnienia
na Białorusi obchodzi Stowarzyszenie
Najświętszej Rodziny. Jest to wspólnota
rodzin przy Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, cel której
polega na szerzeniu duchowości nazaretańskiej wśród małżeństw.
MAŁE ZIARNO MOŻE
DAĆ OBFITY PLON
Jedna z inicjatorek założenia Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny na Białorusi
s. Marianna Aleszczyk CSFN
podkreśla, że wspólnota
umożliwia osobom świeckim
życie charyzmatem zgromadzenia nazaretanek, w ten
sposób pozwalając siostrom
być pełniej obecnymi w świecie.
„Do Stowarzyszenia mogą
należeć małżonkowie, pełnoletnie osoby samotne, wdowy
i wdowcy, którzy chcą aktywnie włączać się w działalność
naszej wspólnoty i jej misję –
zaznacza zakonnica. – Pierwsze spotkanie SNR, które miało
miejsce w Smorgoniach, odbyło
się bardzo skromnie. Zgromadziło zaledwie siedem osób:
kobiety z dziećmi. Widocznie
mężczyźni wyprawili je na
zwiady (śmieje się – uw. aut.)”.
Obecnie spotkania rodzin
pod kierownictwem sióstr odbywają się w Grodnie, Lidzie,
Nowogródku, Smorgoniach,
Głębokim i Mińsku. Formacja nazaretańska na Białorusi liczy około 400 członków.
Wszyscy oni zostali powołani,
by świadczyć o istocie wartości chrześcijańskich wśród
swoich bliskich, w pracy itd.
Codziennie modlą się w intencji zgromadzenia sióstr
nazaretanek i Ojca Świętego, a także o powołania zakonne i kapłańskie. „Istnieje
też oficjalna liczba członków
Stowarzyszenia na Białorusi – 20 osób. Są to ci, którzy
odbyli dwuletnią formację
i publicznie wyrazili chęć dołączenia do SNR. Stali się częścią
naszej nazaretańskiej wspólnoty, korzystają z duchowych
dóbr zgromadzenia, nie będąc
przy tym osobami zakonnymi.
W miarę swych możliwości
uczestniczą w różnorodnych
inicjatywach
zgromadzenia.
Każdy z nich posiada specjalny
identyfikator – przypinkę z wizerunkiem Najświętszej Rodziny” – opowiada siostra.
WIARA ROZWIJA SIĘ
WE WSPÓLNOCIE
Raz na miesiąc członkowie Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny gromadzą się razem, by uczestniczyć we Mszy
św., adorować Najświętszy
Sakrament, słuchać konferencji i przy herbacie rozważać
nad nią w grupach.
„Istnieje lista tematów
proponowanych przez nasze zgromadzenie wszystkim
wspólnotom SNR na świecie. Na przykład w tym roku
rozpoczęliśmy cykl spotkań
pt. «Najświętsza Rodzina –
nasz przykład» – dzieli się
zakonnica. – Gdy patrzę
na obraz Najświętszej Rodziny, przede wszystkim sprawia
na mnie wrażenie odzwierciedlona na nim harmonia. Mały
Jezus znajduje się pośrodku,
na ręku kochających rodziców,

Rodziny z SNR obchodzą razem Sylwestra
w klasztorze sióstr nazaretanek

gotowych służyć sobie nawzajem. Do podobnej rodzinnej
zgodności powinien dążyć
człowiek: zejść z samodzielnie
sporządzonego piedestału i
umieścić Boga w centrum swego
życia. Staramy się to uświadomić
członkom naszej wspólnoty”.
Siostry organizują też
specjalne spotkania, na które zapraszają specjalistów
z różnych dziedzin: lekarzy,
psychologów, informatyków…

do Boga, zająć ciekawą zabawą. A propos, w ciągu ostatnich
dziewięciu lat wspólnie obchodzimy Sylwestra – jak jedna
wielka rodzina” – zauważa
siostra.
PRAGNĄC ŚWIĘTOŚCI
RODZINNEJ
Małgorzata Osławska jest
pewna, że udział w formacji
nazaretańskiej obdarzył nowym życiem jej małżeństwo.

W okresie głębokiego kryzysu Pan przyprowadził nas
do Nazaretu. Od tego czasu
moje podejście do chrześcijaństwa zaczęło się zmieniać.
Otworzyły mi się oczy na własne błędy i grzechy, poczułam
skruchę i mocną chęć poprawy.
Bóg ratował i oczyszczał naszą
rodzinę poprzez wielkie wypróbowania. Dziś pragnę kochać
swego męża, dzieci i bliskich
prawdziwą,
chrześcijańską,
ofiarną, przebaczającą miłością” – wyznaje kobieta.
Pani Małgorzata zaznacza, że udział w Stowarzyszeniu pomógł jej mężnie
i z radością przyjąć postulaty, z których naśmiewa się
współczesny świat, a które
potrafią pojednać rodzinę.
„Jestem szczęśliwa być mądrą
mądrością Pana, a nie tego

Pomysł
założenia
Stowarzyszenia
Najświętszej Rodziny należy
do założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
bł. Franciszki Siedliskiej,
która widziała potrzebę
w dołączeniu do misji
wspólnoty osób świeckich. Po raz pierwszy
to przedsięwzięcie udało się zrealizować siostrom
nazaretankom
z Ameryki w 1985 roku.
Na terytorium Europy
SNR powstało po latach
90. Na Białorusi istnieje
od 2009 roku. Obecnie
Stowarzyszenie działa
w sześciu krajach świata
i łączy około 900 osób.
trudności, jednak teraz wraz
z Panem je pokonujemy. Rozumiemy, że największy wyraz miłości to pragnienie dla
siebie nawzajem świętości
i zbawienia”.
„DOM JEDNAK NIE RUNĄŁ, BO NA SKALE BYŁ
UTWIERDZONY”
( POR. MT 7, 25)
Zgonie z oficjalną statystyką na Białorusi w ciągu
2018 roku na 6 tysięcy ślubów
przypadło 3 tysiące rozwodów. Za powód rozpadu wielu
małżeństw s. Marianna uważa
brak mocnego fundamentu
w rodzinach: „Niestety, dziś
wielu żyje bez Boga. Jeśli nie
przyjmują Pana, skąd wezmą
siły do walki o szczęście rodzinne? Jeśli mąż i żona wspólnie praktykują swoją wiarę,

Zakonnice pragną, by rodziny
nie tylko wzrastały w wierze,
lecz także się wszechstronnie
rozwijały, otrzymując odpowiedzi na liczne niepokojące
pytania.
Koniecznie raz w roku
członkowie wspólnoty biorą
udział w tygodniowych rekolekcjach, a jesienią i wiosną
uczestniczą w weekendowych
ćwiczeniach duchowych. „Musimy dzielić spotkania na dwie
tury: liczba chętnych sięga 150
Praktyka wspólnej modlitwy jednoczy rodzinę

osób! Tam małżonkowie obowiązkowo przyjeżdżają z dziećmi, które staramy się przybliżyć

„Formalnie byliśmy rodziną,
ale w ciągu 12 lat życia razem
staliśmy się dla siebie obcy.

świata. Żyć według przykazań
Bożych, uznawać męża za głowę rodziny, zachowywać wierność małżeńską, być otwartą
na potomstwo, wychowywać
dzieci w miłości, posłuszeństwie
i cnocie – dzieli się kobieta. –
Bycie członkiem Stowarzyszenia nie jest przywilejem, lecz
dużą odpowiedzialnością. Złożyłam obietnicę przed Bogiem
i ludźmi, że będę żyła duchem
Nazaretu. I szczerze świadczę: życie mojej rodziny się
zmienia. Nadal napotykamy

mają prawie stuprocentową
gwarancję, że nie porzucą siebie
nawzajem aż do śmierci”.
Zakonnica jest dumna
z tego, że w ciągu istnienia
Stowarzyszenia na Białorusi ze
120 rodzin-uczestniczek żadna
się nie rozpadła. „Było widać,
że wiele rodzin doświadczało
trudnych chwil, niektóre do dziś
walczą o swoje szczęście. Jednak
trwają razem, co jest najważniejszym skutkiem naszej działalności” – podsumowuje siostra.
Angelina Marciszewska

W związku z niebezpieczeństwem propagandy
związków jednopłciowych
wśród nieletnich Kościół
nawołuje społeczeństwo
do zachowania Bożego
i naturalnego prawa.
Rada ekspertów ds. życia
i rodziny przy archidiecezji
mińsko-mohylewskiej popiera
ogólnonarodową akcję zbierania podpisów pod listem
do prezydenta o podjęciu specjalnego programu w obronie
tradycyjnej rodziny. Przygotowany dokument zawiera apel
do prawodawców o przyjęcie
ustawy zgodnej z wiecznie aktualnymi normami etycznymi.
Pierwsze podobne przedsięwzięcie odbyło się w ubiegłym
roku. W ciągu dwóch tygodni
udało się wtedy zebrać ponad
7 tysięcy podpisów.

Obraz z kuchni
Gdy kobieta z miejscowości Compiègne (Francjа)
postanowiła sprzedać
obraz, który przez lata
wisiał nad jej kuchenką,
okazało się, że jest on
dziełem sztuki.
Eksperci nie mają wątpliwości, że obraz wyszedł spod ręki
wczesnorenesansowego twórcy
Cimabue. Datowany na 1280
rok, przez lata był uznawany
za zaginiony. Obecnie został
wyceniony na 6 milionów euro
i trafi na aukcję.
Dzieło o tytule „Chrystus
ośmieszony” jest częścią dużego dyptyku, który przedstawia
osiem scen z męki i ukrzyżowania Pana Jezusa. Dwa inne
obrazy znajdują się „pod opieką” muzeów: „Niepokalaną
z dzieckiem i dwoma aniołami”
można zobaczyć w National
London Gallery w Londynie
(Wielka Brytania), a „Biczowanie Chrystusa” w Kolekcji
Fricka w Nowym Jorku (USA).

Polska dla Afryki
Ponad 10 tysięcy szczoteczek i niemal 8 tysięcy past
do zębów udało się zebrać
w ramach akcji „dla dzieci
z Czadu”.
Akcję zorganizował wydział
duszpasterski płockiej kurii
diecezjalnej razem z Diakonią
Misyjną Ruchu Światło-Życie
Diecezji Płockiej. Włączyły się
w nią szkoły, parafie i stowarzyszenia religijne.
Pomysł na to przedsięwzięcie pojawił się w związku
z trwającym w Kościele powszechnym Nadzwyczajnym
Miesiącem Misyjnym. Zebrane w trakcie akcji rzeczy
zostaną w paczkach wysłane
do misji Baikoro w Czadzie.
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z Bogiem
przez codzienność

Czy trudno
jest się uczyć
w seminarium?
Seminaria duchowne
– diecezjalne i zakonne – to
miejsca formacji i przede
wszystkim jedności w drodze
(por. Jan Paweł II, Pastores
dabo vobis, 60). Zgodnie
z celem seminarium duchowne można uważać za kontynuację wspólnoty apostołów
zgromadzonych przy Jezusie
Chrystusie, którzy słuchali
Jego słów, przeżywali Paschę
(tajemnicę zbawczej męki,
śmierci i zmartwychwstania), czekali na dar Ducha
Świętego, aby później pójść
z powierzoną im misją (posłanie i zadanie).
Samo kształcenie
w seminarium składa się
ze słuchania wykładów, zajęć
praktycznych, pracy samodzielnej, zaliczeń, egzaminów
oraz innych przedsięwzięć
edukacyjnych, podobnych
do tych, które są praktykowane w wielu uczelniach
wyższych. Jednak seminarium
to miejsce, gdzie studenci
nie tylko zdobywają wiedzę,
lecz także przede wszystkim
odpowiadają na ponadnaturalny dar powołania i kroczą
za Jezusem, który wybrał ich
i nadzielił wszystkim, czego
potrzeba, by na ten dar godnie odpowiedzieć.
Czasami seminarium
słusznie nazywa się „Szkołą
Chrystusa”. Tu kandydaci do kapłaństwa pod kierownictwem rektora oraz
innych członków wspólnoty
seminaryjnej codziennie,
złączeni mocą Ducha Świętego, więzią braterską, zgodnie z otrzymanym darem
dążą do wzrastania w wierze
i miłości, modlą się, czytają
i rozważają Słowo Boże, aby
kontynuować zbawczą obecność Chrystusa w Kościele
i historii.
Nieraz człowiekowi może
przeszkadzać strach przed
przyszłością, szczególnie
jeśli wydaje się ona bardzo skomplikowana. Idąc
do seminarium czy klasztoru,
wierny kroczy za Chrystusem, więc nigdy nie zostanie
sam. Moc Ducha Świętego
i Boża łaska zawsze będą mu
towarzyszyły.
Św. Paweł Apostoł pisał, że wszystko może
w Tym, który go umacnia
(por. Flp 4, 13). Te słowa
warto odnieść do formacji seminaryjnej. Każdy alumn czy
kapłan może poświadczyć,
że zarówno przed podjęciem
decyzji o pójściu do seminarium, jak i w ciągu całego
przygotowania do posługi
duszpasterskiej doświadczył
sytuacji, gdy sam Bóg pomagał i dodawał sił.
Na koniec warto zaznaczyć, że nie każdy może zostać kapłanem czy osobą
konsekrowaną. Bóg zaprasza
człowieka do posługi, obdarza
powołanego potrzebnymi cechami i zdolnościami, by dał
radę się formować, kształcić,
a później wykonywać powierzone mu w Kościele zadania.
Stwórca szanuje też ludzką
swobodę i nikogo nie zmusza
do wypełniania Jego woli.
Nie warto również „zachęcać” do pójścia do klasztoru
czy do kapłaństwa, obiecywać
coś doczesnego, wabić. Można
towarzyszyć człowiekowi, służyć radą, wsparciem i oczywiście modlitwą. W seminariach
duchownych Chrystus czeka
na tych, których sam wybrał
i powołuje do pójścia za Nim.
O. Arkadiusz Kulacha OCD
Według catholicnews.by

Modlitwa
i działanie

Tamtym razem rozważaliśmy nad aktualnością Pisma Świętego. Jeśli człowiek
traktuje Słowo Boże nie jako źródło informacji czy dobre życzenie, lecz jako dzisiejsze
pytanie, zachętę, propozycję, która przewiduje osobistą odpowiedź, to tekst biblijny
odsłania swój wymiar pragmatyczny, a lektura przynosi plon. Dlatego też, jak zaznacza
papież Benedykt XVI, „lectio divina w swej dynamice się nie kończy, dopóki nie doprowadzi do działania (actio), które sprawia, że życie wiernego staje się darem dla innych
w miłości” (Verbum Domini, 87).
Na pierwszy rzut oka droga od modlitwy do czynu wydaje się dość krótka: zamykam Biblię, wstaję i zaczynam ofiarować siebie w miłości. Oczywiście, Bóg może
obdarzyć wyraźnym widzeniem kolejnego kroku, i wtedy nie wolno marudzić. Jednak
zwykle potrzebujemy pewnego czasu i wytrwania w modlitwie. Na pewno wielu zna
głębokie zdanie wypowiedziane przez św. Jana od Krzyża: „Przy końcu życia będziemy
sądzeni z miłości”. Miłość nie posiada dokładnych wyznaczników, ale jasno odczuwamy, gdy jej brakuje.
Weźmy na przykład jeden wers z Biblii: „Drogi jesteś w Moich oczach” (Iz 43,
4) – mówi Pan. Aby te słowa doprowadziły do konkretnych uczynków, powinny się
stać modlitwą. Dlatego też otwieramy się na Bożą obecność i całym sercem prosimy
o pomoc Ducha Świętego, aby się odważyć usłyszeć i przyjąć głębię tych słów, które
kieruje do każdego z osobna:
jesteś
drogi
w Moich oczach.
Zdarza się, że serce tak „sczerstwiało”, że trzeba mu to powtarzać nieustannie.
Niech więc słowa Pana echem brzmią w nas:
jestem
drogi
w Twoich oczach.
Ja – taki oto realny, nie bajecznie piękny, ja – do reszty, do końca – wartościowy i drogi. Tej godności nie można odebrać, nie zależy ona ani od ludzi, ani nawet
od własnych ocen. W Twoich oczach… Jakie masz oczy, Panie? Jakie oczy ma Miłość?
Oto tylko jeden z przykładów rozważania modlitewnego, w którym nie bierze się
pod uwagę kilku etapów, m.in. historycznego kontekstu proroctwa. Bez wątpienia, aby
lepiej rozumieć, warto wiedzieć, do kogo i w jakim czasie Bóg zwraca się ze swoim
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Słowem. Jednak sama w sobie ta informacja nie zachęca do osobistego działania.
Gdy te słowa stają się modlitwą, pojawia się możliwość usłyszeć, jak Pan wymawia każde imię: „…, jesteś drogi w Moich oczach”. Przeżywanie Bożych słów, życie nimi
tu i teraz wpływa na moją odpowiedź, na poruszanie się duszy. Będzie to oznaczało
wysiłek, czasem dotkliwy, bolący i pełen lęku, jak skok w nieznane. Czyż jest możliwe
zrozumienie, że boimy się daremnie, gdziekolwiek indziej niż na modlitwie? Gdyż wykonać Bożą wolę oznacza realizować najgłębsze pragnienia serca.
Ufność w Bożą miłość to wielka łaska. Aby ją otrzymać, być może, trzeba się modlić
tym fragmentem niejeden dzień, wracać do niego, dostrzegać i cieszyć się znakami
Bożej obecności w powszednim życiu. Ze zdziwieniem patrzeć na innych ludzi, tak
samo bezgranicznie kochanych, i zadawać sobie pytanie: „Panie, jak mam kochać siebie i innych tak jak Ty?”.
Czytanie i słuchanie Słowa Bożego pomaga „słyszeć” i „odczytywać” rzeczywistość.
Po szczerej i głębokiej modlitwie zmienia się odbiór wydarzeń, obowiązków, potrzeb,
celów. Nawet to, co się od dawna stało rutyną, napełnia się nowym duchem. Pragnienie realnie odpowiedzieć na Bożą miłość prowadzi do chęci naśladowania Pana, Jego
poglądu, aby wiara stawała się kompasem życia.
Bez wątpienia, pomocą w odnalezieniu sposobów na działanie mogą służyć przykłady świętych i błogosławionych. Jak żyli Ewangelią, realizowali to actio? Przede
wszystkim, jak twierdzi papież Benedykt XVI, „trzeba patrzeć na Tę, w której w sposób doskonały zaistniała wzajemność między Słowem Bożym i wiarą, czyli na Maryję
Dziewicę […]. Jej posłuszna wiara kształtuje w każdej chwili Jej życie w odniesieniu
do inicjatywy Boga. Zasłuchana Dziewica żyje w pełnej harmonii ze słowem Bożym;
zachowuje w swym sercu wydarzenia z życia swego Syna, niejako układa z nich jedną mozaikę” (Verbum Domini, 27). Maryja „umiała dostrzec w wielkim planie Bożym
głęboką myśl łączącą wydarzenia, czyny i rzeczy, pozornie ze sobą niepowiązane” (Verbum Domini, 87).
Jakże piękne metafory: układanie mozaiki, łączenie pozornie niepowiązanego,
odpowiedź całym swym życiem. Można nazwać to sztuką tkania z poszczególnych
kolorowych nici cudownego wzorzystego płótna. Jeden fragment, nawet jeden wers z
Księgi Ksiąg, którym się modlimy, jest jak gdyby nicią. Wygląda na cienki i nieznaczący,
ale wpleciony w naszą codzienność może się stać początkiem nowego wzoru. Nic
strasznego, że oczy na razie go nie widzą. Zaufajmy oczom Tego, Kto patrzy na nas z
miłością.
Teresa Klimowicz

Kl. Andrzej Juchnik, alumn IV roku WSD w Grodnie,
pochodzi z parafii Świętej Rodziny w Lidzie

Nic nie czynić bez Chrystusa!

Uważam, że każdą sprawę, obowiązek, pracę i naukę trzeba powierzać Jezusowi.
W przeciwnym razie wszelkie starania pójdą na marne i nie sprawią prawdziwej radości z kroczenia za Chrystusem.
O POWOŁANIU
Głos Jezusa usłyszałem, gdy zostałem ministrantem – w piątej klasie. Była
to na razie zachęta szeptem, gdyż nie zastanawiałem się jeszcze nad przyszłością. Stopniowo zacząłem bardziej się interesować życiem Kościoła katolickiego
i jego historią.
Kapłan, który zajmował się dziećmi i młodzieżą w parafii, poświęcał dużo
czasu i sił na to, by pogłębiać naszą wiarę. Najważniejsze, czego mnie nauczył –
szacunku i miłości do Eucharystii. Po latach coraz wyraźniej odczuwałem, że
w przyszłości, jako kapłan, pragnę poświęcić się służbie na żniwie Pana; pragnę
pracować z ludźmi i pomagać im w szukaniu żywego Jezusa Chrystusa; pragnę
odprawiać Msze św. Rozmowy z kapłanami tylko wzmacniały moją decyzję stać
się za ich przykładem duszpasterzem.

O NIEZAPOMNIANYCH MOMENTACH
W lecie miałem szczęście odbywać praktyki liturgiczno-duszpasterskie
w Szczuczynie podczas „Wakacji z Bogiem”. Dla mnie była to pierwsza próba
pracy z młodzieżą i dziećmi na tak poważnym poziomie. Myślę, że zdobyte doświadczenie utkwi w pamięci na całe życie! Ludzie, których poznałem, na zawsze zostaną w moim sercu.
Ważnym wydarzeniem były też ostatnie rekolekcje dla chłopaków, organizowane w seminarium. Współpraca z młodymi ludźmi nie może nie motywować
do nieustannego zgłębiania swej wiedzy i wiary. Gdyż zwykłe spotkanie i rozmowa z chłopcami – to jedna rzecz, ale jako kleryk powinienem się dzielić z nimi
czymś więcej…

O RODZICACH
Bardzo dużo dała mi rodzina. Rodzice od dzieciństwa przyuczali mnie
do modlitwy. Wychowywali mnie w duchu chrześcijańskim i przekazali wiarę,
którą sami wyznawali. Za to teraz jestem im bezgranicznie wdzięczny.

O LUDZIACH
Zachwycają mnie spotkania z ludźmi. Widzę się z nimi w parafii, podczas praktyk, na katechezach. Każde spotkanie pozostawia pewien ślad w pamięci. Uczysz
się słuchać i słyszeć inną osobę, być otwartym na jej potrzeby. Zawsze jest coś
do przejęcia od bliźniego, gdyż wszyscy ludzie posiadają pewną mądrość.

O SEMINARIUM
Często nazywają wspólnotę seminaryjną rodziną. Tu uczymy się być dla siebie nawzajem braćmi: wspierać na duchu dobrym słowem w trudnych chwilach,
czasami też zwrócić uwagę. Uczymy się szanować siebie nawzajem. A jeśli będziemy umieli kochać i szanować członków wspólnoty, pokochamy też ludzi,
do których zostaniemy posłani.

MYŚLĘ, ŻE…
Kleryk nie może pozostawać na tym samym poziomie, na którym się znajdował, gdy przyszedł do seminarium. Powinien dokładać wszelkich starać, by nie
zagłuszyć głosu Pana w swoim sercu, lecz słyszeć go coraz dokładniej. Dotyczy
to nie tylko formacji duchowej, lecz także intelektualnej, ludzkiej, pastoralnej.
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WIADOMOŚCI

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

DIECEZJALNE SPOTKANIE
CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA
ODBĘDZIE SIĘ W KOPCIÓWCE
Będzie ono miało miejsce w sanktuarium Matki Bożej
Jasnogórskiej, Cierpliwie Słuchającej, na Wzgórzu
Nadziei 26 października.

DIECEZJALNE SPOTKANIE PRACOWNIKÓW OŚWIATY
W sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin w Trokielach (dekanat Raduń) odbyło się diecezjalne spotkanie wykładowców, nauczycieli i wychowawców. Zorganizowane przez
lokalne duszpasterstwo nauczycieli zgromadziło ponad 150 osób z różnych parafii Grodzieńszczyzny.
W ramach wydarzenia uczestnicy wysłuchali konferencji duszpasterza ks. kanonika Antoniego Gremzy pt. „Wspólnota Kościoła jako miejsce spotkania z Jezusem i innym człowiekiem”.
Kapłan podkreślił, że aby Kościół pozostawał miejscem spotkania z Bogiem i człowiekiem,
potrzeba odpowiedniego przygotowania do godnego przyjęcia sakramentów św. oraz ich owocnego przeżywania.
Członkowie duszpasterstwa mieli okazję do pracy w grupach na temat roli nauczycieli we
wspólnocie Kościoła, parafii, szkoły i rodziny. Miała też miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której wszyscy razem zawierzyli Panu Bogu nowy rok szkolny oraz swoich wychowanków.
Kulminacją spotkania była Msza św. sprawowana przez biskupa pomocniczego diecezji
grodzieńskiej Józefa Staniewskiego. Hierarcha w imieniu Kościoła podziękował wszystkim zaangażowanym w trud nauczania dzieci i młodzieży, a także zachęcił obecnych, by na co dzień
w szkołach i na uczelniach byli autentycznymi świadkami Jezusa Chrystusa.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
W Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie uroczystym aktem inauguracji rozpoczął
się nowy rok akademicki. Na uroczystość przybyli metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz
Kondrusiewicz, biskup witebski Oleg Butkiewicz, biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz
oraz biskup pomocniczy diecezji Józef Staniewski. Najpierw wygłoszono wykład inauguracyjny,
po czym alumnom pierwszego roku zostały wręczone indeksy. Później w kaplicy seminaryjnej
odbyła się Msza św.

WIZYTACJE BISKUPIE
Biskupi grodzieńscy w ramach wizytacji kanonicznej odwiedzają parafie dekanatu
Szczuczyn.
Biskup Aleksander Kaszkiewicz poświęcił nowy krzyż we wsi Jewłasze (parafia Lack).
Biskup pomocniczy Józef Staniewski podczas pobytu w parafii Ostryna spotkał się z rodzicami
osób duchownych, pochodzących z tej miejscowości.

Są zaproszeni kapłani, osoby konsekrowane,
odpowiedzialni oraz uczestnicy
różańcowego ruchu modlitewnego.
Program:

11.00 – powitanie;
– wystawienie Najświętszego Sakramentu
(możliwość przystąpienia do spowiedzi);
– Różaniec;
– przerwa;
12.15 – konferencja;
13.00 – Droga Krzyżowa;
14.00 – Msza św.;
15.00 – obiad, zakończenie spotkania.
O udziale w spotkaniu trzeba odpowiednio
wcześniej poinformować ks. Michała Łastowskiego,
diecezjalnego moderatora Kół Żywego Różańca
diecezji grodzieńskiej i kustosza sanktuarium
w Kopciówce, pod numerem: (8 029) 116-87-26.

PARAFIA W WOŁKOWYSKU ORGANIZUJE
PIELGRZYMKĘ DO POLSKI
Uczestnicy wyjazdu odwiedzą sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej w Licheniu oraz
Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

JEDNYM WERSEM

•

Biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej Jerzy Kasabucki udzielił sakramentu bierzmowania wiernym parafii w Białohrudzie (dekanat Lida). • W XV turnieju w minifutbolu ku pamięci św. Jana Pawła II w Słonimiu zwyciężyła drużyna z Dokszyc. • Pokój integracyjny dla dzieci i młodzieży otwarto przy parafii w Rosi (dekanat Wołkowysk). • Biskup Aleksander
poświęcił odnowioną kaplicę byłego majątku Czombrów na Nowogródczyźnie. • Biskup Józef Staniewski poświęcił zabytkową kaplicę cmentarną we wsi Polany (dekanat Oszmiana).
• W Grodnie odbyło się spotkanie modlitewno-integracyjne pijarskich studentów i starszej młodzieży. • Wyjazd integracyjny w celu poznania kultury greko-katolickiej organizowali ojcowie
pijarzy dla ministrantów ze Szczuczyna. • Ks. Jerzy Biegański, kustosz trokielskiego sanktuarium,
obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracę doktorską pt. „Reforma i odnowa liturgiczna na terenie diecezji grodzieńskiej po Drugim Soborze Watykańskim”. • 495-lecie wzniesienia świątyni obchodzono w Gnieźnie (dekanat Wołkowysk). • W klasztorze sióstr karmelitanek
w Gudogajach (dekanat Ostrowiec) odbyły się dni modlitwy dla dziewcząt. • 30. rocznicę zwrócenia świątyni obchodzono w Rohotnie (dekanat Dziatłowo).• Koncert charytatywny oraz wieczór artystyczny odbyły się przy parafii św. Michała Archanioła w Nowogródku.• Święcenia diakonatu przyjęli redemptorysta br. Maksym Łabkow z Porzecza (dekanat Grodno-Wschód) oraz
karmelita br. Ignat Poderecki z Gudogajów (dekanat Ostrowiec). • Grupa wiernych z Sopoćkiń
wzięła udział w Archidiecezjalnym Dniu Eucharystii w Sokółce (Polska).
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
13 października 1992 r. – ks. Walenty Kublik SJ, duszp. Indura;
20 października 1982 r. – ks. Czesław Jankowski, prob. Minojty;
22 października 1961 r. – ks. Jan Żytkiewicz, prob. Kwasówka;
24 października 1967 r. – ks. Hipolit Jodkowski, prob. Wołpa;
25 października 1993 r. – ks. Jan Adamowicz,
prob. Krasne, Mińsk – Cudzieniszki.

15 października
Wspomnienie
św. Teresy od Jezusa,
dziewicy i doktora Kościoła.

17 października
Wspomnienie
św. Ignacego
Antiocheńskiego,
biskupa i męczennika.

18 października
Święto św. Łukasza
Ewangelisty,
patrona służby zdrowia.
Módlmy się w intencji
lekarzy, pielęgniarek oraz
pracowników szpitali i
hospicjów.

20 października
Światowy
Dzień Misyjny.
Módlmy się za misjonarzy
niosących Jezusa Chrystusa
wszystkim tym,
którzy Go nie znają, aby
Bóg wspierał ich wysiłki i
trud w służbie Kościołowi.
W miesiącu październik
zachęcamy do modlitwy
różańcowej w kościołach,
kaplicach i rodzinach.

Intencje
różańcowe

Pielgrzymka odbędzie się w dniach 15-17 listopada.

Październik

Otrzymać informacje szczegółowe, a także się zapisać
można pod numerem: (8 029) 313-65-64 –
ks. kanonik Oleg Dul, proboszcz parafii
św. Stanisława Kostki w Wołkowysku.

O dach nad głową
dla bezdomnych i pracę
dla bezrobotnych.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNE
W budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie odbyło się spotkanie Apostolatu wieczystej modlitwy za kapłanów „Margaretka” diecezji grodzieńskiej. Przewodniczył mu
ojciec duchowy seminarium oraz odpowiedzialny za grupy modlitewne ks. Jan Sareło.
Czuwaniem modlitewnym w Kopciówce (dekanat Grodno-Zachód) duszpasterstwo studentów i starszej młodzieży „OPEN” obchodziło 13. rocznicę swego powstania. Z tej okazji w sanktuarium Matki Bożej, Cierpliwie Słuchającej, na Wzgórzu Nadziei duszpasterz ks. kanonik Antoni
Gremza przewodniczył Mszy św.

Kalendarz
wydarzeń
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W GRODNIE SĄ ORGANIZOWANE
SPOTKANIA FORMACYJNE BRACTWA
SZKAPLERZNEGO
Odbędą się przy parafii Najświętszego Odkupiciela
(Dziewiatówka) oraz Matki Bożej Ostrobramskiej
(Augustówek) 2 i 30 listopada, 4 stycznia, 1 lutego,
7 marca, 4 kwietnia, 2 maja i 6 czerwca.
Ojcowie karmelici, którzy poprowadzą te spotkania,
zachęcają do udziału osoby noszące święty szkaplerz
Maryi z góry Karmel, a także tych, którzy interesują
się duchowością karmelitańską i pragną naśladować
cnoty Matki Bożej w swoim codziennym życiu.
Są zaproszeni też chętni otrzymać szkaplerz z rąk
ojców karmelitów – będą mieli taką możliwość
podczas każdego spotkania.
Więcej informacji pod numerem:
(8 044) 589-68-98 – o. Aleksander Stoka OCD.

DIECEZJALNY CHÓR
„CANTATE DOMINO”
BĘDZIE OBCHODZIŁ 20-LECIE
Z okazji jubileuszu
w dniu 22 listopada o godz. 19.00 w katedrze
grodzieńskiej zostanie odprawiona Msza św.
Następnie odbędzie się koncert chóru
pod kierownictwem Henryka Dawidowicza,
niezmiennego kierownika i dyrygenta
„Cantate Domino”.
Serdecznie zapraszamy!

Programy
redakcji
katolickiej
„Głos Ewangelii”

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

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

Portal internetowy
diecezji grodzieńskiej
grodnensis.by
Naświetla wydarzenia
z życia Kościoła
na Grodzieńszczyźnie.
Są dostępne materiały
fotograficzne i filmowe.
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Męczeństwo
Chrystusa
Witaj Maleńki Czytelniku! Na pewno widziałeś, że nieraz na Mszy św. kapłan wychodzi
w czerwonej szacie. Dlaczego? Oznacza to, że w liturgii wspomina się jednego lub kilku
męczenników. Kim są męczennicy?
Podczas ziemskiej posługi Pan Jezus przepowiadał swoim naśladowcom: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować”
(J 15, 20b). A zarazem obiecywał wielką nagrodę gnębionym z powodu Jego
imienia: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 11–12а).
Ci, którzy doświadczają krzywdy z powodu wiary i miłości do Chrystusa i oddają
swe życie Bogu, są nazywani męczennikami. W tłumaczeniu z języka greckiego wyraz „męczennik” oznacza „świadek”. Pierwszymi świadkami wiary chrześcijańskiej
byli apostołowie, którzy głosili Ewangelię daleko poza granicami Ziemi Świętej.
Pierwszym męczennikiem został święty Szczepan. Gdy go kamienowano za wiarę, zawołał donośnym głosem: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu” (Dz 7, 60).
Podobne słowa wypowiedział Chrystus podczas modlitwy za tych, którzy Go
krzyżowali: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Wielkie
cierpienia męczenników oraz to, że przebaczyli swoim katom, często sprawiało, że świadkowie takiego bohaterstwa licznie przyjmowali chrześcijaństwo.
Pierwszym chrześcijanom przyszło żyć i głosić Ewangelię w czasach okrutnych
prześladowań ze strony władz i narodu. Dla ludzi niewierzących lub tych, którzy wierzyli w innych bogów, wiara chrześcijańska była niezrozumiała i niebezpieczna, gdyż ich
życie nie było zgodne z nakazami Pana Jezusa. Prześladowania zaczęły się za
czasów panowania króla Nerona w połowie I wieku po narodzeniu Chrystusa. Bezlitosny władca skorzystał z okazji potężnego pożaru w Rzymie i obwinił w tym chrześcijan. Naród, który mało wiedział o chrześcijaństwie
i uważał go za niebezpieczną sektę, z gotowością podjął się krwawych
rozpraw nad wiernymi. Wyznawców palono na snopach, rzucano

Zadanie:

na zjedzenie głodnym drapieżnym zwierzętom, katowano na krzyżach.
Najokrutniejsze prześladowania miały miejsce za czasów panowania króla Dioklecjana
pod koniec III wieku oraz w kolejnych latach. Chrześcijan zmuszano do wyrzeczenia się
wiary i złożenia ofiary bogom pogańskim.
Niestety, we współczesnym świecie nadal trwają prześladowania chrześcijan.
Co roku wielu naśladowców Pana Jezusa ginie za swoją wiarę. W niektórych krajach przyjęcie chrześcijaństwa jest karane prawem państwowym, w innych zaś
chrześcijan znieważają i zabijają agresywnie nastawieni obywatele. Powody
do prześladowań i nienawiści w różnych wiekach i różnych krajach nie są te
same, jednak wszystkich męczenników łączy ich męstwo i wierność Bogu.
Drogi Maleńki Czytelniku! Każdy chrześcijanin powinien świadczyć o swojej wierze w Chrystusa. Czasami codzienne męczeństwo jest trudniejsze od śmierci.
Można tu zaliczyć cierpienia związane ze strachem odpowiedzialności, trudnościami
i zażenowaniem, trudnymi sprawami. Codziennego męczeństwa doświadcza się w sytuacji, gdy ci, kogo kochamy, nie kochają nas; gdy ci, na kogo się spodziewamy, nas zawodzą;
gdy trudno jest przyjąć swoje obowiązki lub wyrzec się tego, co chcielibyśmy posiadać; gdy trzeba nieustannie dokładać starań, by żyć zgodnie z sumieniem i Bożymi
przykazaniami. Jest to również wierność sobie samemu i swoim przekonaniom,
mimo że nie są akceptowane przez kolegów i społeczeństwo.
Niech Pan Bóg dodaje nam męstwa, byśmy mogli być Jego świadkami.
Niech pozwoli żyć chrześcijańską nadzieją, w sposób szczególny w ukrytym
męczeństwie – sumiennym wykonywaniu powszednich obowiązków.

zapoznaj się z życiorysami świętych męczenników, wybierz jednego z nich na swojego orędownika
i módl się za jego wstawiennictwem, by pomagał Ci być odważnym wyznawcą Chrystusa.
S. Weronika Bliźniuk FMA

Z głębi serca
Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi

szczerze dziękujemy za to, że
był z nami podczas jubileuszu
naszej parafii. Pragniemy
też złożyć na ręce Ekscelencji wyrazy wdzięczności za
naszego proboszcza księdza
Romana Jałowczyka, wspaniałego duszpasterza i gospodarza, który kocha Pana Boga,
troszczy się o powierzony mu
kościół i zawsze jest otwarty
i pomocny dla ludzi. Niech
dobry Bóg błogosławi
i umacnia, a codzienna
posługa przynosi radość!

Wdzięczni wierni z parafii
św. Michała Archanioła
w Gnieźnie

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Pawłowi
Zwierzyńskiemu

z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich składamy
serdeczne życzenia: mocnego
zdrowia na długie lata, pokoju
i miłosierdzia Bożego. Niech
światło Chrystusa oświeca
Twe życie, a Matka Boża
prowadzi najpiękniejszą drogą
ku świętości i otacza swoją
opieką. Jesteśmy wdzięczni
Panu, Twojej rodzinie,
w sposób szczególny mamie,
oraz wszystkim, którzy stali
u źródeł Twego powołania.
Szczerze dziękujemy za to, że
niesiesz nam radość Ewangelii, abyśmy trwali w Chrystusie
i podążali za Nim. Dziękujemy
za posługę w naszej parafii,
za dobre serce, wiarę
i miłość do ludzi.
Z szacunkiem i modlitwą ruch
apostolski „Margaretka”, Żywa
Koronka Miłosierdzia oraz
wierni z parafii św. Jerzego
w Wornianach i Woronie

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Olegowi
Szpieniowi

z okazji 20. rocznicy święceń
kapłańskich przesyłamy
serdeczne życzenia i wyrazy
wdzięczności. Dziękujemy
Panu Bogu za dar kapłaństwa
dla Ciebie, a Twojej mamie
za to, że mimo wszelkich
trudności wychowała Cię
i w ciągu całego czasu Twojej
posługi w naszej wspólnocie
jest ofiarnym dobroczyńcą.

Dziękujemy Ci za nieocenione
starania na rzecz odnowy parafii, za opiekę duszpasterską,
nieustanną modlitwę oraz
za to, że w chwilach radości,
smutku i skruchy zawsze
jesteś obok. W swoich modlitwach za to wszystko dziękujemy Panu Bogu oraz prosimy
o zdrowie, opiekę Najświętszej Maryi Panny i wszystkich
świętych, o potrzebne łaski i
błogosławieństwo Boże
dla Ciebie i Twoich bliskich.

Wierni z kościoła pw. Opieki
NMP w Dojlidkach

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi
Józefowi Bogdziewiczowi
z okazji Urodzin z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia, dobroci, radości
i pogody ducha. Niech każdy
nowy dzień będzie oświecony
błogosławieństwem Bożym
i napełniony Jego łaskami,
Duch Święty niech nieustannie udziela swych darów,
a Matka Boża otacza miłością
i prowadzi najpiękniejszą
drogą ku Synowi. Serdecznie
dziękujemy za ofiarną posługę
na rzecz Boga i ludzi oraz za
troskę o nasz kościół.

Wdzięczni wierni z parafii świętych Kosmy i Damiana
w Ostrowcu

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Igorowi
Anisimowowi

z okazji 45-lecia składam
serdeczne życzenia.
Z okazji Urodzin dziś
złożyć życzenia
Dla Księdza Igora
poczuwam pragnienie.
Niech Bóg nieustannie
obdarza natchnieniem
Oświeca wędrówkę
po tej biednej ziemi.
Choć lat 45 – liczba niespora,
Zdążyłeś już znaleźć swój
szlak, swoją drogę:
Nad świata ułudę
wolałeś Boga,
By dusze strapione
miłością ratować.
Tyś Stwórcy narzędziem,
by człowieka zbawiać,
Do Niego najprostszą
ścieżyną prowadzisz.
Niech Pan w chwilach smutku
czy trudu, czy znoju
Napełnia mądrością
i będzie Ostoją.

45 przecież to nie jest połowa,
Żyj w zdrowiu do stu lat,
a możesz wręcz ponad!
Niech starość nie daje się
Tobie we znaki,
Byś zawsze żarliwie obdarzał
nas Światłem,
Tym, którym nadzielił Cię
Pan Jezus sam,
A wraz z nim tam dobroć
i uczciwość wlał.
Powołał być księdzem,
Tyś misji tej sprostał.
Nakazał, byś sercem
owieczki swe kochał.
Niech uśmiech na twarzy
Twej na zawsze zagości,
Dodaje on innym
najszczerszej radości.
Przy Bogu trwaj mocno,
bo trwali tak święci,
On zawsze w opiece ma
swoje dzieci.

Raisa Woronik

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi
Józefowi Trubowiczowi

z okazji rocznicy święceń
kapłańskich przesyłamy
serdeczne życzenia. Niech
miłosierny Bóg wynagrodzi
Ci mocnym zdrowiem, siłą
i niegasnącym zapałem
w szczerej i ofiarnej posłudze
Jemu i ludziom. Życzymy
pogody ducha, ciszy w sercu,
dużo pięknych, spokojnych,
słonecznych i błogosławionych dni.

Parafianie z kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP, Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu

z okazji rocznicy święceń kapłańskich składamy wiązankę
najpiękniejszych życzeń. Bóg
dał Ci mądrość i prostotę,
cierpliwość, miłość i swoją
opiekę. Niech promień Jego
łaski zawsze lśni nad Twoją
głową, a posługa duszpasterska będzie wypełniona Jego
błogosławieństwem.

Parafianie z kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP, Grodno-Południowy

Czcigodnemu
Księdzu Andrzejowi
Pyszyńskiemu

z okazji Urodzin składamy
najpiękniejsze życzenia:

zdrowia, szczęścia, długich lat
życia i obfitych darów Ducha
Świętego. Niech Matka Boża
opiekuje się Tobą, a dobry Bóg
zawsze broni.

Z pamięcią
w modlitwie byli parafianie

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Igorowi Anisimowowi

z okazji Urodzin z serca życzymy zdrowia, słonecznych dni,
życzliwych ludzi obok, sił w
niełatwej posłudze kapłańskiej, obfitych łask Bożych
i darów od Chrystusa: pokoju,
radości i nadziei. Niech
dobry Bóg zawsze pomaga,
a Najświętsza Maryja Panna
troszczy się o Ciebie.

Z modlitwą wierni z kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Słonimiu

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Witalemu
Czurganowi

z okazji 20. rocznicy święceń
kapłańskich życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, radości
i pomyślności w posłudze
duszpasterskiej, dobrych parafian na Twej drodze. Niech
Pan Bóg pomaga Ci zawsze
i wszędzie, a Matka Boża
otula swoją miłością.

Kółko Różańcowe NMP Trokielskiej i parafianie z Juraciszek

Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Szmyginowi

z okazji Imienin składamy
serdeczne życzenia. Niech
zdrowie będzie mocne, siły się
nie kończą, a radość towarzyszy na co dzień. Niech Cię
otaczają promienie miłosierdzia Bożego, moc Ducha
Świętego i opieka Najświętszej Maryi Panny. Niech Jezus
króluje w Twym sercu
i obdarza swoimi łaskami,
a święty Patron zawsze
będzie obok.

Z pamięcią w modlitwie
członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Międzyrzecza

Czcigodnemu Księdzu
Witalemu Czurganowi

z okazji Imienin składamy
moc najserdeczniejszych życzeń. Niech Chrystus, którego
codziennie trzymasz w swych
kapłańskich rękach, błogosła-

wi każdy Twój dzień, Matka
Boża otacza swoją miłością
i opieką, a Duch Święty
pomaga godnie spełniać posługę kapłańską i nieustannie
obdarza swoimi darami. Żyj
w zdrowiu i radości, a serce
niech zawsze będzie wypełnione pokojem i miłością.

Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Juraciszek

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Pietraszce

z okazji Imienin z całego serca
życzymy dobrego zdrowia
na długie lata, mocy i cierpliwości w pełnieniu obowiązków duszpasterskich oraz
błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień. Niech dobry
i miłosierny Bóg codziennie Ci
błogosławi, Matka Boża otacza płaszczem macierzyńskiej
opieki i miłości, Duch Święty
obficie zsyła swe dary, a Anioł
Stróż zawsze będzie obok.

Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Lacka

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Dulowi

z okazji 20. rocznicy święceń
kapłańskich z całego serca
życzymy wszelkich łask
Bożych, długich lat życia,
błogosławieństwa oraz wielu
radosnych chwil. Niech Jezus
zawsze będzie Twoim Przyjacielem, Duch Święty oświeca
każdy dzień posługi kapłańskiej, Matka Boża przytula
do swego serca, a święty Patron zawsze się Tobą opiekuje.

Parafianie i Kółko Różańcowe
z kościoła pw. św. Stanisława
Kostki w Wołkowysku

Kochanej Pani
Wandzie Szumiel

z okazji 90-lecia składamy
serdeczne życzenia: mocnego
zdrowia, długich lat życia,
błogosławieństwa Bożego
oraz miłosierdzia, a także obfitych darów Ducha Świętego.
Niech Matka Boża nieustannie się Tobą opiekuje i otula
płaszczem matczynej miłości.

Rodzina oraz chór parafii
pobernardyńskiej

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Swisłockiemu
z okazji Urodzin składamy

najserdeczniejsze życzenia:
mocnego zdrowia na długie
lata, pomyślności w posłudze
duszpasterskiej oraz Bożego
błogosławieństwa na każdy
dzień. Szczerze Ci dziękujemy
za ofiarny trud na rzecz
Boga i ludzi.

Wdzięczni parafianie z Berdówki

Czcigodnemu Księdzu
Dymitrowi Nieścierowi

z okazji Imienin przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia:
Bożego błogosławieństwa
na każdy dzień życia i posługi
kapłańskiej, opieki Najświętszej Maryi Panny, darów
Ducha Świętego oraz obfitych
plonów na niwie Pana. Niech
zdrowie, radość i pokój nigdy
Cię nie opuszczą, a obok będą
tylko życzliwi ludzie.

Z pamięcią w modlitwie
i wdzięcznością wierni z kaplicy
w Surażu

Kochanej Mamusi,
Babci, Prababci
i Praprababci Jadwidze
Oleńskiej

z okazji 100. Urodzin z całego
serca życzymy mocnego zdrowia, radości, pokoju, Bożego
błogosławieństwa
i opieki Maryi Panny
na dalsze lata życia.

Córki, syn z synową, wnuki,
prawnuki i praprawnuczki

Czcigodnemu
Księdzu Stanisławowi Pytelowi
składamy wyrazy
szczerego żalu z
powodu śmierci ojca.
Niech miłosierny
Bóg przyjmie duszę
zmarłego do swojego
Królestwa.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Wasiliszek

Czcigodnemu
Księdzu Stanisławowi Pytelowi
z powodu śmierci ojca
przesyłam wyrazy
współczucia i wsparcia
chrześcijańskiego oraz
jednoczę się w modlitwie o pokój wieczny
dla zmarłego.
Andrzej Słonimiec
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