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Jak sobie radzić 
z depresją sezonową

„Święci to owi ostatni dla świata, którzy stali się pierwszymi dla Boga”. Papież Franciszek
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GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

 ciąg dalszy na str. 5

Przez krzyż i śmierć
do zmartwychwstania 

i chwały
26 PAŹDZIERNIKA PRZYPADA 106. ROCZNICA

NARODZIN DLA NIEBA BŁ. CELINY BORZĘCKIEJ. WRAZ Z CÓRKĄ JADWIGĄ
ZAŁOŻYŁA ZGROMADZENIE SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANIA PANA NASZEGO 

JEZUSA CHRYSTUSA (ZMARTWYCHWSTANKI), CO JEST FENOMENEM
W HISTORII KOŚCIOŁA. JAK STAŁO SIĘ TO MOŻLIWE?

POD JAKIM WZGLĘDEM BŁOGOSŁAWIONA MOŻE BYĆ BLISKA KAŻDEMU WIERNEMU?

„Niewiastę 
dzielną któż 
znajdzie?” 

PIERWSZE DNI LISTOPADA TO MOŻLIWOŚĆ,
BY ZASTANOWIĆ SIĘ NAD PRZEMIJANIEM ŻYCIA I NIEUCHRONNĄ 

KONIECZNOŚCIĄ ŚMIERCI, A TAKŻE NAD OSTATECZNYM
PRZEZNACZENIEM CZŁOWIEKA. DO TEJ REFLEKSJI ZACHĘCA NAS 

ATMOSFERA CMENTARZA, GDZIE PRZYCHODZIMY,
BY ZAPALIĆ ZNICZE, POSTAWIĆ KWIATY I WZNIEŚĆ DO BOGA 

SWOJE MODLITWY W INTENCJI BLISKICH ZMARŁYCH. 

(Prz 31, 10)

 ciąg dalszy na str. 4
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TO, CO TRWA NA WIEKI

Ks. Jerzy Martinowicz 

Takie osoby wspaniale 
rozumieją, co znaczą słowa 
św. Pawła: „w Bogu żyjemy, 
poruszamy się i jesteśmy” 
(Dz 17,28). Dostrzegają 
Pana nie gdzieś w zaświa-
tach, w uprzywilejowanym 
miejscu czy nawet nieda-
leko siebie, lecz przede 
wszystkim w sobie. Św. Jan 
od Krzyża pisał: „Bóg jest 
we mnie, a ja w Bogu”.

Większość świętych  
i błogosławionych pro-
wadziła zwyczajne życie. 
Nie wybijali się na pierw-
sze miejsca, umyślnie nie 
przyciągali do siebie uwa-
gi. Nierzadko uważali się  
za wielkich grzeszników. 
Jak każdy człowiek do-
świadczali trudności, pokus 
i zmagań. Cierpieli, płaka-
li, cieszyli się i żartowali.  

Żaden z nich nie był posta-
cią z bajki czy przybyszem  
z kosmosu, oderwanym  
od codzienności. „Święci są 
naszymi braćmi i siostrami, 
którzy przyjęli do swego 
serca światło Boga i prze-
kazywali je światu, każdy 
zgodnie z swoim «odcie-
niem». Ale wszyscy byli 
przejrzyści, zmagali się, by 
usunąć plamy i ciemnoś-
ci grzechu” – mówi papież 
Franciszek.

Święci wcale nie „śpią  
i nie odpoczywają w poko-
ju”, jak zwykliśmy prosić o 
to dla zmarłych, mając na 
myśli uwolnienie od zno-
jów i cierpień obecnego 
życia. Nasi błogosławieni 
bracia i siostry raczej nie-
ustannie działają. Wyraża 
to prawda o „obcowaniu 

świętych”, czyli o istnieją-
cej  więzi między Bogiem, 
mieszkańcami Nieba a po-
zostałymi członkami Ciała 
Chrystusa. 

Święci, żyjący między 
nami, rozlewają dobro wo-
kół siebie, stając się kana-
łami Bożej miłości. Święci, 
którzy już rozkoszują się 
oglądaniem Pana, również 
myślą o dobru ludu, ponie-
waż Ojciec Niebieski, w któ-
rego się wpatrują, pamięta 
o człowieku nieustannie. 
Mogą oni przekazać nam 
Boże dary, umocnić w wie-
rze, dodać sił do zwalczania 
przeciwności, wskazać dro-
gę, rozproszyć ciemności, 
jeśli ich o to poprosimy. 

Często lękamy się 
świętości, uważając, że 
jest to dla nas za trudne.  

W istocie sprowadzamy na-
szą wiarę do unikania zła, 
nie doceniając prostych 
gestów. Jednak zwróćmy 
uwagę, Jezus nie wyrzuca 
niesprawiedliwym, że Go 
oszukali, okradli czy zabili. 
Wręcz przeciwnie, ukazuje 
im zaniedbane przez nich 
dobro: „Byłem głodny, a nie 
daliście mi jeść...” (por. Mt 
25, 42). Świętość polega  
na wierności małym rze-
czom. Podanie szklanki 
wody, zrobienie kanapki, 
odwiedziny chorego, przy-
krycie zziębniętego jest 
początkiem naszej święto-
ści! Warto pamiętać, że mi-
łość do Boga jest miłością  
do człowieka. I odwrotnie.

Wierność
małym rzeczom 

Drodzy Czytelnicy!

Świętość to dar, który ofiaruje nam Chrystus, gdy zabiera nas ze sobą i przyobleka w siebie. A więc 
święty jest ten, kto swoim życiem naśladuje Pana Jezusa. Niech Matka Boża, Królowa Wszystkich 
Świętych i Brama Niebios, wstawia się za nami na naszej drodze do Królestwa Bożego!

Ks. Jerzy Martinowicz

Sekret świętych i błogosławionych polega na tym, że nie tyle zbliżają się 
do Boga, gdyż On się wcale od nich ani od nas nie oddala, ile mają coraz 
głębszą świadomość Jego bliskiej i niezmiennej obecności. 

SŁOWO REDAKTORA

Ks. Jerzy Martinowicz 

W ramach I Synodu Diecezji Grodzieńskiej bp Ale- 
ksander Kaszkiewicz powołał Podkomisję ds. Śpie-
wu i Muzyki Kościelnej, wchodzącą w skład Komisji  
ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Życia Sakramental-
nego. Obszarem jej zainteresowań jest wszystko to, co 
dotyczy śpiewu i muzyki w naszych świątyniach. 

Muzyka kościelna odznacza się świętością, czy-
li prawdą, pięknem formy oraz powszechnością. Nie 
może ona podlegać świeckim reminiscencjom i ba-
nalnym formom muzyki rozrywkowej. Repertuar wy-
konywany podczas Mszy św. powinien być zgodny  
z przepisami liturgicznymi, uwzględniać poszczególne 
części liturgii, odpowiadać okresowi liturgicznemu. 

Muzyka brzmiąca w trakcie Mszy św., a w sposób 
szczególny śpiew, jest nie tylko ozdobą uroczystej li-
turgii, lecz także jej integralną częścią: służy do odda-
nia chwały Bogu i uświęcenia wiernych (por. KL 112). 
Musi więc być zgodna z duchem i powagą liturgii, 
sprzyjać jej refleksyjnemu przeżywaniu. Nie może też 
wyłączać zgromadzonych wiernych od udziału w śpie-
wie, lecz jednoczyć, by ich głosy wspólnie rozbrzmie-
wały w czasie czynności liturgicznych. 

Członkowie podkomisji zauważają, że wspólnota 
Kościoła diecezji grodzieńskiej kontynuuje tradycje 
muzyki religijnej i liturgicznej. Zachęcają kapłanów, 
katechetów, a przede wszystkich organistów do cierp-
liwego uczenia dzieci oraz młodzieży pieśni religij-
nych. Zwracają też uwagę na znaczenie poszukiwania 

przez duszpasterzy dróg i działań w zachęcaniu pa-
rafian do wspólnego śpiewu podczas celebracji litur-
gicznych. Może to w dużym stopniu rozbudzić poboż-
ność wiernych.

Na posiedzeniach podkomisji podkreśla się, że we 
Mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży należy dobierać 
odpowiednie pieśni liturgiczne, uwzględniając wiek 
uczestników oraz możliwości wykonania, a zarazem 
zachowując sakralny i modlitewny charakter celebra-
cji Eucharystii. 

Podkomisja zaznacza, że w większych parafiach 
powinny działać zarówno chór parafialny, jak i schole 
liturgiczne, aby upiększać niedzielne Msze św. Zaleca 
się również tworzenie zespołów instrumentalnych wy-
konujących muzykę ściśle kościelną. W mniejszych pa-
rafiach, gdzie nie ma organisty, śpiew winni podtrzy-
mywać odpowiednio do tego przygotowani kantorzy.  

Podkomisja rozważa też stworzenie placówki o cha-
rakterze diecezjalnym, która by się zajmowała kształ-
ceniem przyszłych i formacją posługujących obecnie 
organistów i muzyków kościelnych. 

Zachęcamy do objęcia pamięcią modlitewną człon-
ków Podkomisji ds. Śpiewu i Muzyki Kościelnej. Niech 
muzyka i śpiew rozbrzmiewające w naszych świąty-
niach sprzyjają ożywieniu wiary i głębszemu spotka-
niu z Bogiem.

Podkomisja
ds. Śpiewu i Muzyki Kościelnej 

 
Łk 18, 9-14

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, 
że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 
„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, 
jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak  
w duszy się modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak 
inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, 
albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy  
w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co 
nabywam». A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu 
wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: «Boże, 
miej litość dla mnie, grzesznika!». Powiadam wam: Ten 
odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy 
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się 
uniża, będzie wywyższony”.

NIE WYWYŻSZAĆ SIĘ
PONAD INNYCH

Bóg ma upodobanie w sercu wypełnionym prawdą i po-
korą. Nie znosi pychy, kłamstwa i oszczerstw. Potwierdza 
to przykład faryzeusza i celnika z przytoczonego fragmen-
tu Ewangelii. Celnik, który stanął przed Panem w nagości 
prawdy o sobie, odszedł usprawiedliwiony. Faryzeusz na-
tomiast, który swoimi czynami się przechwalał, a innych 
oskarżał, nie uzyskał przebaczenia.

Pokora to postępowanie w prawdzie, to uniżenie się, by 
być przez Boga podniesionym, to próby wyzbycia się wszyst-
kiego, co przeszkadza, by móc serce wypełnić Prawdą. 

Jedynie łaska Wszechmogącego, która oczyszcza, uspra-
wiedliwia i uświęca, umożliwia człowiekowi stawanie się 
lepszym. Pan obdarza nią tych, którzy pokornie proszą: 
„Boże, miej litość dla mnie grzesznika!”. Tylko tacy zostaną 
wywyższeni, gdyż Chrystus dał się ukrzyżować nie za „do-
skonałych”, lecz za grzeszników.

Jaką postawę zajmuję przed Bogiem?

Czy staram się być człowiekiem pokornym?

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 19, 1-10
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. 

A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był 
zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał 
koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie 
mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby 
móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy 
Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł  
do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę 
się zatrzymać w twoim domu”. Zszedł więc z pośpiechem  
i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: 
„Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął 
i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję 
ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam 
poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie 
stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem 
Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać 
i zbawić to, co zginęło”.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

KOMBINOWAĆ DLA BOGA 

W Ewangelii spotykamy Zacheusza – zwierzchnika 
celników, których praca polegała na zbieraniu podatków. 
Nieraz oszukiwali ludzi, by w ten sposób szybciej dorobić 
się majątku. Stąd nierzadko słyszeli za plecami, że są kom-
binatorami, oszustami czy krętaczami. 

Nasz bohater mocno pragnął zobaczyć Jezusa, ale z po-
wodu niskiego wzrostu nie miał szansy Go dojrzeć wśród 
tłumu. Zaczął kombinować. I postanowił wspiąć się na sy-
komorę, aby z jej wysokości przypatrywać się Chrystuso-
wi. Przechodzący Jezus spostrzegł go i przywołał do siebie. 
Jakże wielka musiała być radość Zacheusza, gdy Mistrz po-
prosił go o gościnę! 

Był to dobry sposób na kombinowanie, gdyż osiągnął 
cel, nikogo nie oszukując ani nie krzywdząc. Nam czasa-
mi zdarza się kombinować po ludzku. Nieraz zapewne sły-
szeliśmy komentarze typu „nie kombinuj”, „ale wykom-
binowałeś”... Zwykle nie są one pochwałą, wręcz naganą.  
W tym fragmencie Ewangelii Jezus wzywa nas do „kombi-
nowania Bożego”. 

Warto przezwyciężać strach i ryzykować, tak jak Za-
cheusz. Pamiętajmy jednak o spełnieniu jednego warun-
ku: sposób realizacji musi być zgodny z oczekiwaniami 
Wszechmocnego. Nasze kombinowanie należy poprzedzić 
modlitwą. Jeśli jest zgodne z wolą Bożą, Pan wcześniej czy 
później doprowadzi do celu. 

Jak układam swoje codzienne relacje z Bogiem?

Czy potrafię swoje życie planować
według Bożego zamiaru?

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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W naszych cza-
sach, naznaczo-
nych globalizacją, 
która powinna być 
solidarna i sza-
nować specyfikę 

narodów, a zamiast tego nadal 
doznaje ujednolicenia i zadaw-
nionych walk o władzę, podsy-
cających wojny i rujnujących 
planetę, ludzie wierzący są we-
zwani do zaniesienia wszędzie, 
z nową energią dobrej nowiny, 
że w Jezusie miłosierdzie poko-
nuje grzech, nadzieja zwycię-
ża lęk, braterstwo triumfuje  
nad wrogością. 

Chodzi o to, by odczuć silne 
wezwanie do działalności mi-
syjnej wśród wszystkich ludzi 
i narodów, żyjących na mar-
ginesie tu, wśród nas. Właś-
nie od naszego braterstwa, 
wiary i miłości będzie zależała 
moc i impuls do działalności 
misyjnej. Żyć w braterstwie 
wyłącznie we własnym za-
mkniętym kole oznacza gasić 
Ducha, który jednoczy ludzi 
do głoszenia, że Chrystus jest 
naszym pokojem i w Nim zo-
staje przezwyciężony wszelki 
podział, jedynie w Nim jest 
zbawienie każdego człowieka 
i każdego ludu. 

Jest jeden niezbędny wa-
runek, aby w pełni żyć misją –  
modlitwa. Żarliwa i nie-
ustanna modlitwa zgodnie  
z nauczaniem Jezusa głoszo-
nym również w dzisiejszej 
Ewangelii, w której opowia-
da On przypowieść o tym,  
że „zawsze powinniśmy się 
modlić i nie ustawać” (Łk 18, 1). 
Modlitwa jest pierwszym 
wsparciem ludu Bożego dla 
misjonarzy, pełnym miłości 
i wdzięczności za ich trudne 
zadanie głoszenia i dawania 
światła i łaski Ewangelii tym, 
którzy jeszcze jej nie przyjęli. 

Jest dziś dobra okazja, 
abyśmy zadali sobie pytanie: 
czy modlę się za misjonarzy? 

Fragment przemówienia 
przed modlitwą „Anioł Pański”

w Watykanie, 20.10.2019

Papież Franciszek

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Jeśli chcemy być 
p r a w d z i w y m i 
chrześcijanami, 
wiernymi ucznia-
mi Jezusa Chry-
stusa,  w swym 
życiu duchowym 

nie możemy się zgadzać  
na przeciętność. Nie wolno 
nam mieć serca letniego, obo-
jętnego, podzielonego między 
Panem Bogiem a sprawami 
tego świata. W sercu chrześci-
janina Pan Bóg ma być zawsze 
na pierwszym miejscu, a wtedy 
wszystko inne będzie na miej-
scu właściwym.
Droga do świętości  jest  
dla każdego człowieka inna,  
w zależności od jego powoła-
nia. Ale każdy na tej drodze 
ma spotkać Chrystusa i pójść 
za Nim… Niech Duch Świę-
ty nieustannie nas oświeca  
i niech nam pomoże zrozu-
mieć, że naszym najlepszym 
Przyjacielem i największym 
Szczęściem jest Jezus Chrystus, 
nasz Zbawiciel.

Fragment homilii wygłoszonej
na uroczystości odpustowej

w kościele pw. św. Teresy z Avili
w Szczuczynie, 15.10.2019

Ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz

SKĄD SIĘ
BIERZE DEPRESJA 

SEZONOWA
W ciągu wielu wie-

ków życie człowieka 
było mocno związane  
z naturą. Wiosenne i let-
nie miesiące sprzyjały 
wzmożonej pracy, na-
tomiast jesienią i zimą, 
kiedy przyroda zamiera, 
a dzień staje się krótszy, 
tempo życia także natu-
ralnie ulegało ograni-
czeniu. Człowiek wpadał 
w lekki stan „uśpienia”, 
spowolnionego metabo-
lizmu oraz zmniejszonej 
energii i przygotowywał 
się do przetrwania zimy. 
Rytmy przyrody i pory 
roku wyznaczały zatem 
jego codzienną aktyw-
ność.

We współczesnym 
świecie, gdy brak świat-
ła słonecznego próbu-
jemy zastąpić żarówką, 
codzienne funkcjonowa-
nie przez prawie cały rok 
utrzymuje się na mniej 
więcej równym, wyso-
kim poziomie. Być może 
właśnie dlatego to, co 
w przeszłości pozwala-
ło poradzić sobie w nie-
sprzyjających warunkach 
związanych ze zmiana-
mi w przyrodzie, teraz 
utrudnia nam życie.

POWODY ZABURZEŃ 
SEZONOWYCH

Uważa się, że głów-
nym czynnikiem de-
presji sezonowej jest 
niedobór światła sło-
necznego, które wpływa  

na funkcjonowanie róż-
nych struktur mózgo-
wych. Zauważono, że 
najbardziej niekorzystny 
jest niedomiar światła  
w rannych godzinach 
dnia, ponieważ znie-
kształca bardzo istotny 
rytm człowieka – snu  
i czuwania. Powoduje to 
zwiększone wydzielanie 
melatoniny, czyli hor-
monu snu. W skutek tego 

czujemy się senni i zmę-
czeni. Zakłóca to również 
rytmy innych hormonów, 
na przykład zmniejsza 
poziom serotoniny, która 
m.in. odpowiada za dobry 
humor.

Pojawienie się sezo-

nowych zaburzeń depre-
syjnych wiąże się także 
z indywidualną podat-
nością człowieka. Wśród 
możliwych przyczyn po-
daje się zmniejszoną 
wrażliwość siatkówki oka 
na docierające do niej 
światło. 

KTO CHORUJE
NAJCZĘŚCIEJ

Depresja sezonowa 
dotyka przeważnie oso-
by mieszkające w środ-
kowych i północnych 
szerokościach geogra-
ficznych. W Europie ob-
jawy jesiennego smutku 
odczuwa około 10-15% 
społeczeństwa.

Na depresję sezonową 
cierpią przeważnie mło-
dzi ludzie. Po raz pierw-
szy przydarza się im to 
zwykle w wieku 20-40 
lat. Co ciekawe, kobiety 
ulegają sezonowemu za-
burzeniu nastroju częś-
ciej niż mężczyźni (około 
4 razy częściej). Obser-
wuje się je także u dzieci. 
Uważa się, że podatność 
na schorzenie emocjo-
nalne jest przekazywane 
genetycznie.

Sezonowa chwiej-
ność humoru może się 
przytrafić każdemu, choć 
najczęściej dotyka osoby  
o wrażliwej psychice, a 
także osłabione przez 
stres, chorobę, niezadowo-
lone życiem. Warto w porę 
zrozumieć, że pierwszym 
środkiem terapeutycznym 
na przygnębienie jest to, 
co przynosi radość.

Depresja sezonowa.
Obejść się bez leków przeciwdepresyjnych

Z nadejściem jesiennych chłodów częściej pada deszcz, niebo 
zasłaniają ciemne gęste chmury, dni stają się coraz krótsze –  
i wielu ludzi popada w stan przygnębienia. Czują się bardziej 
zmęczeni, smutni, zdenerwowani, apatyczni. Nie chce im się wsta-
wać z łóżka w zimny poranek, tracą energię i entuzjazm do pracy. 
Ten stan określa się jako depresję sezonową, a właściwie sezono-
we zaburzenie afektywne. Czym jest i jak z tym walczyć?

OBJAWY
DEPRESJI

SEZONOWEJ:

• utrata sił
• poczucie
   zmęczenia
• kłopoty
   z koncentracją 
• zmniejszony /
   zwiększony
   apetyt
• wzmożona
   senność
• stronienie
   od ludzi 

     Zdrowa dieta
Na jesień często sięgamy po słodycze, które popra-

wiają humor i dodają energii. Jednak trzeba pamiętać, 
że takie poczucie zadowolenia trwa krótko. Warto więc 
oddać przewagę złożonym węglowodanom. Znajdziemy 
je w chlebie z mąki razowej, kaszy owsianej, zbożu i ro-
ślinach bobowatych. W okresie jesiennym szczególnie 
istotne jest stosowanie witamin i minerałów: • wita-
miny grupy B (mleko, jajka, zielone warzywa), • mag-
nes (fasola, pestki dyni i słonecznika), • kwasy omega-3 
(ryby, orzechy włoskie). Te produkty ulepszają pracę sy-
stemu nerwowego, dodają energii i pomagają w wal-
ce ze stresem. Napoje, których warto unikać, to mocna 
kawa i herbata, alkohol.

     Dobny sen
Jeśli jesteśmy zmęczeni i niewyspani, nie mamy ani 

sił, ani chęci do robienia nawet najprostszych rzeczy. 
Trzeba więc dbać nie tylko o czas trwania snu, lecz także 
o jego jakość: iść spać i wstawać o tej samej porze, przed 
snem brać ciepłą kąpiel czy prysznic, wyłączać telewizor 
i telefon co najmniej 30 minut wcześniej, jeść lekką ko-
lację najpóźniej dwie godziny przed snem.

     Uzdrawiający wpływ światła
Trzeba przebywać na świetle słonecznym jak najdłu-

żej. Jeśli cały dzień spędzamy w pomieszczeniu, warto 
starać się znajdować bliżej okna. Dobrym rozwiązaniem 
może być fototerapia w gabinecie u lekarza lub stoso-
wanie specjalnej lampy, która imituje światło dzienne.

     Sport i aktywność fizyczna
W trakcie wysiłku fizycznego nasz organizm produku-

je większą liczbę endorfin – hormonów radości. Właśnie 
z tej racji warto znajdować czas na krótkie spacery, jazdę 
rowerem nawet w złą pogodę. Można wykonywać ćwi-
czenia gimnastyczne w domu lub chodzić na siłownię.

     Hobby i relaks
Jesień to wspaniały czas na szukanie nowego hob-

by. Długie wieczory i „bezczynne” weekendy pobudzają 
do rozwoju kreatywności i potencjału twórczego, tym 
bardziej, że każde dodatkowe zajęcie odciąga uwagę  
od smutnych myśli i pozwala się skupić na czymś przy-
jemnym. Nie warto też zapominać o pożytecznym odpo-
czynku: lekturze książek, pójściu do kina, spotkaniu się  
z bliskimi i przyjaciółmi.

Kinga Krasicka 

Jak sobie radzić
z sezonowym

pogarszaniem się
humoru i znów

cieszyć się życiem?
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 � W Watykanie zaprezen-
towano elektroniczny róża-
niec. Nie tylko ułatwia on 
odliczanie kolejnych „Zdro-
wasiek”, lecz także proponuje 
bogaty materiał dydaktyczny, 
który uczy tej modlitwy. Ak-
tywacja e-różańca odbywa 
się poprzez wykonanie Znaku 
Krzyża. Po  zintegrowaniu 
się z aplikacją Click To Pray 
eRosary na smartfonie czy 
tablecie niezwykła bransoletka 
uruchamia audioprzewod- 
nik z obrazkami i pedagogią, 
opracowaną, by ułatwić mło-
dym uczenie się i zgłębianie 
modlitwy różańcowej.

 � W przyszłym roku Sto-
lica Apostolska uruchomi 
platformę VatiVision, już 
okrzykniętą przez dziennika-
rzy „watykańskim Netflixem”. 
Podobnie jak Netflix będzie 
funkcjonowała na zasadzie 
tzw. „streamingu na życze-
nie”, oferując seriale i filmy 
o tematyce religijnej. Dystry-
bucja na skalę światową może 
osiągnąć zasięg 1,3 mld ka-
tolików. Twórcami platformy 
jest spółka medialna Officina 
de la Comunicazione, współ-
pracująca ze Stolicą Apostol-
ską, oraz firma Vetrya, jeden 
z włoskich liderów w branży 
komunikacji internetowej.   

 � Włoscy naukowcy są-
dzą, że Całun Turyński znaj-
dował się w Cesarstwie Bi-
zantyńskim już na początku 
VI wieku. Naukowcy z Uni-
wersytetu w Padwie poddali 
badaniom mikrocząsteczki 
złota, odnalezione na płótnie 
pogrzebowym, i porównali 
z monetami bizantyjskimi, 
które wybijano między VII  
a XII wiekiem. Niezwykły stop 
występował w starożytności 
bardzo rzadko. W związku  
z tym powstała wersja, że Ca-
łun Turyński był wystawiany 
do oglądania. Wyniki badania 
mogą świadczyć o tym, że 
Całun znajdował się w stolicy 
Bizancjum Konstantynopolu 
do 1204 roku, kiedy to został 
przez krzyżaków zabrany jako 
łup wojenny.

 � Na Filipinach powstaje 
najwyższa na świecie figura 
Matki Bożej, której wysokość 
wyniesie blisko 100 metrów. 
Jest dedykowana jedności  
i pokojowi wszystkich ludzi 
Azji Południowej. Buduje się 
ją na górze w Montemaria, 
w miejscu, gdzie przybywają 
liczne pielgrzymki. Figura 
zwieńczy ogromny kompleks, 
gdzie ma powstać 12 kaplic 
maryjnych, a także restau-
racja, miniteatry i sale kon-
ferencyjne. Obecnie prym 
wiedzie niespełna 50-metrowy 
posąg Matki Bożej Pokoju 
znajdujący się w Wenezueli. 

 � Zarząd informacjami 
ukraińskiego Kościoła greko- 
katolickiego opublikował  
na swojej oficjalnej stronie  
na Facebooku pierwszy film 
p r o g r a m u  # В с е П р о с т o 
(wszystko jest łatwe). Jest to 
cykl katechetyczny, w którym 
kapłani-blogerzy tłumaczą to, 
co „w wierze wydaje się trud-
ne”. Autorzy planują ukazanie 
się siedmiu filmików, aby 
przybliżyć widzom wszystkie 
sakramenty święte.

vaticannews.va; credo.pro; 
aleteia.org
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PROSTOTA
I SŁUŻBA 

Genowefa Kozakie-
wicz pochodziła ze wsi 
Bielskie, koło Lidy. Praco-
wała na plebanii w parafii 
Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny 
(Słobódka), gdzie posłu-
giwali ks. proboszcz Win-
centy Łaban i wikariusz 
ks. Lucjan Mroczkowski. 

29 czerwca 1942 roku, 
w uroczystość św. aposto-
łów Piotra i Pawła, gdy 
obaj kapłani odprawia-
li Mszę św. w kościele,  
do domu przyszli nie-
mieccy żołnierze. Męż-
czyźni oznajmili, że 
księża są wezwani  
do komisariatu. Po po-
wrocie ze świątyni dusz-
pasterze posłusznie 
podporządkowali się roz-
kazowi. 

Gospodyni nie traciła 
nadziei na ich rychły po-
wrót. Niestety, o kapła-
nach nie było żadnych 
wieści. Po kolejnej nie-
przespanej nocy kobieta 
udała się po radę do pro-
boszcza parafii Podwyż-
szenia Krzyża Świętego 
w Lidzie, ks. dziekana 
Hipolita Bojaruńca. Jego 
Niemcy zostawili w spo-
koju, gdyż był już w pode-
szłym wieku. Duszpasterz 
poinformował Genowe-
fę, że księża zostali za-
trzymani i przebywają  
w więzieniu. Polecił, by  
w żadnym wypadku ich 
nie pozostawiała, lecz da-
lej służyła z tym samym 
zapałem. 

Od tej chwili kobieta 

każdego dnia chodziła  
do więzienia ze skromnym 
obiadem. Nosiła też czystą 
bieliznę. Odwiedzała ka-
płanów dwa razy dziennie 
w ciągu 10 miesięcy.

ODWAGA
I HEROIZM 

W dniu przed Wigi-
lią Bożego Narodzenia 
swoim zwyczajem udała 
się do więzienia. Zabrała 
opłatek, białą serwetkę, 
jedzenie dla trzech osób 
(również dla ks. Alfonsa 
Borowskiego, proboszcza 
z Lacka, ponieważ nikt  
do niego nie przychodził). 
Tam spotkała zastępcę 
komendanta więzienia 
przychylnego kapłanom. 
Nieraz prosił ją, by przy-
nosiła więcej jedzenia –  
dla tych, których nikt nie 
odwiedza. 

Tym razem odważ-
na kobieta rzekła: „Pro-
szę wziąć wszystko, co 
przyniosłam, i wypuścić 
dwóch moich kapłanów. 
Mamy w domu ziem-
niaki, więc ugotujemy  
i zjemy. A rano wrócą. 
Jeśli mi nie wierzycie, 
że przyjdą z powrotem, 
to ja tu zostanę, pobędę  
za nich”. Mężczyzna za-
wołał komendanta. Pani 
Genowefa padła mu  
do nóg, usilnie powta-
rzając swą prośbę. Dzięki 
temu na Boże Narodze-
nie kapłani mieli możli-
wość spożyć świąteczną 
wieczerzę na plebanii,  
po czym odprawili Mszę 
św. Z nastaniem poranka 
powrócili do więzienia. 

Gdy komendant do-
wiedział się, że księża 
wrócili, bardzo się zdzi-
wił: „Po co tu przyszli? 
Chyba po to ich wypuś-
ciłem, żeby nie przycho-
dzili tu więcej!”. Kapłani 
jednak nie mogli zosta-
wić uwięzionych wier-
nych. Chcieli im towarzy-
szyć, nie tracąc nadziei, 
że wszyscy razem powró-
cą szczęśliwie do swoich 
domów. 

UCZYNEK
MIŁOSIERDZIA 

10 marca 1943 roku 
gospodyni otrzymała  
z powrotem przyniesio-
ny przez nią pakunek  
z jedzeniem. Pomyślała, 
że kapłani zostaną prze-
transportowani do in-
nego miejsca, i chciała 
biec na dworzec. Po dro-
dze spotkała milicjanta,  
od którego się dowie-
działa, że ani jedzenie, 
ani bielizna nie są już po-
trzebne, ponieważ kapła-
ni nie żyją. . .

W wielkiej rozpaczy, 
nie troszcząc się o sie-
bie ani nie zastanawiając 
nad tym, co może jej gro-
zić, zaczęła szukać mogi-
ły. Odnalazła ją w lasku 
sosnowym za strzelnicą 
koszar piechoty. Obok do-
strzegła kałużę spieczo-
nej krwi. Zdjęła z głowy 
chustkę i zebrała ziemię 
zmieszaną z krwią roz-
strzelanych kapłanów. 
Później zakopała obok 
świątyni i zaznaczyła to 
miejsce. 

Zaczęła się zasta-

nawiać, w jaki sposób 
można godnie pochować 
kapłanów. Szukała osób, 
które  mogłyby jej w tym 
pomóc. Gdy ochotnicy się 
znaleźli, w nocy pota-
jemnie udali się do lasu, 
by odkopać ciała. Zostały 
pochowane we wsi Daj-
nowo w gospodarstwie 
państwa Uchtów. Pienią-
dze na trumny, materiał, 
ubranie oraz inne wydat-
ki przekazał proboszcz 
lidzkiej parafii farnej  
ks. Bojaruniec.  

MISJA
ZAKOŃCZONA

Mijały lata. Genowefa 
Kozakiewicz służyła u in-
nych kapłanów, następnie 
pracowała w kołchozie. 
Regularnie nawiedzała 
miejsce, gdzie zostali po-
chowani księża, porząd-
kowała mogiły.

Po pewnym czasie 
dowiedziała się, że wier-
ni z Dajnowa i Cybarów 
skierowali do lidzkiego 

Komitetu Wykonawcze-
go prośbę o pozwolenie 
na pochowanie zabitych 
kapłanów na cmenta-
rzu. Nie podpisali jednak 
tej prośby, podkreślając 
jedynie, że zachęcił ich 
do tego proboszcz z Bia-
łohrudy, ks. Kazimierz 
Szaniawski. Przedsta-
wiciele władz udali się  
do wiosek w poszukiwa-
niu autora listu, lecz go 
nie znaleźli. Wtedy Ge-
nowefa poszła do komi-
tetu, by opowiedzieć całą 
prawdę. Wytłumaczyła,  
w jaki sposób zostali 
aresztowani i zamordo-
wani księża, jak i przez 
kogo pochowani. Prze-
wodniczący podszedł  
do sprawy z ogromnym 
zrozumieniem i wydał po- 
zwolenie na ekshumację. 

30 października 1960 
roku szczątki dziewięciu 
zamordowanych kapła-
nów zostały przewiezio-
ne na cmentarz parafii 
Słobódka. We wspólnym 
grobie spoczęły ciała 
ks. Wincentego Łaba-
na, proboszcza parafii 

Lida-Słobódka (45 lat),  
ks. Lucjana Mroczkow-
skiego, wikariusza tejże 
parafii (34 lata), ks. Ste- 
fana Śniegockiego, wi-
kariusza fary lidzkiej  
(29 lat), ks. Aleksandra  
Augustynowicza, probosz-
cza z Niecieczy (53 lata), 
ks. Stefana Dobrowol-
skiego, proboszcza z Bie-
licy (44 lata), ks. Alfonsa 
Borowskiego, proboszcza  
z Lacka (51 lat), ks. Fran-
ciszka Cybulskiego, pro-
boszcza z Trabów (58 lat), 
ks. Jerzego Ożarowskie-
go, proboszcza z Lipni-
szek (31 lat), ks. Wincen-
tego Strześniewskiego, 
proboszcza z Juraciszek  
(34 lata). 

Dziś pomnik kapła-
nom, którzy zginęli za to, 
że uczyli innych kochać 
Boga i bliźniego, przypo-
mina nam, współczesnym, 
że miłość jest silniejsza 
od nienawiści i zła. 

DOWÓD
WDZIĘCZNOŚCI 

Genowefa Kozakie-
wicz zmarła na początku 
lat 2000. Za życia gospo-
dyni nieraz powtarzała, 
że chciałaby z kapłana-
mi, którym tak wiernie i 
gorliwie służyła, spotkać 
się w Niebie, by spojrzeć 
im w twarz i powiedzieć 
„dziękuję” za wszelkie 
dobro, które od nich  
na ziemi doświadczy-
ła. Została pochowana  
na tym samym cmentarzu, 
niedaleko miejsca, gdzie 
spoczywają umiłowani 
przez nią duszpasterze. 

Do niedawna grób 
kobiety niczym się nie 
wyróżniał. Stał tam zwy-
kły metalowy krzyż. Nie 
było nawet tabliczki  
z napisem, kto spoczywa 
w tym miejscu. Jednak  
ks. prałat Wincenty Lisow-
ski, obecny proboszcz pa-
rafii Lida-Słobódka, gdzie 
posługiwała Genowefa, 
zdecydował postawić  
w miejscu jej mogiły pięk-
ny pomnik, który zostanie 
poświęcony w pierwszych 
dniach listopada. Swój 
czyn tłumaczy tym, że 
pamięć o takich osobach 
warto zachowywać i opo-
wiadać o ich bohaterskich 
czynach młodym pokole-
niom. Na pomniku zostały 
wyryte słowa: „Niewiastę 
dzielną któż znajdzie?” 
(Prz 31, 10). Są one nieja-
ko podsumowaniem życia 
dzielnej gospodyni.

Niech postać tej 
skromnej, ale jakże od-
ważnej kobiety pozosta-
nie w naszej pamięci oraz 
w naszych sercach!

Ks. Jerzy Martinowicz

„Niewiastę  
dzielną któż  
znajdzie?” 

(Prz 31, 10)
Dziś na łamach „Słowa Życia” opowiemy o nie-

zwykle dzielnej osobie – śp. Genowefie Kozakie-
wicz. Kobieta posługiwała jako gospodyni u lidz-
kich kapłanów, zamordowanych podczas II wojny 
światowej.

Grób lidzkich kapłanów zamordowanych podczas  
II wojny światowej

Gospodyni Genowefa Kozakiewicz

 ciąg dalszy ze str. 1
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Nagroda Nobla  
dla polskiej pisarki

Olga Tokarczuk została 
wyróżniona najwyższą 
nagrodą literacką za ca-
łokształt twórczości.  
W uzasadnieniu przyzna-

nia nagrody napisano, że 
autorka „nigdy nie postrzega 
rzeczywistości jako czegoś 
stabilnego lub wiecznego. 
Konstruuje powieści w napię-
ciu między przeciwieństwami 
kulturowymi: natura kontra 
kultura, rozum kontra sza-
leństwo, mężczyzna kontra 
kobieta, dom kontra wyob-
cowanie”.

Na szczególną uwagę Ko-
mitetu Noblowskiego za-
służyło dzieło pt. „Księgi 
Jakubowe albo Wielka podróż 
przez siedem granic, pięć 
języków i trzy duże religie, 
nie licząc tych małych”, wy-
dana w 2014 roku. Powieść 
znakomicie pokazuje wielo-
kulturowość Rzeczypospolitej 
w XVIII wieku, mieszanie 
się różnych religii i światów 
na jej ziemiach. O  ludziach 
wierzących – katol ikach  
(w tym duchownych), muzuł-
manach i żydach – Tokarczuk 
wypowiada się często wręcz 
ciepło i zasadniczo z dużym 
szacunkiem. To najwyższy 
poziom kunsztu języka. 

Jubileusz
diecezji witebskiej

W tym roku diecezja wi-
tebska obchodzi 20-lecie 
swego istnienia. 
Została założona 13 paź-

dziernika 1999 roku przez 
papieża Jana Pawła II. Na te- 
rytorium diecezji działają trzy 
sanktuaria: w Brasławie, Szu-
milinie i Rosicy. Szczególne 
centrum pobożności maryjnej 
znajduje się w Udzielu.

Obecnie diecezja witebska 
składa się z 94 parafii w 11 de- 
kanatach, gdzie posługuje  
89 kapłanów, a także 45 sióstr 
i 3 braci zakonnych. Liczba 
wiernych wynosi około 170 ty- 
sięcy osób.

„Bezdomny” biskup
Hierarcha przyszedł na die- 
cezjalny kongres duszpa-
sterstwa społecznego prze-
brany za bezdomnego.
Ordynariusz kolumbijskiej 

diecezji Armenia (Kolumbia) 
Carlos Arturo Quintero Gómez 
założył zużyte ubrania, poddał 
się maskującemu wygląd ma-
kijażowi i poszedł na kongres, 
odbywający się na uniwersy-
tecie Quindío. Żebrał, prosił 
o pomoc, a nawet upadł, aby 
się przekonać, jak zareagują 
zebrani na obecność „intruza”. 
„Był to sposób na poznanie 
postaw chrześcijan” – wyjaśnił 
hierarcha cel swego ekspery-
mentu. 

Przyznał, że nikt go źle nie 
potraktował, ale to, czego 
doświadczył, najlepiej oddaje 
słowo „obojętność”. 

– S. Anno, proszę powiedzieć, 
w jakim celu powstało wasze 
zgromadzenie?

– Charyzmat naszej ro-
dziny zakonnej to głoszenie 
radosnej prawdy, że Chrystus 
zmartwychwstał i żyje, a my 
Jego mocą zmartwychwsta-
jemy wciąż do nowego ży-
cia. Każda siostra otrzymuje  
w dniu ślubów wieczystych krzyż,  
na którym są wyryte słowa: 
„Przez krzyż i śmierć do zmar-
twychwstania i chwały”.

Naszym celem apostol-

skim jest głównie nauczanie  
i wychowanie chrześcijańskie. 
Pracujemy w  szkołach lub 
prowadzimy własne dzieła 
edukacyjno-wychowawcze.  
Podejmujemy także opiekę  
nad chorymi oraz inne posługi, 
zależnie od potrzeb Kościoła.

Szczególne apostolstwo 
modlitwy i ofiary prowadzą 
siostry w domu kontemplacyj-
nym w Grottaferrata na tere-
nie Włoch. Prawie 13 lat temu 
zgromadzenie rozpoczęło po-
sługę na misjach w Tanzanii. 
Jest to dar wdzięczności za be-
atyfikację Matki Celiny, założy-
cielki zgromadzenia. Obecnie 
prowadzimy dzieła apostolskie 
również w Argentynie, Australii, 
Kanadzie, Stanach Zjednoczo-
nych i Polsce.

– W jaki sposób dbają  
w zgromadzeniu o rozwój kultu 
jej założycielki?

– Pragniemy, by jak naj-
więcej osób poznało bł. Celinę. 
Tam, gdzie to możliwe, jedzie-
my do parafii, by przybliżać 
wiernym jej postać. Wydaje-
my książki o Matce Celinie  
w języku angielskim, polskim  
i włoskim, by siostry mogły je 
rozprowadzać w różnych częś-
ciach świata. Dzięki utalen-
towanym osobom zakonnym 
powstał hymn i pieśni ku czci 
błogosławionej. Istnieje też li-
tania.

Organizujemy również 
pielgrzymki na Białoruś ślada-
mi bł. Celiny i jej córki Jadwigi. 
Biorą w nich udział nie tylko 
nasze siostry, lecz także rodzi-
na założycielek i inne osoby 
zaprzyjaźnione ze zgromadze-
niem.

Byłam na Białorusi 17 razy. 
Pobyty na tej ziemi pozostawi-
ły w sercu wzruszające obrazy 
spotkań z wiernymi i gorliwymi 
kapłanami. Za każdym razem 
żal było odjeżdżać z Obremb-
szczyzny i Zaniewicz. Przypo-
minały się słowa Matki Celiny, 

zapisane w 1884 roku: „Szczęś-
cie było wielkie, kiedy tu przy-
byłam […]. Powitana byłam  
z rozrzewnieniem – aż mi 
wstyd, że mnie tu tak kochają, 
jakbym jakąś aureolę miała”.

– Jak bardzo jest dziś znana  
bł. Celina na świecie?

– Kult bł. Celiny w sposób 
szczególny szerzy się głównie 
w miejscach związanych z jej 
życiem, a więc na Białorusi  
i w Polsce. Na terenie Biało-
rusi – w diecezji grodzieńskiej 

(w miejscowościach Obrem-
bszczyzna i Zaniewicze, gdzie 
realizowała powołanie żony 
i matki), na terenie Polski –  
w diecezji bielsko-żywieckiej 
(w Kętach powstał pierwszy 
klasztor na ziemiach polskich, 
tam znajduje się sarkofag 
założycielek), w diecezji kra-
kowskiej (Kraków – miejsce 
śmierci Matki Celiny i miejsce 
uzdrowienia, które zostało 
zatwierdzone jako cud do be-
atyfikacji). Kult bł. Celiny jest 
obecny także w Rzymie, gdzie 
117 lat temu wybudowała 
pierwszy klasztor zgromadze-
nia, zwany „Casa Madre”. Dziś 
w kościele parafialnym św. Jo-
achima, mieszczącym się obok, 
w którym przed laty modliła się 
błogosławiona, znajduje się jej 
obraz. 

Od beatyfikacji do chwi-
li obecnej przekazałyśmy  
do kultu publicznego w koś-
ciołach parafialnych i sanktu-
ariach różnych części świata 
blisko 100 jej relikwii. Znaj-
dują się one również w pięciu 
miejscach na terenie diecezji 
grodzieńskiej: w kościołach  
w Zaniewiczach, Kwasówce, 
Świsłoczy, Brzostowicy Małej 
oraz w kaplicу w Gudziewi-
czach. Chciałabym podkreślić, 
że szerzenie kultu bł. Celiny  
w diecezji grodzieńskiej za-
wdzięczamy księżom bisku-
pom tej diecezji i kapłanom 
wywodzącym się z Zaniewicz.

Zbieramy świadectwa  
o uzdrowieniach i innych ła-
skach otrzymanych od Boga  
za przyczyną bł. Celiny. Aktu- 
alnie gromadzimy w Rzymie 
dokumentację o domniema-
nym uzdrowieniu 4-letniej 
Celinki z Brazylii, która nie-
przypadkowo nosi takie imię. 
Rodzice dziewczynki należą  
do parafii, której proboszczem 
jest  ks. Alessandro Lopes Ales-
sio, z bratniego Zgromadze-
nia Księży Zmartwychwstań-
ców, gorliwie szerzący kult  

błogosławionej. Jest jeszcze 
jedna Celina, dziś już 18-letnia 
mieszkanka Kęt, która szczęśli-
wie przyszła na świat za wsta-
wiennictwem Matki Celiny.

– W jakich intencjach naj-
częściej wierni zwracają się  
do błogosławionej?

– Najczęściej wierni proszą 
bł. Celinę o wstawiennictwo  
u Boga w sprawach, które są 
jakoś związane z jej historią ży-
cia: a więc, o rozeznanie drogi 
życia, o dobry wybór małżonka, 

o dar potomstwa czy szczęś-
liwe przyjście na świat dzie-
cka. Istnieje też szereg innych 
próśb i intencji.

– Pod jakim względem 
osobiście dla Siostry jest bliska  
bł. Celina?

– Bł. Celina jest dla mnie 
matką duchową jako zało-
życielka rodziny zakonnej,  
do której należę. Podziwiam jej 
niewzruszoną wiarę, męstwo 
i odwagę. Postrzegam ją jako 
dzielną kobietę, o której mowa 
w Księdze Przysłów. Staram 
się sięgać do notatek błogo-
sławionej i doświadczam, że 
poprzez te zapisane przed laty 
słowa, mówi dzisiaj do mnie.

Bogactwo jej życia i cha-
ryzmatów nazywam wielką 
przygodą z Bogiem. Właśnie 
tak pojmuję też moje życie za-
konne. Jeśli dajemy się Panu 
prowadzić, dzieją się rzeczy 
niezwykłe, takie, o których na-
wet nie marzyliśmy. Ta moja 
przygoda wciąż trwa, gdyż 
nie wiem, np. gdzie się znajdę  
i co będę robiła za kilka lat… 
Jedno wiem na pewno: tam, 
gdzie Bóg poprowadzi, będzie  
dla mnie najlepiej.

– Czego się możemy nauczyć 
od bł. Celiny? Czego przykładem 
jest jej życie dla wiernych?

– Od Matki Celiny możemy 
uczyć się wiele. Najpierw umi-
łowania woli Boga i wierności 
we współpracy z Jego łaską.  
Dla Wszechmocnego nie ma 
rzeczy niemożliwych, więc 
choć mogło się to wydawać 
wręcz niemożliwe, przeprowa-
dził ją przez różne etapy życia 
kobiety: mężatki, matki, wdowy, 
zakonnicy, teściowej, babci...  
W takim bogactwie doświad-
czeń, wydaje się, każdy może 
znaleźć coś dla siebie.

Wielokrotnie podczas pre-
zentacji w parafiach posta-
ci naszej założycielki wierni 
podchodzili do mnie i innych 

sióstr i mówili, że bł. Celina jest 
im bliska, gdyż w jej historii 
życia zobaczyli jakąś cząstkę 
własnego. Podkreślali, że mogą 
czerpać z jej mądrości życiowej 
i doświadczenia, gdyż np. prze-
żyła śmierć dwojga dzieci, cho-
robę i śmierć męża, więc nie 
były jej obce cierpienia w życiu 
rodzinnym.

Po śmierci małżonka bło-
gosławiona dbała o dobre 
wychowanie dwóch dorasta-
jących córek, więc doskonale 
rozumie związane z tym rado-
ści i troski. W „Pamiętniku dla 
mych córek” pozostawiła rady, 
które nie straciły nic ze swojej 
aktualności. Tę pozycję wydały-
śmy drukiem w trzech językach, 
ufając, że z jej cennych rad  
i metod wychowawczych mogą 
skorzystać współcześni rodzice 
i wychowawcy.

Wreszcie bł. Celina może 
być wzorem dla osób, które swe 
życie poświęciły Bogu. W spo-
sób szczególny dla nas, zmar-
twychwstanek, dla których jest 
matką duchową i założycielką. 
Zakonnica pozostawiła bogatą 
spuściznę, dużo zapisków i li-
stów, które zawierają konkret-
ne rady i pouczenia, jak mamy 
żyć charyzmatem paschalnym 
w codzienności.

– Czy wie Siostra cokolwiek 
o losie starszej córki błogosła-
wionej, która również miała  
na imię Celina?

– Tak, oczywiście. Poślu-
biła Józefa Hallera i przez pe-
wien czas mieszkała z mężem  
w Obrembszczyźnie. Małżeń-
stwo miało cztery córki i syna. 
Jedna dziewczynka zmarła jako 
niemowlę.

Celina Haller odeszła  
do wieczności w 1914 roku  
i została pochowana w kapli-
cy grobowej Borzęckich, czyli 
w kościele w Zaniewiczach. 
Posiadłość w Obrembszczyź-
nie odziedziczyła najmłodsza 
córka Helena, która poślubiła 
Karola Dunina. Najstarsi miesz-
kańcy Zaniewicz do dzisiaj 
wspominają ich dzieci: Stasia 
i Marysię.

W zgromadzeniu utrzy-
mujemy stały kontakt z dal-
szymi pokoleniami rodziny, 
wywodzącymi się od wnuczek 
Matki Celiny: Celiny, Marii i He-
leny oraz wnuka Józefa. Warto  
w tym miejscu dodać, że cud  
do beatyfikacji Matki Celiny 
wydarzył się w jej rodzinie, 
w piątym pokoleniu wywo-
dzącym się od wnuczki Marii. 
W sierpniu tego roku rodzina 
przekazała zgromadzeniu od-
naleziony oryginał jej zapisków 
duchowych, które świadczą  
o tym, że krewni naszych zało-
życielek od początku byli prze-
konani o świętości obu kobiet. 
Wnuczka Maria pisała, że modli 
się za przyczyną Babci i Cioci-
ka (tak była nazywana Matka 
Jadwiga) o uświęcenie swe-
go męża i córek. W notatkach 
umieściła także przepisaną 
modlitwę za przyczyną Matki 
Celiny, swojej babci.

Dziś siostry w Kętach 
codziennie modlą się przy 
sarkofagu bł. Celiny i jej cór-
ki Jadwigi. We wspólnotach 
rozsianych po świecie podej-
mujemy nowenny i modlitwy  
za wstawiennictwem założy-
cielki, ufając, że rychło docze-
kamy dnia jej kanonizacji.

Angelina Pokaczajło

Przez krzyż i śmierć do 
zmartwychwstania i chwały

Gość numeru – s. Anna Helena Skalik CR z Rzymu (Włochy), która wraz  
z innymi siostrami organizuje pielgrzymki śladami bł. Celiny i jej córki  
Jadwigi. W wywiadzie dla „Słowa Życia” zakonnica opowiada o niezwykłej 
postaci założycielki wspólnoty oraz o dalszych losach jej rodziny.

Celina Borzęcka (w panieństwie Chludzińska) 
urodziła się 29 października 1833 roku w Antowi-
lu koło Orszy. Jako młoda dziewczyna zapragnęła 
wstąpić do klasztoru, ale posłuszna woli rodziców 
i radzie spowiednika w 1853 roku wyszła za mąż 
za Józefa Borzęckiego. W małżeństwie na świat 
przyszło czworo dzieci, z których dwoje zmarło 
we wczesnym dzieciństwie. Po śmierci męża  wraz 
z dwiema córkami przeniosła się do Rzymu (Wło-
chy). Tam poznała generała księży zmartwych-
wstańców ks. Piotra Semenenko. Powróciła do niej 
myśl o życiu zakonnym. Korzystając z kierowni-
ctwa duchowego ks. Piotra, wraz z córką Jadwigą, 
założyła żeńską gałąź zgromadzenia. Wspólno-
ta sióstr zmartwychwstanek oficjalnie powstała  
6 stycznia 1891 roku w Rzymie. Pierwszy dom 
zakonny na terenie Polski znalazł się w Kętach. 
Matka Celina Borzęcka kierowała zgromadzeniem  
do samej śmierci. Odeszła do wieczności 26 paź-
dziernika 1913 roku. Została dołączona do grona 
błogosławionych 27 października 2007 roku przez 
papieża Benedykta XVI.

S. Anna Helena Skalik (po prawej) w imieniu zgromadzenia 
przekazuje dar dla parafii Zaniewicze 

Goście uroczystości z okazji 100-lecia parafii w Zaniewiczach  
przy kaplicy w miejscu byłego majątku Borzęckich w Obremszczyźnie

 ciąg dalszy ze str. 1
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Wyraz „kuria” pochodzi  
z języka łacińskiego. W Staro-
żytnym Rzymie w ten sposób 
określano  miejsce posiedzeń 
senatu lub sądu. W Koście-
le katolickim pojęcie „kuria” 
oznacza administrację Stolicy 
Apostolskiej (Kurii Rzymskiej), 
poszczególnych diecezji, a także 
prowincji zakonnych czy towa-
rzystw życia apostolskiego. 

W każdej diecezji na Bia-
łorusi istnieje własna kuria  
z centrum w Grodnie, Miń-
sku, Pińsku i Witebsku. Kodeks 
Prawa Kanonicznego poświę-
ca kurii diecezjalnej kanony  
469-494. Zgodnie z postanowie-
niami Kodeksu kuria diecezjal-
na składa się z instytucji oraz 
osób, które świadczą biskupowi 
pomoc w zarządzaniu całą die-
cezją, zwłaszcza działalnością 
pasterską, w administrowaniu 
diecezją i wykonywaniu władzy 
sądowniczej (por. kan 469).  
Do jej zadań należą też relacje 
z innymi instytucjami kościel-
nymi, osobami prywatnymi, 
a także wspólnotą świecką. 
Najprościej można powiedzieć, 
że kuria pod kierownictwem 
biskupa koordynuje działalność 
Kościoła w diecezji.

Najbliższymi współpra-
cownikami biskupa w kurii są 
wikariusz generalny, wikariusze 
biskupi, kanclerz, ekonom oraz 
przewodniczący różnych jedno-
stek kurii. 

Do zadań wikariusza gene-
ralnego należy pomoc biskupowi 
w zarządzaniu całą diecezją: 
spełnia zadania administracyj-
ne, rozpatruje najistotniejsze 
sprawy bieżące, przyjmuje inte-
resantów, a także jest przedsta-
wicielem biskupa diecezjalnego.

Wikariusze biskupi są wy-
znaczani przez biskupa do po-
mocy w zarządzaniu częścią 
diecezji czy grupą osób lub  
do rozwiązywania pewnych 
spraw. Spełniają swe funk-
cje w ramach otrzymanych  
od biskupia diecezjalnego peł-
nomocnictw i zadań.

Istotną rolę odgrywa kan-
clerz kurii. Głównym jego za-
daniem jest troska o przygoto-
wanie i rozesłanie aktów kurial-
nych oraz przechowywanie ich 
w archiwum kurii odpowiednio 
do postanowień prawa kano-
nicznego. Biorąc pod uwagę 
wymienione obowiązki, można 
powiedzieć, że kanclerz odpo-
wiada za działalność kancelarii 
(sekretariatu) kurii. W kance-
larii kurii mogą też pracować 
notariusze i sekretarze. 

Dużą pomoc biskupowi die-
cezjalnemu okazuje rada ekono-
miczna oraz ekonom. W świetle 
ogólnych norm prawa kano-
nicznego do kompetencji rady 
ekonomicznej, którą kieruje 
bezpośrednio biskup diecezjal-
ny, należą konsultacje, przygo-
towanie odpowiednich planów 
oraz lustracja w zakresie pytań 
ekonomicznych diecezji.

Tak więc kuria i jej pra-
cownicy, pomagając biskupowi  
w zarządzaniu powierzoną jego 
opiece pasterskiej wspólnotą 
wiernych, służą też kapłanom 
diecezji i ludowi Bożemu, którzy 
w razie potrzeby mogą zwracać 
się do wspomnianej instytucji.

 
 

O. Arkadiusz Kulacha OCD
Według catholicnews.by

Czym się
zajmuje kuria?

Broniąc
wartości chrześcijańskich

Na Białorusi trwa zbieranie podpisów za przyjęciem prawa zabraniającego propagandę wśród nieletnich 
stosunków jednopłciowych. Ze strony katolików jest to wyraz troski, by bronić tradycyjnych rodzinnych 

wartości przed zagrożeniem, które niosą ze sobą współczesne tendencje.
Co jest przyczyną powstawania tej inicjatywy w naszym kraju?

W jaki sposób jest wyrażana LGBT-propaganda na Białorusi i jak może wpłynąć na rodzinę?
Rozważa o tym Alina Sańko, członkini katolickiej grupy modlitewnej „W obronie życia”

oraz koordynator wspomnianej inicjatywy na Grodzieńszczyźnie.

NOTKA „SŁOWA ŻYCIA”
O homoseksual izmie  Kośc iół  katol ick i 

mówi wyraźnie: „Homoseksualizm oznacza 
relacje między mężczyznami lub kobietami 
odczuwającymi pociąg płciowy, wyłączny lub 
dominujący, do osób tej samej płci. Opierając 
się na Piśmie Świętym, przedstawiającym 
homoseksualizm jako poważne zepsucie, Tradycja 
zawsze głosiła, że akty homoseksualizmu z samej 
swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane. 
Są one sprzeczne z prawem naturalnym; 
wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie 
wynikają z prawdziwej komplementarności 
uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie 
będą mogły zostać zaaprobowane” (KKK 2357). 
Kościół jednak apeluje o unikanie „wobec nich 
jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji” 
(KKK 2358). Jednocześnie podkreśla, że powinno 
się traktować te osoby z szacunkiem, współczuciem 
i delikatnością (KKK 2358). Kościół nie potępia 
grzeszników, lecz grzech.

Skłonność osoby do homoseksualizmu nie 
jest grzechem, jednak trwanie w takiej relacji 
wywołuje gniew Boży. Mimo to miłosierdzie Pana 
jest bezgraniczne, więc każdy, kto zszedł z dobrej 
drogi, może otrzymać przebaczenie. Jeśli człowiek 
skłonny do homoseksualizmu żyje w cnocie, nadal 
jest członkiem wspólnoty Kościoła.

Ostatnio temat ście-
rania granic gender co-
raz częściej jest poru-
szany przez media. Pod 
maskami równości w pytaniu  
o LGBT osoby przeciskają 
się do polityki państwo-
wej. Jak wiemy, tak właśnie 
się działo w krajach, gdzie 
dziś legalizowano związki 
jednopłciowe z prawem 
adopcji dzieci; gdzie roś-
nie popularność wycho-
wywania bezpłciowego, 
zgodnie z którym rodzice 
proponują dziecku samo-
dzielnie zadecydować,  
z kim się utożsamia:  
z chłopcem czy dziewczyn-
ką; gdzie bez zgody rodzi-
ców syn czy córka może 
zmienić swoją płeć.

Oprócz regularnych 
publikacji na temat LGBT 
w sieciach społecznościo-
wych oraz na portalach 
internetowych organi-
zuje się queer-festiwale,  

warsztaty tematyczne, 
rozpowszechnia się sym-
bolikę (tęczową flagę). 
Osobiście zetknęłam się  
z propagandą LGBT, gdy 
znalazłam na klatce scho-
dowej swojego bloku ulot-
ki zawierające reklamę 
projektu LGBT, mające-
go na celu „wyzbycie się 
szkodliwych stereotypów”. 
Można sądzić, że wyobra-
żenia o tradycyjnej rodzi-
nie u nastolatka, który ze 
zwykłej ciekawości trafi 
do podobnego środowiska, 
zostaną rozwiane jako nie-
potrzebne.

Wśród młodzieży ak-
tywnie się szerzy infor-
macje o tym, że homo-
seksualistą człowiek się 
nie staje, tylko rodzi, choć 
brakuje na to jakichkol-
wiek oficjalnych dowodów. 
Popularyzacja podobnych 
poglądów już osiągnęła 
pewne skutki: w krajach, 

gdzie legalizowano relacje 
jednopłciowe, tendencja 
do tworzenia rodziny oraz 
liczba porodów jest coraz 
niższa.

Kościół otwarcie bro-
ni tradycyjnej rodziny 
jako małżeństwa mężczy-
zny i kobiety. Metropo-
lita mińsko-mohylewski 
arcybiskup Tadeusz Kon-
drusiewicz, który nieraz 
publicznie wypowiadał 
się przeciwko ideologii 
gender, poparł inicjaty-
wę zbierania podpisów 
w obronie tradycyjnych 
wartości religijnych skie-
rowanych przeciwko pro-
pagandy LGBT wśród nie-
letnich. Wydaje mi się, że 
ta inicjatywa jest świade-
ctwem naszej wierności 
nauce Kościoła. Łączy ludzi 
przed obliczem cywiliza-
cji śmierci, jak ją określił  
św. Jan Paweł II. Jest to na-
sze oświadczenie o tym, że 
my, jak każdy inny człowiek 
we współczesnym toleran-
cyjnym świecie, mamy pra-
wo do wyrażenia własnej 
opinii.

Z serca dziękuję 
wszystkim wiernym i ka-
płanom, którzy w sposób 
jawny wyrazili swoje zda-
nie. Zachęcam też wszyst-
kie osoby, dla których nie 
jest obojętna przyszłość 
naszych dzieci i rodzin 
chrześcijańskich dołączyć 
do tej inicjatywy. 

Dzięki nadzwyczajne-
mu postępowi w medycy-
nie i psychologii, możemy 
lepiej interpretować stan  
i zachowanie własne, a także 
innych ludzi. Jednak wiara  
i religia nie wyłączają się na-
wzajem, wręcz przeciwnie –  
są znaczącymi elementami 
życia. Ta myśl zainspirowa-
ła mnie wraz pracownikami 
katolickiej poradni diecezji 
grodzieńskiej do stworzenia 
w „Słowie Życia” nowej rub-
ryki „Dopomóc dobrą radą”. 
Dzięki odpowiednim kwali-
fikacjom nasi specjaliści są  

 
w stanie pomóc lepiej ro-
zumieć siebie oraz swoich 
bliskich. 

Można powiedzieć, 
że żyjemy w czasach nie-
profesjonalności. Zamiast 
modlitwy za dziecko, kie-
dy doświadcza strachu, 
wielu udaje się do „babak- 
szeptuch”, zamiast pójścia  
do grupy wsparcia anoni-
mowych alkoholików pró- 
buje różnego rodzaju „ko-
dzirowki”, zamiast rozmowy 
z kapłanem kupuje sobie 
poradniki typu „pomóż  

sobie sam” itd. A przecież 
problemy nigdy nie istnieją 
w czystej formie. Światowa 
organizacja zdrowia zazna-
cza, że na stan człowieka 
wpływa również sposób 
myślenia, uczucia, noszone 
w sercu, nadużycia w zacho-
waniach itd. 

Ideał zdrowia duchowe-
go to stan pierwotnej łaski. 
Przed grzechem pierworod-

nym Adam i Ewa nie 
chorowali ani na ciele, 
ani na duszy: „Stwo-
rzył więc Bóg czło-
wieka na swój obraz,  

na obraz Boży go stwo-
rzył: stworzył mężczyznę  
i niewiastę” (Rdz 1, 27). 
Obecnie ludzkość cierpi  
na różne choroby, więc 
przedmiotem naszych roz-
ważań będzie zdrowie: cie-
lesne, psychiczne i duchowe. 

Na pewno każdy do-
świadczał pewnych sytuacji 
„nie w porządku’. W chwi-
lach trudnych ważne jest 
trafić na osobę, która rze-
czywiście będzie potrafiła 
pomóc. Usłyszeć od kogoś 
słowa w rodzaju „nie martw 
się” to za mało. Większość 
oczekuje konstruktywnych 

rekomendacji, jak zwalczać 
napotykane trudności. 

Podstawowym zada-
niem doradztwa jest po-
znanie drugiego człowieka. 
Jest to coś więcej, niż samo 
obserwowanie jego sta-
nu fizycznego, gdyż trzeba 
brać pod uwagę wiele in-
nych rzeczy, np. wyznawa-
ne wartości, poziom życia 
duchowego, doświadczane 
emocje, wspomnienia itd. 
Prawda jest taka, że zrozu-
mieć inną osobę jest znacz-
nie trudniej niż siebie sa- 
mego. 

Rubryka „Dopomóc do-
brą radą” będzie dotykała 
pytań i problemów, z który-
mi się człowiek spotyka co 
dnia. Szanowni Czytelnicy, 
jeśli coś Was niepokoi, ma-
cie wątpliwości, szukacie 
dokładnego wytłumaczenia 
lub po prostu potrzebujecie 
wsparcia, możecie wysyłać 
swe listy pocztą lub mailo-
wo pod adres redakcji, po-
dany na ostatniej stronie 
gazety. Specjaliści Poradni 
Katolickiej chętnie udzielą 
Wam pomocnej rady!

Chciałbym podkreślić, 
że przede wszystkim trzeba 

pamiętać o otrzymanych 
od Boga darach nadprzy-
rodzonych, jak modlitwa, 
sakramenty czy kierowni-
ctwo duchowe. Jezus jest 
najwspanialszym Lekarzem, 
a sakramenty najlepszym 
lekiem! Wiedza z dziedzi-
ny psychologii również jest 
Bożym darem. Terapię nie 
wolno przeciwstawiać mod-
litwie, sakramentom czy kie-
rownictwu duchowemu. To 
wszystko powinno wspólnie 
służyć zdrowiu człowieka. 

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog
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Kalendarz
wydarzeń

28 października
Święto świętych apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza.

Dzień Imienin abp. Tadeusza 
Kondrusiewicza, metropolity 

mińsko-mohylewskiego.
Polecajmy Bogu w modlitwie 

dostojnego solenizanta.

1 listopada
Uroczystość Wszystkich 

Świętych.

2 listopada
Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych. 
Za nawiedzenie cmentarza 

1-8 listopada można uzyskać 
odpust zupełny.

4 listopada
Wspomnienie św. Karola 

Boromeusza, biskupa.
Diecezjalny Dzień modlitw  
za zmarłych kapłanów oraz 

osoby życia konsekrowanego.

7 listopada
Rozpoczęcie Nowenny 

przed Uroczystością NMP 
Ostrobramskiej, Matki 

Miłosierdzia.

9 listopada
Święto rocznicy poświęcenia 

Bazyliki Laterańskiej, 
katedry Biskupa Rzymu – 

matki wszystkich kościołów 
katolickich na świecie.

Módlmy się o potrzebne łaski 
do kierowania Kościołem 
powszechnym dla Ojca 
Świętego Franciszka.

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

WIADOMOŚCI ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

   W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
W KOLEDŻU TEOLOGICZNYM

W koledżu teologicznym im. św. Kazimierza w Grodnie odbyła się inauguracja nowe-
go roku akademickiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kaplicy Wyższego Semina-
rium Duchownego. Eucharystii w intencji odpowiedzialnych za tę placówkę edukacyjną 
oraz wszystkich jej studentów przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.

Zwracając się do studentów, hierarcha zaznaczył, że dzięki studiom w koledżu stają 
się bardziej świadomymi wiernymi, lepiej przygotowanymi do zetknięcia się z pytania-
mi i problemami, które niesie współczesność. Podziękował też kierownikom oraz wykła-
dowcom uczelni za ich wkład w przygotowanie przyszłych katechetów, odpowiedzialnych  
za los Kościoła i świata chrześcijan. 

 

We wspomnienie liturgiczne bł. Jerzego Popiełuszki do kaplicy seminaryjnej zostały 
wniesione jego relikwie. W darze od archidiecezji warszawskiej otrzymano kawałek kości 
męczennika.

Eucharystii w kaplicy przewodniczył kanclerz kurii grodzieńskiej ks. kanonik Aleksan-
der Mackiewicz. Kapłan przybliżył obecnym postać błogosławionego, który jest wspania-
łym przykładem oddania się służbie Bogu. Na zakończenie Mszy św. wspólnota pomodliła 
się o orędownictwo błogosławionego i uczciła jego relikwie.

Dobiegła końca wizytacja kanoniczna dekanatu Szczuczyn. W uroczystość ku czci  
św. Teresy z Avili biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz przybył do parafii w Szczu-
czynie. Hierarcha odprawił Mszę św. odpustową w świątyni i poświęcił nową kaplicę  
w klasztorze ojców pijarów,  a także spotkał się z przewodniczącym lokalnego Komitetu 
Wykonawczego i nawiedził szpital rejonowy, gdzie porozmawiał z pacjentami.

Zakończył wizytację pasterską dekanatu Szczuczyn biskup pomocniczy diecezji gro-
dzieńskiej Józef Staniewski, który nawiedził parafię świętych apostołów Piotra i Pawła  
w Różance. Miejscowi katolicy w tym dniu obchodzili 30-lecie odzyskania swojej świątyni. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych (ADMA) ze Smor-
goń wzięli udział w ogólnoeuropejskim spotkaniu jego członków w Turynie (Włochy). 
Wydarzenie, które zgromadziło ponad 600 osób, odbyło się pod hasłem „Spotykać się, by 
dzielić łaską”. Obecni wspólnie podziękowali Bogu za 150 lat istnienia ADMA.

W sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Baranowiczach (diecezja pińska) odbył się 
IV Festiwal Pieśni Maryjnych „Mater Dei”. Wydarzenie organizowano w przededniu za-
kończenia objawień fatimskich oraz Dnia Mamy, obchodzonego na Białorusi. W festiwalu 
m.in. wzięła udział schola dziecięca „Calasanz” ze Szczuczyna.

• 25-lecie powstania parafii Najświętszego Odkupiciela obchodzono w Grodnie.  
• Biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej Jerzy Kasabucki udzielił sakra-
mentu bierzmowania w grodzieńskiej parafii Matki Bożej Anielskiej. • Konkurs różańca 
miał miejsce w parafii Ducha Świętego w Grodnie. • W pobliżu Trokiel (dekanat Raduń) 
odnawia się „Górę Przeprosin”. • Młode małżeństwa z Iwia wraz ze swoimi dziećmi wzię-
ły udział w rekolekcjach dla rodzin w Sopoćkiniach. • Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz 
obchodził 70. rocznicę chrztu w rodzinnej parafii w Ejszyszkach (Litwa). • Metropolita 
mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz w swojej małej ojczyźnie Odelsku 
(dekanat Grodno-Zachód) podziękował za 30 lat posługi biskupiej.

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

Programy
redakcji

katolickiej

Intencje
różańcowe
Październik
O dach nad głową  

dla bezdomnych i pracę  
dla bezrobotnych. 

O obfite owoce duchowe  
I Synodu Diecezjalnego. 

Listopad
O pomnożenie  

wśród diecezjan wiary  
w życie wieczne oraz bojaźń 

Bożą w zachowaniu Przykazań.
O obfite owoce duchowe  
I Synodu Diecezjalnego. 

„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.

JEDNYM WERSEM

   30 października 1936 r. – ks. Julian Jurkiewicz, prob. Raduń;

            1 listopada 1972 r. – ks. Marian Czabanowski SchP, prob. Lida;

            2 listopada 1952 r. – ks. Ludwik Witkowski SDB, prob. Dworzec.

           9 listopada 1950 r. – ks. Сzesław Dobulewicz, prob. Nacza;

        10 listopada 1940 r. – ks. Kazimierz Łaban, prob. Cudzieniszki.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 

WYDARZENIA KULTURALNE 

WIZYTY BISKUPIE 

PARAFIA W WOŁKOWYSKU ORGANIZUJE 
PIELGRZYMKĘ DO POLSKI

Uczestnicy wyjazdu odwiedzą sanktuarium  
Matki Bożej Bolesnej w Licheniu oraz  

Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Pielgrzymka odbędzie się w dniach 15-17 listopada.

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.

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!

REKOLEKCJE DLA DZIEWCZĄT  
BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE W NOWOGRÓDKU

Ćwiczenia duchowe odbędą się w dniach
6-8 listopada w klasztorze sióstr nazaretanek

(ul. Pierwomajskaja 26). 

Za hasło rekolekcji obrano słowa: „Przez chrzest  
stanę się nowym stworzeniem. Chrzest to nowe  

narodzenie, początek życia w Chrystusie”.

Do udziału są zaproszone dziewczęta ze wszystkich 
diecezji Białorusi. Zapisy oraz dodatkowe informacje  
pod numerem: (8 033) 621-44-22 – s. Nazaria CSFN. 

PARAFIA W WOŁKOWYSKU ZAPRASZA
W PIELGRZYMKI DO MIEJSC ŚWIĘTYCH
W ramach wypraw autokarowych zaplanowano 
zwiedzenie znanych europejskich świątyń oraz 
miejsc, w których są przechowywane relikwie  

wielu słynnych świętych. 

Pielgrzymka do Lourdes
Trasa: Wołkowysk – Banneux – Paryż – Lisieux – 

Lourdes – Ars – Wołkowysk.
Wyjazd 13 lipca 2020 roku. Czas trwania – 8 dni.

Pielgrzymka do Włoch
Trasa: Wołkowysk – Mediolan – Turyn – Asyż – Rzym – 

Padwa – Asyż – Wenecja – Wołkowysk.
Wyjazd 17 sierpnia 2020 roku. Czas trwania – 8 dni.

Zapisać się, a także uzyskać więcej informacji 
szczegółowych można pod numerem:

(8 029) 313-65-64 – ks. kanonik Oleg Dul,
proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Wołkowysku.

DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNE
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Z głębi serca
Czcigodnemu 

Księdzu Doktorowi 
Jerzemu Biegańskiemu
pragniemy z serca pogra-

tulować pomyślnej obrony 
pracy doktorskiej oraz 

uzyskania tytułu doktora 
z liturgiki. Życzymy, by 

wiedza, którą zdobywasz, 
pozwoliła pełniej i piękniej 

realizować powołanie, a 
nas ubogacała i inspiro-
wała do podejmowania 
nowych dzieł dla dobra 
Kościoła. Niech wiara i 

rozum – te dwa skrzydła, 
na których duch ludzki 

unosi się ku kontemplacji 
prawdy – prowadzą Cię ku 

wyżynom życia kapłańskie-
go i naukowego!

Drogi Księże Doktorze, 
niech wolno nam będzie 

dzielić Twoją radość! 
Z wyrazami głębokiego szacun-
ku wierni z parafii Nawiedzenia 

NMP w Trokielach 

Czcigodnemu Ojcu 
Dymitrowi Łabkowowi

z okazji Imienin i Urodzin 
z całego serca życzymy 
mocnego zdrowia, sił, 

wytrwałości, niegasną-
cego zapału w głoszeniu 
Słowa Bożego, obfitych 

łask Ducha Świętego oraz 
nieustannej opieki Matki 
Najświętszej. Niech każdy 
dzień będzie wypełniony 

miłością Wszechmocnego, 
a wykonywana posługa 

przynosi radość i błogosła-
wione owoce. 

Z pamięcią w modlitwie człon-
kowie Apostolskiego Dzieła 

Pomocy dla Czyśćca z parafii 
Grodno-Dziewiatówka

Czcigodnemu Księdzu 
Dymitrowi Nieścierowi
 z okazji Urodzin z całego 
serca życzymy mocnego 
zdrowia, pogody ducha, 

spełnienia wszystkich ma-
rzeń, a także wytrwałości 

oraz życzliwych ludzi obok. 
Niech dobry Bóg Ci błogo-
sławi, Duch Święty obdarza 

bogactwem duchowym,  
a każdy dzień posługi bę-
dzie wypełniony radością  
i pokojem. Szczęść Boże!

Z pamięcią w modlitwie  
i wdzięcznością wierni z kaplicy 

w Surażu

Czcigodnemu Księdzu 
Tadeuszowi

Krisztopikowi 
z okazji Imienin składamy 
wiązankę najpiękniejszych 
życzeń. Niech każdy dzień 

będzie szczęśliwy i bło-
gosławiony, zdrowie nie 

zawodzi, a ludzie obok ob-
darzają dobrocią i radością. 

Niech Pan Bóg Wszech-
mogący zsyła swe bez-

graniczne łaski, a Matka 
Najświętsza i święty Patron 

nieustannie czuwają  
nad Księdzem.

Z pamięcią w modlitwie wierni  
z parafii św. Józefa w Grodnie

Czcigodnemu 
Księdzu Andrzejowi  

Pyszyńskiemu
z okazji Urodzin życzymy 
mocnego zdrowia, radości  
i uśmiechu. Niech wiara 
staje się jeszcze głębsza, 
a głoszone Słowo coraz 

mocniej przenika do serc 
wiernych. Niech na każdym 

kroku Ci towarzyszy Pan  
Jezus, broniąc od wszelkie-

go zła. Życzymy również 
dużo sił i pogody ducha  

do aktywnego uczestnicze-
nia w życiu parafii  

i wspólnoty Kościoła.
Wierni z Rędzinowszczyzny

Czcigodnemu Księdzu 
Dymitrowi Nieścierowi  

z okazji Imienin i Urodzin 
składamy serdeczne ży-

czenia: mocnego zdrowia, 
obfitych łask Bożych  

i darów Ducha Świętego, 
nieustannej opieki Matki 
Najświętszej i świętego 

Patrona. Dziękujemy  
za przykład pobożności, 
dobre serce oraz za to,  

że jesteś z nami.
Kółko Różańcowe

i wierni z kaplicy Wincuki 

Czcigodnemu 
Księdzu Proboszczowi 
Dymitrowi Nieścierowi
z okazji Imienin i Urodzin 
przesyłamy moc najpięk-
niejszych życzeń: opieki 

Najświętszej Maryi Panny  
i świętego Patrona, obfitych 
łask Bożych i darów Ducha 

Świętego. Niech Twoja 
droga kapłańska będzie 

szczęśliwa i błogosławiona, 
a szczera modlitwa i mądre, 
pouczające kazania przeni-
kają głęboko, radując ludz-
kie serca. Bądź kapłanem 
na wzór Jezusa Chrystusa  

i nadal uświęcaj ludzi, dając 
świadectwo prawdziwego 

chrześcijanina. 
Komitet Kościelny i parafianie  

z Gieranion

Czcigodnemu Księdzu 
Andrzejowi

Pyszyńskiemu
z okazji Urodzin szczerze 

życzymy mocnego zdrowia, 
natchnienia i wytrwało-
ści na długie lata posługi 
duszpasterskiej. Ciężkie 
brzemię leży na barkach 

schowanych pod sutanną. 
Nikt poza Chrystusem nie 
wie do końca, jak wielkich 
wysiłków kosztuje kapłana 

jego posługa. Mimo to  
w Twoich oczach widzimy 

miłość i dobroć. Niech 
Bóg Ci wynagrodzi swoim 

miłosierdziem i obfitymi 
łaskami, pomaga trwać  
w wierze i coraz szerzej 

realizować swój potencjał 
jako kapłana Chrystusowe-
go. Niech Bóg Ojciec, Mat-

ka Boża i wszyscy święci 
opiekują się Tobą i błogo-
sławią wszędzie, zawsze, 

do końca życia. Biskupowi 
zaś dziękujemy za to, że 
skierował do nas takiego 

ofiarnego kapłana. 
Z wielką wdzięcznością

i szacunkiem parafianie
z Kozłowszczyzny 

Czcigodnemu 
Ojcu Proboszczowi 

Dymitrowi Łabkowowi
z okazji Urodzin składamy 
najserdeczniejsze życze-
nia: hojnych łask Bożych, 

mocnego zdrowia, sił  
i wytrwałości w posłudze 

na żniwie Pana. Niech 
Duch Święty stale prze-
bywa z Tobą, byś nadal 

prowadził  wiernych  
ku zbawieniu,  

a Matka Boża strzeże  
przed wszelkim złem.

Wdzięczni parafianie i apostolat 
„Margaretka” z parafii Najświęt-

szego Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnemu
Księdzu Wiaczesławowi 

Matukiewiczowi 
z okazji Imienin składamy 
najpiękniejsze życzenia: 

mocnego zdrowia na długie 
lata życia, sił, radości, 
uśmiechu na co dzień, 

pogody ducha, pomyślności 
w pracy duszpasterskiej, 

dużo łask Bożych, obfitych 
darów Ducha Świętego oraz 

nieustannej opieki Maryi 
Panny i świętego Patrona. 
Niech Twa droga życiowa 
będzie szczęśliwa i błogo-
sławiona, a dobroć, wiara  

i życzliwość ludzka zawsze 
Ci towarzyszą.

Z pamięcią w modlitwie członko-
wie Apostolskiego Dzieła Pomocy 

dla Czyśćca z parafii Dudy

Czcigodnemu
Ojcu Proboszczowi

Dymitrowi Łabkowowi
z okazji Urodzin składamy 
najserdeczniejsze życze-

nia. Niech Jezus Chry-
stus, którego codzien-
nie trzymasz w swoich 
kapłańskich dłoniach, 
błogosławi każdy Twój 

dzień, Duch Święty hojnie 
udziela swych darów,  
a Matka Najświętsza  

zawsze ma w swojej opie-
ce, abyś mógł w dobrym 

zdrowiu pełnić wolę Bożą. 
Pokoju i dobra!

Wspólnota
Franciszkańskiego Zakonu 

Świeckich przy parafii
Najświętszego Odkupiciela

w Grodnie

 Pamiętaj:  wraz z rodzicami przygotuj swój „przepis na świętość”, a potem z wyciętych z papieru śladów,
                                  na których napiszesz „składniki”, ułóż drogę do Nieba. Każdego dnia rób jeden krok naprzód,
                                  aby się stawać lepszym. 

S. Weronika Bliźniuk FMA

W ciągu roku prawie każdego dnia Kościół 
wspomina jednego lub kilku świętych znanych z 

imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. 
Wielu ludzi osiągnęło świętość w ciszy i ukryciu.  

1 listopada Kościół czci wszystkich świętych – 
oficjalnie uznanych i tych nieznanych. Uroczystość 

przypomina też prawdę o powszechnym wezwaniu do 
świętości, gdyż każdy z wiernych został do niej powołany. Bóg 

pragnie, byśmy wszyscy stali się święci. O pomoc w tym warto prosić 
niebiańskich orędowników.

Dziś pragnę opowiedzieć historię pewnej kobiety zaprzyjaźnionej  
ze świętymi.

Gdy byłam mała, często chorowałam. Musiałam przez dłuższy czas zo-
stawać w łóżku. Gorączka i ból głowy przeszkadzały w czytaniu książek czy 
bawieniu się z lalkami. Brakło nawet sił do rozmowy ze swym pluszowym 

pieskiem, który „chorował” wraz ze mną.
Godziny ciągnęły się bezlitośnie długo, dźwięk wskazówek zegara kołysał, 

a zarazem denerwował. Czekałam na powrót rodziców z pracy, a siostry ze 
szkoły, ponieważ wtedy dużo rozmawiali ze mną, bym się nie nudziła, zapomi-
nała o chorobie.

Pewnego razu tata powiedział, że z powodu zbliżającego się dnia Wszyst-
kich Świętych poprosi kapłana, by przyniósł mi w Hostii Pana Jezusa. Byłam 
już po I Komunii św., więc bardzo się ucieszyłam. Mama z okazji niezwykłej 
wizyty przygotowała pokój: powiesiła czyste firanki, uporządkowała zabaw-
ki, zasłała stół najbielszym obrusem, położyła na nim Biblię i krzyżyk, posta-
wiła świecę. Siostra ozdobiła stół różnokolorowymi bukiecikami kwiatów  

i pomogła mi się przebrać w czystą piżamkę. Wszystko było przyszykowa-
ne do ważnej wizyty.

W nocy nie mogłam zasnąć – męczyła mnie gorączka. W dodatku 
po głowie zaczęły chodzić nieprzyjemne myśli. Jakiś głos wewnątrz po-
wiedział:

– Aha, oczywiście! Myślisz, że Pan Jezus będzie chciał przyjść do ta-
kiej jak ty? Nigdy! Nie jesteś jedyna na świecie. Zajmuje się tylko dorosłymi.

Zadrżałam ze strachu i smutku. Nie miałam sił protestować. Byłam go-
towa biec do rodziców, by odwołać wizytę kapłana, gdy ciemne myśli zastąpił 

jasny powiew wiatru. Usłyszałam cichy śmiech i czyjeś życzliwe słowa:
– Nie daj się okłamać. Jezus bardzo kocha dzieci, szczególnie samotne, chore i 

smutne.
– Takie jak ja – pomyślałam.

– Tak właśnie! – usłyszałam w odpowiedzi. – Przyszłam, by ci to 
powiedzieć i chcę, byś cierpliwie na Niego czekała. Jest to nasz naj-
lepszy Tata. Otrzymałam od Niego wiele róż i zostawię jedną tobie.

– О, dziękuję, dziękuję! Powiedz, jak masz na imię? – zapyta-
łam.

– Możesz mnie nazywać Małą Tereską. Jeśli będzie ci smutno, 
wołaj mnie! – głos dźwięcznie się zaśmiał.

Po chwili znów usłyszałam nieprzyjemne jazgot:

– Myślisz, że Boga interesują drobiazgi? Co znaczy jeden czło-
wiek, jeśli musi rządzić całymi narodami! Nie jesteś warta Jego uwagi.

Do serca znowu zakradły się wątpliwości. Jednak wkrótce doniósł się 
do mnie ładny śpiew o tym, jak Bóg pokochał cały świat i każdą małą isto-
tę, o tym, z jaką pieszczotliwością opiekuje się każdym człowiekiem, zwierzę-
ciem i nawet najmniejszą roślinką. Głos, który śpiewał, był łagodny jak słodki 
miód, a zarazem mocny jak szybka rzeka. Gdy piosenka się skończyła, zwrócił się  
do mnie:

– Jesteś bardzo ważna dla Pana Jezusa. Umarł na krzyżu zarówno dla mnie, 
jak i dla ciebie. Nie zapominaj o tym. Pozostawię ci maleńkie pióro. Gdy będziesz 
na nie patrzyła, myśl, że jesteś podobna do pisklęcia, o które troszczy się Niebo!

– A jak masz na imię? – ledwo zdążyłam zapytać.
– Franciszek – usłyszałam w odpowiedzi. – Pamiętaj o mnie, gdy znów za-

czniesz powątpiewać, że Bóg cię kocha.
Uspokojona tymi słowami, a zarazem trochę zdumiona, zamknęłam oczy. Za-

nim zdążyłam zasnąć, usłyszałam jadowity okrzyk:
– Uważaj, bo te głupoty całkiem zaprzątną ci głowę! Jesteś tak naiwna, że 

Jezus nie będzie miał o czym z tobą rozmawiać. Jego święci – oni to są mądrzy. 
Twoja Tereska została doktorem Kościoła! A Franciszek… Niby taki ubogi czło-
wiek i taki dziwak, a jego zgromadzenie zakonne jest jednym z najliczniejszych 
na świecie! Istnieje też wielu innych, oni też nie mówią prawdy o Bogu. Prawda 
zaś polega na tym, że szanuje On tylko mądrość, sprawiedliwość… I co? Jeszcze 
wierzysz, że Jezus przyjdzie do ciebie?

– Koniecznie przyjdzie. Jak przyszedł do mnie – rzekł ktoś cicho, lecz wy-
raźnie. – Nie byłam wykształcona, ale Bóg mnie mocno pokochał. Skończyłam 
tylko cztery klasy podstawówki, a On nie miał nic przeciwko temu. Pragnął 
ze mną rozmawiać i uczyć wiary w Jego miłosierdzie, ponieważ to jest naj-
ważniejsze. Ufaj tylko Jezusowi. Zostawię dla ciebie obrazek, namalowany 
z Jego nakazu, aby ci o tym przypominał. Nie opuszczaj głowy i przygotuj się 
do jutrzejszego spotkania z Nim. Teraz już będziesz spała spokojnie, a my z przyja-
ciółmi zatroszczymy się o twój sen.

– Kim jesteś? – wyszeptałam, z trudem otwierając zmęczone oczy.
– Jestem Faustyna – odpowiedział łagodny i pełen spokoju głos.
Kolejnego dnia obudziłam się i roześmiałam. Gorączka zniknęła, głowa 

nie bolała. Cierpliwie czekałam na kapłana, który miał mi przynieść w Hostii 
Pana Jezusa. A gdy to się stało, byłam najszczęśliwsza! Sam Bóg przyszedł  
do mnie! Bóg Jedyny!

Wiele lat minęło po tym wydarzeniu. Jednak za każdym razem, gdy 
przyjmuję Komunię św., dziwię się, że On przychodzi do mnie. Często o tym 
myślę, a potem rozmawiam ze swoimi świętymi przyjaciółmi. Wyobraź-
cie sobie, poznałam wielu z nich i wszyscy zostawili mi coś na pamiątkę  
– o nich i, przede wszystkim, o Bogu. Można powiedzieć, że na każdy 
dzień w roku mam takie „przypominajki”, choć z nich wszystkich zawsze 
wyróżniam różę, piórko czy obrazek Miłosierdzia Bożego.

Drogi Maleńki Czytelniku! A czy ty znasz świętych? Nie trać możliwo-
ści, by ich poznać. Śmiało proś niebiańskich orędowników o pomoc, by 
również móc zostać świętym.

Święci
orędownicy

Witaj, Maleńki Czytelniku! Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to jeden z najra-
dośniejszych dni dla chrześcijan. Wspominamy zmarłych, którzy przebywają z Bogiem w Niebie.

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

