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nad Niemnem 
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Nasi orędownicy 

przed Bogiem    

GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

Miasto umarłych 
online    

„Modlitwa za zmarłych jest najlepszą pomocą duchową, jaką możemy dać ich duszom”. Papież Franciszek

 ciąg dalszy na str. 4-5

RELACJE ZE ZMARŁYMI. 
WDZIĘCZNOŚĆ DUSZ CZYŚĆCOWYCH

ZAGADNIENIE WDZIĘCZNOŚCI DUSZ CZYŚCOWYCH JEST DLA NAS KOLEJNĄ OKAZJĄ DO POKORNEGO 
STANIĘCIA W OBLICZU TAJEMNICY WIARY W ŻYCIE WIECZNE ORAZ OBCOWANIE ŚWIĘTYCH.

ŚWIĘTYCH? PRZECIEŻ DUSZE CZYŚĆCOWE NIE SĄ W NIEBIE? TAK, ALE SĄ JUŻ ZBAWIONE, 
CHOCIAŻ JESZCZE NIE W PEŁNI OCZYSZCZONE. 
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Ktoś prowadzi samochód, 
by załatwić pilne sprawy, 
i trafi a w wypadek.. . Ktoś 
za szybko jedzie motorem 
i nie wyrabia się na zakrę-
cie.. . Ktoś staje na peronie 
zbyt blisko torów i zostaje 
wciągnięty przez pędzący 
pociąg.. . Ktoś idzie popły-
wać i wpada w wir wody.. . 
Ktoś wybiera się na zabawę... 
Ktoś przechodzi przez ulicę.. . 
Ktoś.. . 

Można by tak wyliczać 
bez końca. Co chwilę ktoś 
przekracza bramę śmierci. 
Nie jesteśmy w stanie nawet 
wyobrazić całej rzeszy zmar-
łych. Czytamy o osobach, 
które odeszły, w prasie czy 
internecie, słyszymy o nich 
w wiadomościach lub od zna-
jomych w szkole, na uczelni, 
w pracy. Czasami aż trud-
no uwierzyć, że tak wygląda 

przejście na drugą stronę 
życia, że dzieje się to nie 
w podeszłym wieku, nie 
w szpitalu, nie w domu, lecz 
właśnie w ten sposób: bez 
przygotowania, jakby w bie-
gu, w drodze.. . 

Nie wiadomo, czy ci lu-
dzie zdążyli przynajmniej 
myśl wznieść do Boga, czy 
wystarczyło im czasu na skru-
chę i żal za grzechy.. . Właś-
nie z tego powodu ich du-
sze wymagają szczególnej 
modlitewnej troski ze stro-
ny nas, żyjących. Raczej nie 
przyjdą same prosić o pomoc. 
To my powinniśmy się wsłu-
chać w ich nieme wołanie 
o miłosierdzie. Tak nieme, 
jak same okoliczności ich 
odejścia. 

Musimy pamiętać, że 
zmarli potrzebują naszej nie-
ustannej modlitwy! Warto 

więc znaleźć czas, by zgiąć 
kolana i w pokorze podczas 
wieczornej modlitwy prosić 
Boga Ojca: „Okaż im Panie 
miłosierdzie swoje i daj im 
swoje zbawienie. Nie zwa-
żaj na ich grzechy, Panie, 
ale wejrzyj na mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie Twoje-
go jedynego Syna. Wejrzyj 
na wiarę całego Kościoła, 
na zasługi Twoich świętych 
w Niebie. Daj im wieczny 
odpoczynek, niech światłość 
wiekuista im zaświeci, niech 
w jej blasku ujrzą Twoje Naj-
świętsze Oblicze”.

Listopad to dobry czas, 
aby w swojej pamięci mod-
litewnej przywołać wszyst-
kich bliskich zmarłych: tych, 
których kochaliśmy bez-
granicznie, oraz tych, któ-
rych może jednak za mało. 
Jest on szczególną okazją 

do zastanowienia się na nowo 
nad swoim doczesnym ży-
ciem, o swoim odejściu, gdyż 
nie znamy ani dnia, ani godzi-
ny (por. Mt 25, 13). Może ono 
być bardzo niespodziewane 
i absolutnie niezaplanowane. 
Trzeba też sobie uświado-
mić, że przez bramę śmierci 
przejdziemy z całą historią 
przeżytych na ziemi chwil, 
z bagażem doświadczeń, 
z konsekwencjami relacji 
z Bogiem i ludźmi. Po tej 
drugiej stronie nie będziemy 
mieli już możliwości wzra-
stania w miłości do Wszech-
mocnego oraz bliźnich. 
Wieczność to żniwa, zbiera-
nie owoców ziemskiego ży-
cia. Dlatego warto się zasta-
nowić, z czym byśmy stanęli 
przed Panem, gdyby dzisiaj, 
teraz, powołał nas do Siebie. 

Drodzy Czytelnicy!
Zbliżmy się z ufną miłością do Najświętszego Bożego Serca przez sakrament pojednania, złączmy się 

z Nim w Komunii św. Prośmy, aby miłosierny Ojciec przyjął naszą miłość; aby wspomniał na Krew Syna 
przelaną za każdego człowieka bez wyjątku; aby w niej obmył serca cierpiących w czyśćcu i wprowadził 
ich w bramy Nieba.

My natomiast pamiętajmy: czas ucieka, wieczność czeka!  

Ks. Jerzy Martinowicz

Każdego dnia wiele osób budzi się rano, nie wiedząc, że to ostatni pora-
nek ich życia. Śmierć nieraz przychodzi nagle, w najbardziej nieoczekiwanym 
momencie, może w najmniej stosownych okolicznościach, wydawałoby się 
za wcześnie... 

SŁOWO REDAKTORA

Mk 12, 28b-34
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał 

Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”. 
Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan 
Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, 
Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, 
całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: 
«Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». 
Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu 
uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie 
powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. 
Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i 
miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej 
niż wszystkie całopalenia i ofi ary”. Jezus, widząc, że 
rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś 
od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się Go więcej 
pytać.

MIŁOWAĆ BOGA I BLIŹNICH 
Jezus Chrystus, odpowiadając uczonemu w Piśmie, mówi 

więcej, niż wymagało zadane pytanie. Mężczyzna, zwracający 
się do Zbawiciela, pragnął się dowiedzieć, które przykazanie jest 
najważniejsze. Mesjasz świadomie wymienił nie jedno, tylko 
dwa: miłości do Boga oraz do bliźniego. Chciał przez to podkre-
ślić związek obu przykazań między sobą – tak ścisły, że nie moż-
na je od siebie oddzielać.  

Nie da się miłować Boga, nie miłując bliźnich. „Jeśliby ktoś 
mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, 
albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może 
miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4, 20). Nie jest też możliwa 
prawdziwa miłość do innych, jeśli nie dążymy do pełnego umi-
łowania Wszechmocnego. Świadczą o tym słowa samego Chry-
stusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). 

Jak wyrażam swoją miłość do Boga i 
w czym się ona przejawia? 

Czy potrafi ę kochać każdego człowieka,
którego Opatrzność Boża stawia obok mnie?

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ks. Jerzy Martinowicz

Mk 12, 38-44

Jezus, nauczając rzesze, mówił: „Strzeżcie się uczonych 
w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych 
szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła 
w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają 
domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym 
surowszy dostaną wyrok”. 

Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał 
się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu 
bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa 
i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał 
swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: 
Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy 
kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im 
zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, 
co miała na swe utrzymanie”.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

NIE ILOŚĆ, LECZ JAKOŚĆ  
Poprzez pochwałę daru ubogiej wdowy Chrystus pod-

kreśla, że ważna jest nie ilość, tylko jakość daru: nie licz-
ba odmówionych modlitw, tylko ich głębia i szczerość; nie 
liczba godzin, spędzonych w kościele, tylko dobre czyny 
poza murami świątyni; nie częstotliwość spowiedzi, tylko 
duchowy owoc i rzeczywiste nawrócenie po niej. Jezus kła-
dzie nacisk na szczerość, głębię i uczciwość, gdyż te cnoty są 
sercem prawdziwej religii. Postępując inaczej, podobnie jak 
faryzeusze, zredukujemy ją do zewnętrznych znaków i nic 
nieznaczących gestów. 

Chrystus oddał Ojcu wszystko, co miał. My jesteśmy po-
wołani do tego samego: powinniśmy oddać Bogu nasze serce 
i zawierzyć całe swoje życie; dzielić się z innym człowiekiem 
tym, co posiadamy, gdyż postawa egoisty nie może przynieść 
szczęścia. Jak trafnie zauważył Francis Balfour, „najlepszym 
darem dla naszego wroga jest przebaczenie; dla przyjaciela – 
wierność; dla dziecka – dobry przykład; dla ojca – okazywa-
na mu cześć; dla matki – nasze serce; dla sąsiada – pomocna 
dłoń”. 

 
Czy nie oceniam swojej religijności liczbą

przyjętych Komunii św., odmówionych modlitw, 
ofi ar na cele charytatywne?

Czy umiem dzielić się tym, co posiadam,
z innymi ludźmi?

Wieczność

Jest pierwszym spośród następców św. Piotra, który – 
na wzór świeckich imperatorów i zdobywców – otrzymał przy-
domek „Wielki”. Był nie tylko wybitnym teologiem, Ojcem i 
Doktorem Kościoła, lecz także znakomitym dyplomatą. Dzięki 
swoim zdolnościom i zasługom nazywano go wybitnym obroń-
cą chrześcijańskiej cywilizacji. 

ZNACZĄCE ZASŁUGI W DZIEDZINIE LITURGII 
Urodził się pod koniec IV wieku w Toskanii lub, najprawdopo-

dobniej, w Rzymie (Włochy). Był zdolnym i pilnym uczniem, o czym 
świadczy rozległa wiedza i kultura słowa, emanujące z jego kazań. 

Obrawszy stan duchowny, Leon dał się poznać jako wy-
bitna osobowość, oddana bezgranicznie służbie Kościołowi. 
W 418 roku za jego pośrednictwem papież Zozym przesłał bi-
skupowi Aureliuszowi z Kartaginy listy dotyczące sporów o błęd-
nych naukach Pelagiusza. 10 lat później na polecenie kolejne-
go papieża, Celestyna I, kontaktował się ze św. Janem Kasjanem 
z Marsylii, znawcą Kościoła wschodniego, na temat herezji głoszo-
nych przez Nestoriusza. Te oraz inne fakty odnotowane w starych 
źródłach historycznych świadczą o wysokiej pozycji Leona w Koś-
ciele rzymskim.

Po śmierci papieża Sykstusa III został on wybrany na Biskupa 
Rzymu. Stało się to podczas jego nieobecności w Wiecznym Mie-
ście, gdy na zlecenie Ojca Świętego oraz dworu cesarskiego prze-
bywał w Galii z misją pogodzenia wodza armii cesarskiej. Sakrę 
biskupią przyjął 29 września 440 roku.

Pontyfi kat Leona I trwał ponad 20 lat. Był to trudny czas w hi-
storii Kościoła, gdyż należało zwalczać rozmaite herezje szerzone 
przez niektórych teologów oraz samozwańczych „proroków”. 

Znaczące są zasługi papieża w dziedzinie liturgii. Był autorem 
wielu modlitw włączonych potem do Ksiąg Liturgicznych Kościoła. 
Znaczna część pozostałych modlitw powstała pod wyraźnym wpły-
wem jego mów, gdyż z racji pełnionego urzędu Ojciec Święty wy-
głosił wiele kazań. Do dziś dotrwało 97. Odznaczają się siłą wyrazu, 
a przede wszystkim głębią teologiczną.

Leon Wielki zmarł najprawdopodobniej 10 listopada 461 roku. 
Jego ciało złożono na terenie Bazyliki św. Piotra w Rzymie.    

CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ OD ŚW.  LEONA WIELKIEGO?
        Święty był wielkim głosicielem pokoju i miłości. Swoim ży-
ciem pokazuje, że w wierze możemy uczyć się miłości. Jest też 
przykładem wiary w Chrystusa, prawdziwego Boga i Człowieka, 
oraz realizowania jej na co dzień poprzez działalność na rzecz 
pokoju, w miłości do bliźniego.     

CIEKAWE!
Leon Wielki został obrany na papieża, będąc diakonem. 

Sprawował ten urząd służebny z wielkim oddaniem. By objąć 
Stolicę Apostolską musiał najpierw przyjąć sakrę biskupią.   

Z UST ŚWIĘTEGO
„Żadne pobożne dzieło nie sprawia Panu takiej przyjemno-

ści jak to, gdy przychodzimy z pomocą Jego ubogim”.  
WSPOMNIENIE LITURGICZNE
Kościół wspomina św. Leona Wielkiego 10 listopada. 

Ks. Jerzy Martinowicz

W ikonografii św. Leon Wielki
jest przedstawiany w szatach papieskich 

oraz tiarze, czasami w szatach liturgicznych 
rytu wschodniego lub jako papież

piszący. Jego atrybutami są księga,
kielich oraz orszak z półksiężycem,

któremu zastępuje drogę.

Św. Leon 
Wielki:
patron

muzyków
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

C z ł o w i e k  p o -
trzebuje miłości 
bezwarunkowej, 
a kto nie otrzy-
muje tej akcep-
tacji, nosi w so-
bie pewną nie-

kompletność, często o tym 
nie wiedząc. Ludzkie serce 
próbuje wypełnić tę pustkę 
namiastkami, godząc się 
na kompromisy i przecięt-
ność, które z miłości mają je-
dynie miły posmak. […] Ryzy-
kowne jest nazywanie „miłoś-
cią” relacji przedwczesnych 
i niedojrzałych, łudząc się 
znalezieniem światła życia 
w czymś, co w najlepszym 
razie jest tylko jego odbiciem.

Ale aby osiągnąć tak pięk-
ne życie nie wystarcza nasza 
ludzka natura – trzeba, by 
wierność Boga wkroczyła 
w nasze życie. To Szóste Sło-
wo wzywa nas, abyśmy zwró-
cili nasze spojrzenie ku Chry-
stusowi, który swoją wiernoś-
cią może odebrać nam serce 
cudzołożne, a dać nam serce 
wierne. W Nim i tylko w Nim 
jest miłość bez zastrzeżeń 
i wahania, całkowity dar 
z siebie, bez nawiasów, oraz 
determinacja akceptacj i 
do samego końca.

 
Fragment przemówienia 

podczas audiencji ogólnej
 w Watykanie, 24.10.2018

Papież Franciszek

My, ojcowie syno-
dalni, zwracamy 
się do was, ludzi 
młodych całego 
świata ze słowem 
nadziei, zaufania 
i pocieszenia. […] 

Wiemy o waszych poszu-
kiwaniach wewnętrznych, 
o radościach i nadziejach, 
o smutkach i lękach sta-
nowiących wasz niepokój. 
Pragniemy, abyście usłyszeli 
teraz nasze słowo: chcemy 
przyczynić się do waszej 
radości, aby wasze oczeki-
wania stały się ideałami. 
Jesteśmy pewni, że z waszym 
pragnieniem życia będziecie 
gotowi się starać, aby wa-
sze marzenia ucieleśniły się 
w waszym życiu i w ludzkiej 
historii. 

Niech was nie zniechę-
cają nasze słabości, niech 
kruchość i grzechy nie będą 
przeszkodą dla waszej ufno-
ści. Kościół jest wam matką, 
nie opuści was, jest gotów 
wam towarzyszyć na nowych 
drogach, na wspaniałych 
ścieżkach, gdzie wiatr Ducha 
wieje mocniej, rozpraszając 
chmury obojętności,  po-
wierzchowności, zniechę-
cenia.  

Kiedy świat, który tak 
umiłował Bóg, że dał mu 
swego Syna Jezusa, jest skon-
centrowany na rzeczach, 
doraźnym sukcesie, przy-
jemnościach i miażdży sła-
bych, pomóżcie mu powstać 
i skierować spojrzenie ku 
miłości, pięknu, prawdzie, 
sprawiedliwości... Jesteście 
chwilą obecną, bądźcie naj-
jaśniejszą przyszłością.

Fragment listu ojców
synodalnych do młodzieży, 

28.10.2018

Biskupi Synodu
na temat „Młodzież, 
wiara i rozeznawanie 
powołania”

DROGIE HOBBY
Andrzej Burdzienkow – 

przewodnik-tłumacz z Miń-
ska. Jako pierwszy na Bia-
łorusi rozpoczął tworze-
nie katalogu starożytnych 
grobów, podając dokładne 
współrzędne geograficz-
ne. W ciągu kilku lat pracy 
udało mu się zgromadzić in-
formację o 25 białoruskich 
nekropoliach. I robi to, by 
ludziom łatwiej było szukać 
zmarłych krewnych i budo-
wać swoją genealogię.

„Wszystko się zaczęło 
w 2011 roku w Nalibokach, 
gdy z pewnym turystą szuka-
liśmy grobu jego przodków. 
Musieliśmy długo błąkać się 
po cmentarzu. I wtedy pomy-
ślałem, że nieźle by było po-
siadać informacje o mogiłach 
w trybie online – opowiada 
Andrzej. – W 2014 roku za-
cząłem pracować nad włas-
nym projektem. Najpierw 
była to darmowa aplikacja 
na smartfona. Jednak miała 
pewne uchybienia, więc mu-
siałem się zwrócić do progra-
mistów, by opracowali spe-
cjalny program. Dzięki temu 
powstała aplikacja GeoTag. 
Pozwala robić zdjęcia obiek-
tom z urządzeń o znanej po-
zycji i dodawać do nich dane”.

Młody człowiek 

zaznacza, że na stworzenie 
GeoTag-u musiał wydać 
14 tysięcy dolarów. Jeszcze 
dwóch tysięcy potrzebo-
wał do opracowania strony 
internetowej. By posiąść 
tak znaczną sumę, Andrzej 
sprzedał swą mińską kawa-
lerkę.

„Od dłuższego czasu na-
wet sobie nie mogę wytłu-
maczyć, po co ofiaruję swój 
wolny czas, swoje środki na 
tę sprawę – zastanawia się 
Andrzej. – Dla typowego Bia-
łorusina moje hobby jest, po-
wiedzmy, nietypowe. Jednak 
każdy ma swoje upodobania: 
ktoś łowi ryby do białego

rana, ktoś nieustannie coś 
naprawia w garażu, a ja ro-
bię zdjęcia grobów. Jest to 
bardziej filozoficzne zajęcie. 
W pewnym stopniu wiąże się 
też z moim zawodem. Oprócz 
tego, mam pewność, jest uży-
teczne dla innych ludzi”.

BRAKUJE RĄK
Cyfrowaniem starego 

grodzieńskiego cmentarza 
Andrzej Burdzienkow zaczął 
się zajmować latem. Spacer 
przez nekropolię, by robić 
zdjęcia grobów, się nie po-
wiódł. Najpierw trzeba było 
wziąć do rąk trymer, sekator, 
nożyce elektryczne i walczyć 
z krzewami, wysoką trawą, 
chwastami i mchem, a dopie-
ro potem wyjmować aparat 
fotografi czny.

Młody człowiek się przy-
znaje: rozpoczynając pra-
cę, spodziewał się pomocy 
wielu mieszkańców Grodna. 

Jednak, niestety, chętnych 
było niedużo, więc przeważ-
nie pracował sam. „Jeden 
z miejscowych historyków, któ-
ry mi pomagał, opowiedział, 
że nieraz wrzucał na swoją 
stronę internetową ogłoszenie 
o tym, że potrzeba wolontariu-
szy do sprzątania cmentarza. 
Jednak ludzie tylko dodawali 
«polubienia», zamiast tego, by 
przyjść i rzeczywiście popra-
cować – dzieli się Andrzej. – 
Ogółem udało mi się sprząt-
nąć i sfotografować 600 
grobów, znajdujących się 
po lewej od kaplicy stronie”.

Gdy młody człowiek 
usuwał z cmentarza krzaki

i chwasty, często spoty-
kał turystów z zagranicy, 
szczególnie Polaków, którzy 
przychodzili tam, by poznać 
historię nekropolii lub od-
szukać miejsce ostatniego 
spoczynku swoich krew-
nych. Opowiadał im o swo-
im przedsięwzięciu. Nie-
którzy okazywali wsparcie 
pieniężne. „Jestem bardzo 
wdzięczny tym osobom – 
mówi Andrzej. – Obec-
nie prace zostały czasowo 
wstrzymane z powodu utrud-
nień finansowych. Jednak 
liczę na to, że w maju 2019 
roku znów aktywnie wezmę 
się do porządkowania cmen-
tarza i w ciągu dwóch mie-
sięcy je ocyfruję”.

Młody człowiek podkre-
śla, że nadal będzie wrzucał 
informacje o planie sprzą-
tania cmentarza na stronie 
internetowej i ma nadzieję, 
że na wiosnę chętnych 

do pomocy będzie więcej.

GDZIE SZUKAĆ 
WIRTUALNYCH MAP?

Informacja oraz zdjęcia 
ponad 6 tysięcy grobów, 
ulokowanych na terytorium 
25 białoruskich nekropolii, 
można znaleźć na stronie 
graves.by, która istnieje 
w wersji białorusko- i an-
glojęzycznej. Można tam 
obejrzeć katalog historycz-
nych cmentarzy Białorusi, 
który regularnie się pona-
wia. Celem tego przedsię-
wzięcia jest zachowanie 
pamięci narodowej, pomoc 
ludziom, którzy interesują 

się genealogią, oraz eduka-
cja młodego pokolenia.

Andrzej Burdzienkow 
podkreśla, że zgromadzo-
na przez niego informacja 
znajduje się w otwartym 
i darmowym dostępie, może 
z niej korzystać każdy chęt-
ny. Szczególnie pomocna 
może być dla mieszkają-
cych za granicą osób, któ-
re interesują się swoimi 
przodkami.

„By trafić na dział 
z cmentarzem, na którym 
spoczywają wasi krewni, 
trzeba wejść na stronę i wy-
brać link «szukaj grobu». 
Można też utworzyć profil 
swego krewnego i zaznaczyć 
go pinem na mapie, by inny 
ludzie mogli go znaleźć lub 
podzielić się z wami danymi 
o tej osobie – tłumaczy An-
drzej. – By zrobić zdjęcie gro-
bu przodka i dodać do bazy, 
należy korzystać z aplikacji 
GeoTag i koniecznie trze-
ba dodawać rząd, sekcję czy 
cmentarz w całości, gdyż fo-
tografia samego grobu nie 
jest dla katalogu użyteczna. 
Jeśli natomiast wybieracie 
się na jakiś cmentarz, sko-
piujcie współrzędne geogra-
ficzne do Google Naviga-
tor, a one zaprowadzą was 
w pobliże szukanej mogiły 
(ok. 5 metrów). System dzia-
łania został już przetestowa-
ny na pińskim cmentarzu. Ko-
bieta z Kanady, która w ogóle 
nie mówiła w naszym języku, 
bez czyjejkolwiek pomocy, 
wyłącznie dzięki współrzęd-
nym geograficznym z bazy 
danych z tabletem w ręku 
w ciągu pięciu minut od-
nalazła miejsce spoczynku 
krewnych”.

Chłopak podkreśla też, 
że wirtualna mapa pozwa-
la nie tylko zapoznać się 
z informacją o zmarłych, 
lecz także zobaczyć zdjęcia 
grobów. „W tych grobach i 
krzyżach zostały odzwier-
ciedlone tradycje pochówko-
we minionych wieków, wiele 
z nich posiada wartość hi-
storyczną oraz artystyczną. 
Mam nadzieję, że mój projekt 
zachęci ludzi, by interesować 
się własną historią, troszczyć 
się o pamięć o przodkach, od-
wiedzać starożytne nekropo-
lie” – podsumowuje Andrzej 
Burdzienkow.

Kinga Krasicka

Wirtualne
„miasto umarłych” 

Stary grodzieński cmentarz, który pod względem 
swego znaczenia znajduje się w jednym szeregu 
z Cmentarzem na Rossie w Wilnie (Litwa), Łyczakow-
skim we Lwowie (Ukraina), Powązkami w Warszawie 
(Polska), wkrótce stanie się w pełni cyfrowy. Darmową 
bazę danych ze zdjęciami grobów, ich współrzędnymi 
geografi cznymi oraz informacją o zmarłych, dostępną 
online, tworzy Andrzej Burdzienkow.
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  Sekretarz stanu Stolicy 
Apostolskiej Pietro Parolin po-
informował, że papież Franci-
szek wyraził gotowość udania 
się do Pjongjangu (Koreańska 
Republika Ludowo-Demokra-
tyczna). Jednak taka podróż 
wymaga poważnych przygo-
towań i rozważenia. Przeka-
zane ustnie za pośrednictwem 
prezydenta Korei Południowej 
zaproszenie to tylko pierwszy 
krok. Kard. Parolin podkreślił, 
że wizyta Ojca Świętego byłaby 
istotnym wsparciem dla proce-
su pokojowego i denukleary-
zacji Półwyspu Koreańskiego.

  Kilka dni temu w Bajt 
Jimal, 30 km od Jerozolimy 
(Izrael), na katolickim cmen-
tarzu nieznani złoczyńcy znisz-
czyli kilka pomników oraz licz-
ne krzyże. Nie jest to pierwszy 
podobny przypadek. W ciągu 
dwóch ostatnich lat na tym 
samym cmentarzu powtarzało 
się to już kilkakrotnie. Uczest-
ników tego aktu wandalizmu 
nie wykryto do dziś. Człon-
kowie Zjednoczenia Katoli-
ków Ziemi Świętej skierowali 
do władz podanie, w którym ze 
smutkiem i bólem zaznaczają, 
że nie czują się bezpiecznie 
i nie widzą żadnych działań 
ze strony państwa, które by 
uświadamiały społeczeństwu, 
że trzeba szanować poglądy 
i wiarę innych ludzi.

  W zamieszkałej przez 
ponad 46 mln osób Hiszpanii 
w skrajnym ubóstwie żyje 
ponad 4 mln osób. Wynika to 
z szacunków państwowego 
„Caritas”. W porównaniu 
do początku kryzysu gospo-
darczego, datowanego na 
2007 rok, grono najbiedniej-
szych powiększyło się w tym 
iberyjskim kraju o 40 proc. 
Kierownictwo organizacji 
charytatywnej zaznacza, że 
w Hiszpanii mieszka łącznie 
8,6 mln osób, którym doskwie-
ra ubóstwo. Wskazuje też, że 
w przypadku nagłego zała-
mania koniunktury w tym 
kraju grono biednych może się 
poszerzyć o 6 mln osób.

  Pierwszą kobietą dok-
torem nauk informatycznych 
w USA była... zakonnica! 
S.  Mary Kenneth Kel ler 
ze Zgromadzenia Sióstr Mi-
łosierdzia Błogosławieństwa 
Maryi Panny 20 lat przed 
powstaniem systemu operacyj-
nego Microsoft Windows prze-
widywała, że w najbliższym 
czasie zostaną stworzone sieci 
przekazu danych cyfrowych. 
Zakonnica była jednym z naj-
wybitniejszych naukowców, 
którzy opracowali język opro-
gramowania BASIC. Dzięki jej 
staraniom komputery stały się 
dostępne dla społeczeństwa.

  Katolicka organizacja 
„Fundación Ramón Pané” 
stworzyła grę w rzeczywisto-
ści rozszerzonej, która działa 
podobnie do „Pokémon Go”. 
Jednak jej tytuł brzmi „Follow 
JC Go”, a szukać trzeba Chry-
stusa, apostołów, proroków, 
świętych i chrześcijan, by zgro-
madzić grupę do ewangelizacji. 
W grze można realizować 
misje indywidualne lub ze-
społowe, nawiązywać relacje 
z innymi gamerami-katolikami 
i chodzić na offl ine-spotkania 
o tematyce religijnej. Ściągnąć 
grę na nośnik można bezpłat-
nie z App Store, Google Play.

credo.pro; niedziela.pl;
aleteia.org

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

 ciąg dalszy ze str. 1

POCZĄTKI DROGI KAPŁAŃSKIEJ
Ks. Michał urodził się w 1907 roku we wsi Lubieszcze na Białostocczyźnie (Polska). W 1926 roku 

wstąpił do seminarium duchownego w Wilnie (Litwa). Jednocześnie studiował na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Stefana Batorego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1932 roku z rąk abpa Ro-
mualda Jałbrzykowskiego. 

Pierwszą placówką duszpasterską ks. Aronowicza była Kamionka koło Szczuczyna. W owych 
czasach liczyła około 4 tys. wiernych. Po tym, jak stan zdrowia miejscowego proboszcza parafi i, 
ks. Mieczysława Sawickiego, znacznie się pogorszył, ks. Michał został tam wikariuszem „adiutorem”, 
a następnie proboszczem. 

W 1939 roku zmobilizowano go do wojska jako kapelana trzeciego pułku szwoleżerów w Suwał-
kach.  Następnie został internowany w obozie na Litwie. Do Kamionki kapłan powrócił w 1941 roku, 
pełnił posługę proboszcza w miejscowej parafi i przez kolejne pięć lat.

DUSZPASTERZOWANIE W MIEŚCIE NAD NIEMNEM
W 1948 roku na propozycję wikariusza generalnego ks. Antoniego Kuryłłowicza ks. Michał zgodził 

się zostać kapelanem grodzieńskiego kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (pobry-
gidzki). Jednak po dwóch latach świątynia została zamknięta. Kapłan z głębokim smutkiem przeniósł 
Najświętszy Sakrament do kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego (pobernardyńskiego), gdzie zo-
stał wikariuszem. 

W 1951 roku był aresztowany. Do 1953 roku znajdował się w łagrze w obwodzie kemerowskim, 
po czym wrócił do Grodna. Przez rok współpracował z ks. Kuryłłowiczem, a po jego śmierci został 
proboszczem parafi i pobernardyńskiej.

Były to dramatyczne czasy dla Kościoła katolickiego w Grodnie. Ks. Michał trwał sam po prawej 
stronie Niemna, był też wikariuszem generalnym całej Grodzieńszczyzny. Po drugiej stronie Niemna 
w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej (franciszkańskim) pracował o. Arkadiusz Waltoś. Po jego śmierci 
w 1975 roku przez jakiś czas ks. Michał był jedynym kapłanem w Grodnie. 

NIEZŁOMNY OBROŃCA WIARY
Kapłan doczekał się przemian i odrodzenia Kościoła na terytorium współczesnej Białorusi dopie-

ro w 1988 roku. Wtenczas władze pozwoliły na przybycie do pracy w Grodnie ks. Tadeusza Kondrusie-
wicza, a także na wizytę prymasa Polski kard. Józefa Glempa. 

Ks. Michał długo i ofi arnie trwał na posterunku kapłańskim. W 1979 roku Ojciec Święty Jan 
Paweł II mianował go honorowym prałatem papieskim, a następnie infułatem. Zmarł 30 sierpnia 
1991 roku. Uroczystości pogrzebowe, które miały miejsce 2 września w kościele pobernardyńskim, 
zgromadziły prawie całe duchowieństwo z Białorusi, wielu kapłanów z Polski i Litwy oraz tysiące 
wiernych, którzy chcieli wyrazić dla wielkiego kapłana swój szacunek i uznanie. Świadkowie wspo-
minają, że kondukt żałobny szedł ulicami Grodna i takich tłumów na pogrzebie miasto nie widziało 
od czasu śmierci Elizy Orzeszkowej i o. Melchiora Fordona.

Kinga Krasicka

Z dawniejszych opra-
cowań czy świadectw do-
tyczących czyśćca dowia-
dujemy się, że określenie 
„święte dusze czyśćcowe” 
stosowano dosyć często. 
Dawało ono jasną prze-
słankę wiernym, że sko-
ro są święte, to można je 
prosić, aby wstawiały się 
przed Bogiem za żyjącymi. 
Obecnie miewamy co do te-
go wątpliwości, ponie-
waż często spotykamy się 
z opinią, że zmarli cierpiący 
w czyśćcu mogą pomóc do-
piero, gdy dzięki naszym 
modlitwom pójdą do Nie-
ba. Tymczasem już z czyść-
ca mogą nas wspierać, a 
niewątpliwie, gdy osiągną 
Niebo, ich wstawiennictwo 
będzie jeszcze skutecz-
niejsze. „Módl się usilnie 
za mnie – przynaglała 
zmarła s. Gabriela swoją 
żyjącą współsiotrę – abym 

prędko znalazła się u celu 
tak wielkich i tak długo 
mnie dręczących pragnień! 
Będę ci bardziej użyteczna 
w Niebie niż tutaj” („Ręko-
pis z czyśćca”).

WE WSPÓLNOCIE 
ŚWIĘTYCH

Świętość to nie tyl-
ko niebiańska szczęśli-
wość. Każdy człowiek ży-
jący, trwający w stanie 
łaski uświęcającej, miłują-
cy Boga i bliźnich również 
należy do grona świętych 
(por. „Leksykon teologii 
fundamentalnej”). Często 
o tym zapominamy albo 
po prostu nie uświadamia-
my sobie tej prawdy. 

Świętość polega na trwa-
niu w Chrystusie i życiu 
za Jego przykładem. Dla-
tego też każdy, kto z Jezu-
sem przekroczył próg wiecz-
ności, umarł szczęśliwie. 

Rozum, wola, wszystkie 
władze duszy od tego mo-
mentu są całkowicie zorien-
towane na Stwórcę i Jemu 
poddane. Jedyną zmianą, 
która może się jeszcze do-
konać po śmierci, dotyczy 
serca. Jeżeli nie było ono 
w pełni oczyszczone, zmarły 
poznaje to w Bożym świet-
le i przyjmuje z wdzięcz-
nością dar ognia miłości 
Wszechmogącego, w której 
będzie dojrzewał do Nieba. 
Chociaż nie widzi Pana, to 
jednak Go doświadcza jako 
Tego, za którym boleśnie 
tęskni i którego całym sobą 
pragnie. Jak więc odmówić 
mu miana świętego? Sko-
ro o żyjących, którzy mogą 
jeszcze ulec pokusie i skie-
rować się ku złu, można 
to powiedzieć, gdy trwają 
w łasce Bożej, to tym bar-
dziej o tych, którzy po śmier-
ci – poprzez cierpienie 

czyśćcowe – podążają 
ugruntowaną i pewną dro-
gą do Nieba.  

W Katechizmie Kościo-
ła Katolickiego czytamy, 
że Kościół jest komunią 
świętych, wspólnotą w Pa-
nu Jezusie, „który umarł 
za wszystkich, tak, że każ-
dy czyn lub cierpienie 
w Chrystusie i dla Chrystu-
sa przynosi owoce wszyst-
kim” (KKK, 960-961). Stąd 
możemy być pewni: spie-
sząc z pomocą duszom 
czyśćcowym, będziemy 
również mogli czerpać 
z ich skutecznego wsta-
wiennictwa za nami (por. 
KKK, 958). 

NA PŁ ASZCZYŹNIE 
WIARY

Jest to jedyny bezpiecz-
ny obszar umożliwiający 
kontakt ze zmarłymi cier-
piącymi w czyśćcu. Tylko 

pozostając w kręgu wiary 
będziemy mieć pewność, 
że nie wchodzimy w re-
lację ze złymi duchami 
podszywającymi się pod 
naszych bliskich zmarłych. 
Trwając w nauce Kościoła, 
nigdy nie powinniśmy wy-
woływać duchów zmarłych 
(por. KKK, 2116-2117). 
W żadnym ze świadectw 
świętych odnośnie rela-
cji z duszami czyśćcowymi 
nie spotkamy przypadku, by 
ktoś pragnął przychodze-
nia zmarłych, widzenia ich 
czy słyszenia. Inicjatorem 
tych duchowych doświad-
czeń zawsze jest Bóg, a nie 
człowiek. Dusze wiernych 
zmarłych są w ręku Pana 
(por. Mdr 3, 1-9), więc nie 
mogą się pojawić na na-
sze żądanie. Jeżeli na sean-
sach spirytystycznych żyją-
cy kogoś widzą lub słyszą, 
na pewno nie są to ani 

RELACJE
ZE ZMARŁYMI. 

WDZIĘCZNOŚĆ DUSZ 
CZYŚĆCOWYCH

„ARCHANIOŁ” MIASTA NAD NIEMNEM

W kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie znaj-
duje się tablica ku pamięci ks. infułata Michała Aronowicza, ufun-
dowana przez wdzięcznych wiernych. Grób kapłana na starym 
cmentarzu katolickim zawsze jest zadbany. Często modlą się przy 
nim ludzie, dla których wyjątkowa osobowość duszpasterza nie 
może zostać zapomniana, przeciwnie – wciąż inspiruje swym przy-
kładem. 43 lata działalności duszpasterskiej ks. Michał poświęcił 
Grodzieńszczyźnie. Wybrał Boga i został wierny Jemu i swemu 
powołaniu aż do ostatniej chwili życia. 
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zmarli cierpiący w czyść-
cu, ani święci z Nieba, lecz 
wyłącznie złe duchy, które 
są gotowe na każde ludz-
kie wezwanie. Demony 
mogą się nawet przyoblec 
w postać naszej zmarłej 
osoby, byleby tylko czło-
wieka zwieść i wprowadzić 
w błąd. 

Dlatego należy być 
ostrożnym i nie ekspery-
mentować w kontaktach 
ze zmarłymi przy pomocy 
jakichkolwiek technik. Wia-
ra chrześcijańska ukazuje 
właściwy kierunek i sposób 
odniesień do zaświatów. 
Kościół zaleca żyjącym, by 
ofiarowali za dusze czyść-
cowe  modlitwę, post, jał-
mużnę i odpusty. Stwierdza 
też, że można prosić zmar-
łych o wstawiennictwo 
przed Bogiem w swoich 
ziemskich sprawach. Trzeba 
się tego trzymać jak steru, 
aby nie zboczyć z właści-
wego rejsu i nie narazić 
się na duchowe rozbicie 
o skały okultystycz-
nych praktyk albo – 
w najlżejszym przypadku – 
na utknięcie na mieliź-
nie fałszywych wyobrażeń 
o wieczności.

NIEZAWODNE
BUDZENIE

Chyba najbardziej roz-
powszechnionym sposo-
bem odwdzięczenia się 
zmarłych za modlitwę 
w ich intencji jest poranne 
budzenie. Potrafią skutecz-
nie poderwać z łóżka nawet 
największych śpiochów. 
Przed laty pewna dzienni-
karka podzieliła się ze mną 
swoim doświadczeniem. 
Z nadmiaru pracy prowa-
dziła nieregularny tryb 
życia. Bywało, że zasypia-
ła nad ranem, a budziła 
się koło południa. Pewne-
go dnia musiała udać się 
w sprawach służbowych 
w podróż, a pociąg mia-
ła tak wcześnie rano, że 
trzeba było wstać o czwar-
tej, by dotrzeć na dworzec 
na czas. Nie posiadała bu-
dzika, gdyż często praco-
wała w domu, do wydaw-
nictwa natomiast nigdy 
nie udawała się o poran-
ku. Obawiała się więc, czy 

się obudzi o odpowied-
niej godzinie. Wówczas 
przypomniała sobie za-
słyszaną kiedyś historię, 
że dusze czyśćcowe sku-
tecznie budzą. Pomodliła 
się za nie i poszła spać. 
W pewnym momencie 
usłyszała, że ktoś ją woła 
po imieniu. Pomyślała jed-
nak, że to sen, i nie nie ot-
worzyła nawet oczu. Wów-
czas poczuła tak mocne 
szarpnięcie za ramię, że 
od razu stanęła na równe 
nogi. Spojrzała na zegarek. 
Była czwarta rano! Choć 
moja rozmówczyni była 
bardzo wdzięczna duszom 
za obudzenie, ale na wy-
padek, gdyby kiedyś jesz-
cze musiała wstawać tak 
wcześnie, kupiła sobie bu-
dzik. 

Podobnych zdarzeń 
można opisywać bardzo 
wiele. Znam osoby, któ-
re polegają wyłącznie 
na „czyśćcowym” budze-
niu. W ich życiu modlitwa 
za zmarłych i doświadcza-
nie ich opieki jest czymś 
tak naturalnym jak oddy-
chanie. W takim przypadku 
budzenie jest równie na-
turalne – po prostu przy-
chodzi właściwa godzina 
i otwierają oczy. Jednak 
redukowanie wdzięczno-
ści dusz czyścowych tylko 
do roli swoistego budzika 
trąciłoby banałem i może 
dla wielu byłoby zwyczaj-
nym infantylizmem. Dlate-
go warto spojrzeć na to za-
gadnienie z innej, głębszej 
strony.

Dusze czyśćcowe mogą 
odpowiedzieć na świad-
czone im dobro również 
obudzeniem duchowym. Je-
żeli ktoś słucha świadectw 
świętych i mistyków lub 
je czyta nie tylko z cieka-
wości, lecz jako lekturę 
duchową, to na pewno za-
cznie się zastanawiać nad 
swoim życiem, nad tym, 
czy wystarczająco pokutuje 
za grzechy, czy we właściwy 
sposób podejmuje decyzje, 
czy przebacza, czy trosz-
czy się o przyszłe życie 
wieczne. 

Warto tu przytoczyć 
kolejny przykład. Wiele 
lat temu, gdy jeździłam 

do różnych parafii z ksią-
żeczkami o czyśćcu, aby 
zachęcać ludzi do modlitwy 
za zmarłych, poruszyłam 
też kwestię potrzeby za-
dbania o swoją wieczność, 
aby nie musieć tak cier-
pieć po śmierci. Po Mszy 
św. , gdy rozprowadzałam 
lekturę, podeszła do mnie 
młoda kobieta. Nic nie mó-
wiąc, wyciągnęła w moim 
kierunku dłoń, w której 
coś trzymała. W odpowie-
dzi na jej gest zrobiłam 
to samo, trzymając swoją 
dłoń otwartą. Patrząc na jej 
smutną twarz, oczekiwałam 
na ewentualny dar. Wów-
czas, ku mojemu zdziwie-
niu, położyła na mojej dłoni 
złoty pierścionek z jakimś 
szlachetnym kamieniem 
i odeszła, nie powiedziaw-
szy ani słowa. Nie wiedzia-
łam, co to miało znaczyć, 
ale po dłuższym zasta-
nowieniu pomyślałam, że 
mógł to być gest świadczą-
cy o obudzeniu tej osoby. 
Może poruszył ją jakiś przy-
kład? Może podjęła decyzję 
o zerwaniu zaręczyn z kimś, 
kto dla niej opuścił swoją 
małżonkę i dzieci? Może 
zrozumiała, że nie warto 
ryzykować utraty Nieba dla 
krótkotrwałego ziemskie-
go szczęścia? Nie wiem 
i pewnie nigdy się nie do-
wiem, ale dar tej kobiety 
zawiozłam na Jasną Górę 
jako wotum dziękczynne 
z prośbą, aby Matka Boża 
miała ją w swojej szczegól-
nej opiece. 

Zdarza się także, 
że zmarli niepokoją swoich 
bliskich, dając o sobie znać, 
aby pobudzić ich do popra-
wy życia. Może to się doko-
nywać przez wewnętrzny 
głos słyszany w sercu. Takie 
doświadczenie miała pew-
na kobieta, która przez wie-
le lat się nie modliła i nie 
przyjmowała sakramentów 
świętych. Jej matka z ubo-
lewaniem patrzyła na to 
postępowanie swej córki, 
modląc się i powtarzając 
często, głównie w niedzie-
le: „Idź do kościoła”… Oczy-
wiście, słowa matki pozo-
stawały bez odpowiedzi. 
Gdy zmarła, córka, jakby 
przymuszona, uczestniczyła 

w obrzędach katolickiego 
pogrzebu, bez spowiedzi 
i bez przyjęcia Komunii św. 
Po powrocie do domu ko-
bieta przypomniała sobie 
słowa stroskanej matki: 
„Idź do kościoła”. Wyszła 
więc na spacer, by o tym nie 
myśleć. Jednak gdy wróciła 
do mieszkania, usłyszała 
te same słowa. Przez ko-
lejne dni powtarzało się to 
uparcie, ile razy przekra-
czała próg domu. Myśla-
ła nawet, że ma problem 
z psychiką. Nie mogła spać 
ani odpoczywać w mieszka-
niu. Dręcząca prośba matki 
dawała się zagłuszyć tyl-
ko poza domem. Wreszcie 
w którąś niedzielę po kilku-
dziesięciu latach życia bez 
Boga kobieta przystąpiła 
do spowiedzi. Po powrocie 
do domu już nie słyszała 
głosu matki. Zrozumiała 
wówczas, że to nie chora 
psychika, tylko Boże działa-
nie. Wszechmogący pozwo-
lił jej zmarłej mamie, by 
w taki sposób nakłoni-
ła córkę do porzucenia 
grzesznego życia. 

Choć może rzadko do-
cierają do nas świadectwa 
nawróceń wywołanych 
zetknięciem z duszami 
czyśćcowymi, jest ich nie-
mało. Niektóre opisane są 
w książkach Marii Simmy 
„Moje przeżycia z duszami 
czyśćcowymi” oraz „Uwol-
nijcie nas stąd!”; w publi-
kacjach o Natuzzie Evolo 
„Stygmatyczka” oraz „Ból 
staje się radością”. Ponadto 
cały „Rękopis z czyśćca” jest 
ukazaniem troski zmarłej 
zakonnicy o doprowadzenie 
do świętości swojej żyjącej 
współsiostry. Jest też wiele 
osób, które doświadczyły 
duchowego obudzenia już 
przez sam fakt śmierci ko-
goś bliskiego, bez koniecz-
ności jakichś nadzwyczaj-
nych zdarzeń.  

DUSZE SAME 
Z SIEBIE NIE POMOGĄ

Stwierdzenie, że du-
sze czyśćcowe odwdzię-
czają się żyjącym wymaga 
istotnego dopowiedzenia. 
Zawsze tym, który świad-
czy dobro człowiekowi 
jest Trójjedyny Bóg. To 

od Niego pochodzą wszel-
kie łaski, m.in. że możemy 
być w relacji z tymi, któ-
rzy zakończyli już swoje 
ziemskie pielgrzymowa-
nie. Aniołowie, święci i 
dusze czyśćcowe mogą 
czynić tylko to, co od-
powiada Bożym zamia-
rom. Dlatego modląc się 
za dusze czyśćcowe i pro-
sząc jednocześnie o ich 
ingerencję, pamiętajmy, 
że zmarli po prostu wsta-
wiają się za nami, a dar 
zawsze pochodzi od miło-
siernego Boga. Ponieważ 
Wszechmocny posługu-
je się wszystkimi bytami 
stworzonymi, więc czasa-
mi spełnia ludzkie prośby 
za pośrednictwem zmar-
łych cierpiących w czyść-
cu. Niekiedy nawet daje to, 
o co nie proszono. Na przy-
kład Natuzza Evolo wyzna-
ła, że na beatyfikację o. Pio 
w bilokacyjną podróż za-
brały ją dusze czyśćcowe. 
Kobieta przebywała w tym 
samym czasie w Paravati 
i w Rzymie (por. L. Regolo, 
„Stygmatyczka”). Nie stało 
się to jednak na jej prośbę. 
Nigdy nie wymuszała na Bo-
gu żadnego z charyzmatów 
ani nadzwyczajnych zjawisk, 
którymi tak hojnie była 
przez Niego obdarowana. 

Gdy czytamy o podob-
nych wydarzeniach, nasu-
wa się pytanie: jak to się 
dzieje, że dusze czyśćcowe, 
nie posiadając ciała, mogą 
nas dotykać, mówić do nas, 
przesuwać przedmioty, włą-
czać światło w mieszkaniu, 
pukać do drzwi itd.? Może 
niekoniecznie trzeba znać 
odpowiedź. I tak w końcu 
będziemy musieli się po-
godzić z tajemnicą i tylko 
częściowym poznaniem, 
gdyż „nieśmiałe są myśli 
śmiertelników i przewidy-
wania nasze zawodne, bo 
śmiertelne ciało przygniata 
duszę i ziemski przybytek 
obciąża lotny umysł. Mo-
zolnie odkrywamy rzeczy 
tej ziemi, z trudem znajdu-
jemy, co mamy pod ręką – 
a któż wyśledzi to, co jest 
na Niebie?” (Mdr 9, 14-16).

s. Anna
Czajkowska WDC

W CZASY ATEISTYCZNEJ NOCY
BYŁ ŚWIATŁOŚCIĄ DLA LUDZI 

Ks. Michał Aronowicz ofiarnie pracował i w czasie rozkwitu Kościoła na ziemi grodzień-
skiej, i podczas II wojny światowej, i w najtrudniejszym okresie prześladowań chrześcijaństwa 
i wojującego ateizmu. Przez niejedno dziesięciolecie piastował wiarę, chrzcił, ślubował, przy-
gotowywał do spowiedzi i Pierwszej Komunii św. Plebania przy pobernardyńskiej parafii była 
centrum Kościoła na Grodzieńszczyźnie, a może nawet szerzej – na całej Białorusi. Kapłan 
dokładał wszelkich starań, aby w ciężkich czasach życie katolickie na tej ziemi nie zagasło. 

Kiedy kościół farny pozostał bez duszpasterza, ks. Michał zaczął przychodzić tam, by spra-
wować Mszę św., wygłaszać kazania. Bardzo głęboko przeżywał tragedię, kiedy to późną jesie-
nią 1961 roku została wysadzona w powietrze najstarsza świątynia grodzieńska – Fara Witol-
dowa. Jednak mimo wszystko w głębi swego serca wierzył, że Kościół na Grodzieńszczyźnie nie 
przestanie istnieć, gdyż można zburzyć murowaną świątynię, można ją zamknąć, ale Kościół, 
który składa się z ludzi, będzie trwał. 

Dla ks. Aronowicza było bardzo istotne, że doczekał się otwarcia Wyższego Seminarium 
Duchownego w Gronie, powstania diecezji grodzieńskiej oraz odnowienia struktury Kościoła na 
Białorusi. Dobrze pamiętam ten dzień, kiedy miał się odbyć egzamin wstępny do seminarium 
w Grodnie. Przychodzę do ks. Michała na plebanię, a on jest zapłakany. Zapytałem, co się stało, 
i usłyszałem taką odpowiedź: „Odprawiam Mszę św. rano, wpatruje się w twarze wiernych – 
znam ich wszystkich. Ale nagle drzwi się otwierają i wchodzą odświętnie ubrani młodzi ludzie. 
Jeden, drugi, trzeci... Wtedy zrozumiałem, że to są ci, którzy mnie zastąpią. Ci chłopcy usłyszeli 
głos Chrystusa i odpowiedzieli na Jego wołanie. Więc płakałem z radości”.

Niezwykłą pociechą dla ks. Aronowicza było też zwrócenie katolikom kościoła sióstr naza-
retanek. Z okazji tego radosnego wydarzenia z kościoła pobernardyńskiego do pobrygidzkiego wyruszyła procesja. Ks. Michał ze 
względu na stan zdrowia nie mógł nieść Przenajświętszy Sakrament, więc jechał samochodem, trzymając go w rękach. Cieszył 
się, że po tylu latach uratowany kiedyś przez niego Najświętszy Sakrament wróci na swoje miejsce, a kościół znów stanie się 
miejscem kultu Bożego. 

Jest takie powiedzenie: „Jeden w polu nie żołnierz”. Jednak ks. infułat swoim życiem pokazał, że jeśli opieramy się na Bogu, 
możemy dokonać wielkich rzeczy. Ks. Michała na pewno można nazwać „archaniołem” miasta nad Niemnem. W ciągu wielu 
lat bronił on wiary i przekazywał ją młodemu pokoleniu, niestrudzenie głosząc prawdę Ewangelii. W pamięci grodzieńskich 
wiernych pozostaje gorliwym duszpasterzem, który każdego spotykał z uśmiechem na twarzy i zawsze miał czas na rozmowę.

Dziękujemy temu świętobliwemu kapłanowi za wierność Chrystusowi, opiekę nad Kościołem, a także za godny naśladowania 
przykład. Bez takich jak on nie byłoby dzisiaj nas.

Ks. abp Tadeusz
Kondrusiewicz

Modlitwa
za zmarłych 
kapłanów

Jezu Najwyższy i 
wieczny Arcykapłanie, 
Ty kochasz nieskoń-
czoną miłością kapła-
nów, którzy prowadzą 
na ziemi dalej Twoje 
zbawcze dzieło. Prosi-
my, wejrzyj łaskawym 
okiem na tych kapła-
nów, którzy już odeszli 
z tego świata, ale 
jeszcze w płomieniach 
ognia czyśćcowego 
spłacają dług Bożej 
sprawiedliwości. Ty je-
den znasz najlepiej ich
n i e w y p o w i e d z i a n e 
męki. Niech Twoja Prze-
najdroższa Krew, którą 
przelałeś podczas Męki, 
będzie wynagrodze-
niem za ich winy i przy-
spieszy wybawienie 
z czyśćca. Niech świę-
ci aniołowie wprowa-
dzą ich dusze do Nieba. 
Amen.

Nowy Testament
przetłumaczono 

na tysięczny język świata

Przekładu dokonano 
w Sudanie Południowym. 
Uroczystość błogosławień-
stwa Nowego Testamentu 
w języku narodu keliko 
odbyła się w obozie dla 
uchodźców Bidi Bidi.
Tysiąc języków, na które 

został przetłumaczony Nowy 
Testament, to dziesiąta część 
wszystkich języków świata. 
Obecnie trwają przygotowa-
nia 500 tłumaczeń. Prace 
nad wieloma z nich zmierzają 
ku końcowi. Ukazanie się Pis-
ma Świętego we wszystkich 
językach świata jest plano-
wane do 2025 roku.

W Rzymie stanął
270-metrowy

„stół solidarności”

Przy stole na Via della 
Conciliazione prowadzą-
cej do bazyliki św. Piotra 
w Watykanie bezpłatne 
jedzenie otrzymało 650 
potrzebujących. Zaprezen-
towano dla nich też sztukę 
ulicy oraz przedstawienie 
muzyczne.  

Akcję przygotował włoski 
oddział międzynarodowego 
stowarzyszenia wolontariuszy 
chrześcijańskich „Focsiv”. 
„Zorganizowaliśmy «stół so-
lidarności», aby pokazać, że 
Rzym potrafi przyjmować 
i integrować, że można znaleźć 
wspólny język, wymieniać się 
tradycjami i przeżyciami bez 
wykluczania kogokolwiek” – 
powiedziała rzeczniczka 
„Focsiv”.

W prowadzeniu akcj i
wzięło udział  około 200 
wolontariuszy. 

Boże, błogosław Łotwę

Kilka tysięcy osób różnych 
wyznań wzięło udział w na-
rodowym spotkaniu modli-
tewnym w intencji ojczyzny, 
które odbyło się w Rydze. 
Inicjatywa miała miejsce 
w ramach obchodów 100-
lecia niepodległości Łotwy.
Mówcy – duchowni katoliccy 

i protestanccy – przypomnieli 
o chrześcijańskich korzeniach 
oraz współczesnych zagro-
żeniach, będących równie 
niebezpiecznymi tak dla całego 
narodu, jak i dla konkretnego 
człowieka. Padło między inny-
mi stwierdzenie, że nie można 
modlić się słowami łotewskiego 
hymnu „Boże, błogosław Ło-
twę”, jeśli serce jest zamknięte 
na Ewangelię. 

W czasie spotkania zebrano 
też podpisy pod społeczną pe-
tycją do niedawno wybranego 
sejmu o ochronę – zwłaszcza 
w programach szkolnych – 
wartości rodziny, opartych 
na małżeństwie mężczyzny 
i kobiety.

http://code-industry.net/
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Od ludzi starszego poko-
lenia wiemy o zwyczaju no-
szenia w ciągu roku po śmier-
ci bliskiej osoby czarnego 
ubrania, które wyraża ża-
łobę. W swoją kolej Kościół 
nic nie mówi o tym, ile dni 
powinna trwać żałoba, co 
można czynić w jej trakcie, a 
czego warto zaniechać.

Jeśli droga nam osoba 
odchodzi, pojednawszy się 
z Bogiem i Kościołem, mamy 
prawo żywić nadzieję, że 
wcześniej czy później trafi 
do Nieba. Jednak wiemy, że 
mimo odpuszczenia grze-
chów, należy odpokutować 
za wyrządzone na ziemi 
zło. Jeśli człowiek nie uczy-
nił  tego za życia, będzie 
cierpiał w czyśćcu. Bliscy, 
którzy martwią się o duszę 
zmarłego, mogą skrócić czas 
jego przebywania w czyśćcu 
za pomocą indywidualnych 
modlitw w jej intencji, ofia-
rowanych Mszy św., a także 
przez uzyskanie odpustu, 
spełniając warunki ustano-
wione przez Kościół.

Możemy więc powiedzieć, 
że żałoba, która wyraża się 
w noszeniu ubrania czarne-
go koloru, służy wyłącznie 
do pokazania ludziom do-
okoła naszego bólu po stra-
cie bliskiej osoby. Jednak 
jeśli jako chrześcijanie przed 
śmiercią krewnego czy przy-
jaciela zrobiliśmy wszystko 
możliwe, by pojednał się 
z Bogiem, a po śmierci mod-
limy się o zbawienie jego 
duszy, przez żałobne ubranie 
tylko dodatkowo unaocznia-
my nasz żal.

Ks. Wiktor Chańko
Według grodnensis.by

Czym jest żałoba i 
jak prawidłowo ją 
przeżywać?

WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

LEKCJE RELIGII
Katecheta doprowadza dziecko, by zrobiło konkretne postanowie-

nia, do zrealizowania których potrzebni są ojcowie i matki. Rozmawiając 
z dzieckiem na temat wiary, rodzice pomagają mu w przeniesieniu treści 
z lekcji religii do praktyki codziennego życia: sama wiara bez uczynków 
nie wystarczy. Pomocą służą spotkania katechety z rodzicami. 

Ponieważ dziecko w tym wieku (6-7 lat) łatwo i szybko przyswaja 
sobie wiedzę, trzeba zadbać o to, by znało na pamięć i rozumiało krótki 
katechizm, podstawowe modlitwy oraz pieśni liturgiczne. Jest to składo-
wa przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii św.

OBRAZ BOGA
Konkretny jeszcze charakter myślenia dziecka powoduje przeno-

szenie cech własnego ojca na obraz Boga. Chociaż wiadomo, że skła-
dają się na niego też wyobrażenia związane z matką, kapłanem, sio-
strą zakonną, to jednak fi gura ojca jest najważniejsza. Psychologowie 
chrześcijańscy zauważyli, że dzieci ojców, którzy dają zły przykład, mają 
negatywny obraz Boga i nie mogą potem w pełni Mu zaufać. 

Około 9. roku życia zanika naiwny obraz Boga i pojawia się rozu-
mienie Go jako ducha. Pod wpływem dość regularnej katechizacji dzie-
ci przedstawiają sobie Boga jako kochającego Ojca i wszechmogącego 
Opiekuna. W wieku 14-15 lat występuje zjawisko personifi kacji idei 
Boga, to znaczy pojmowanie Go jako Kogoś, kto jest Osobą (Stwórcą, 
Zbawicielem). W rozumieniu osoby Boga uczucia i emocje łączą się 
z logicznym myśleniem, co prowadzi do dojrzałej pobożności. Młody 
człowiek zaczyna pojmować Wszechmocnego jako najwyższą Miłość, 
do której coraz bardziej się przekonuje i obdarza zaufaniem. 

DOJRZAŁA WIARA
W średnim wieku szkolnym, tzw. wieku dorastania (11-15 lat), 

pojawiają się nowe zdolności psychiczne, wśród których istotne jest 
myślenie abstrakcyjne i rozumowanie dedukcyjne. W tym okresie 
kształtuje się własny światopogląd. Jest to również czas dokonywa-
nia indywidualnych wyborów. 

Młodzież krytycznie ocenia religijność starszych, aby nawiązać 
bardziej osobisty związek z Chrystusem. Dojrzałym religijnie jest ten, 
kto wie, w co i dlaczego wierzy. Tę dojrzałość młodzieży wspierają 
dorośli własnym przykładem i świadectwem życia. 

Poprawny rozwój psychiczny i religijny młodzieży w wieku dora-
stania powinien doprowadzić do przyjęcia sakramentu bierzmowa-
nia, ponieważ jest już wtedy uformowana religijność autonomiczna 
prowadząca do dojrzałej wiary. 

MODLITWA MYŚLNA
Wiek dorastania to również okres, w którym nabywa się zdol-

ność do samodzielnej modlitwy słownej i myślnej. Im bardziej dusza 
człowieka jest zdolna do przyjaźni i miłości, tym łatwiej dochodzi 
do osobistego spotkania z Bogiem w modlitwie. Modlitwa staje się 
szukaniem kontaktu, spotkaniem, rozmową, uczuciem radości, żalu, 
wdzięczności.. . Jest to też rodzaj medytacji i kontemplacji.

Jednym ze źródeł modlitwy jest Nowy Testament, hagiogra-
fi a (życiorysy świętych) oraz inne lektury. Dla rozwoju duchowości 
niezwykle cenne są różne formy modlitwy wspólnotowej w parafi i 
oraz uczestnictwo w grupach młodzieżowych.

 

CZAS ŚWIADOMOŚCI RELIGIJNEJ MŁODYCH LUDZI
Rozpoczynając naukę w szkole, dzieci przejawiają chęć poznania świata przyrodniczego i zaspokaja ciekawość. Jest to najbardziej 

właściwy okres do uczenia się religii, zadanie której polega na wykształceniu w dziecku miłości do Boga i bliźniego.  

O. Kazimierz Jędrzejczak OMI

By rozwiązać problem 
organizacji czasu dla dzie-
ci po lekcjach, niektóre 
szkoły proponują otwarcie 
świetlic (dla uczniów klas 
młodszych). Nie płaci się 
za spędzanie tam czasu, 
tylko za posiłki. W tych go-
dzinach uczniowie mogą 
odrabiać zadanie domowe, 
czytać, malować, bawić się 
z kolegami i koleżankami. 
Dzieci pilnuje wychowaw-
ca. Nieraz w grupach są też 
organizowane wycieczki, 
spacery i inne atrakcyjne 
przedsięwzięcia. 

Podobne rozwiązanie
jest bardzo popularne 
w różnych krajach świata. 
Dzięki tej praktyce rodzi-
ce mogą się nie martwić 
o to, czym się zajmują ich 
dzieci po lekcjach, czy nie 
są głodni i pozostawieni 
samym sobie. A czas, który 
by się spędzało nad zada-
niem domowym, dobrze jest 

poświęcić na ciekawe i ko-
rzystne wspólne rodzinne 
sprawy.

Za przykładem szkół 

ogólnokształcących otwie-
rają się prywatne świetlice, 
dziecięce centra edukacji 
dodatkowej. Między innymi 
przeprowadza się tam zaję-
cia odpowiadające zainte-
resowaniom uczestników: 
szkolenia, treningi, warszta-
ty i in. Jednak za to rodzice 
muszą zapłacić. Miesięczny 
abonament do takiej „szko-
ły pozalekcyjnej” kosztuje 
około 50 euro w Japonii, 
200 euro w Niemczech. We 
Włoszech jest to suma sym-
boliczna, nie przekraczająca 
5 euro (pozostałe wydatki 
ponosi gmina). Na Biało-
rusi średnia cena to około 
180 rubli.

Od 2017 roku w diecezji 
grodzieńskiej jest realizo-
wany projekt „Organizacja 
świetlic integracyjnych 
w parafiach”. Wprowadza 
go w życie katolicka orga-
nizacja charytatywna „Ca-
ritas” wspólnie z „Caritas” 

z Polski oraz z programem 
współpracy „Polska Pomoc”
za zgodą Ministerstwa ds. Za-
granicznych Rzeczpospolitej

Polskiej. Przy parafiach po-
wstają więc placówki, w któ-
rych zostały stworzone peł-
nowartościowe warunki 
do odpoczynku i rozwoju 
dzieci po zajęciach w szko-
le. Sale są wyposażone w at-
rakcyjne i funkcjonalne 
meble, a także urządzenia 

techniczne: rzutniki mul-
timedialne, tablice inter-
aktywne, odtwarzacze mu-
zyczne  i in. 

W świetlicach zwykle 
odbywają się zajęcia kate-
chetyczne i wychowawcze. 
„Dzieci mogą zostawać tu 
i odrabiać zadania domowe, 
malować, lepić z plasteli-
ny. Oprócz tego w świetlicy 
powstały grupy, które przez 
pedagogów są uczone języ-

ków obcych, śpiewu; anima-
torzy organizują dla nich 
gry i zabawy interakcyjne – 
opowiada Krystyna Sie-
niuć, pedagog-wolontariusz 
w świetlicy przy parafi i 
św. Michała Archanioła 
w Smorgoniach. – Wszyscy 
chętni mogą przyjść do świet-
licy, gdyż jej drzwi są otwar-
te dla każdego. Nieraz dzieci 
przechodzące obok zaglądały 
do nas, częstowały się herba-
tą, słuchały Słowa Bożego – 
i zostawały”.

Świetlica jest otwarta 
w ciągu całego dnia: z regu-
ły od 9.00 do 21.00 (22.00). 
W pomieszczeniu jest kuch-
nia, gdzie można przygo-
tować jedzenie. Często dla 
dzieci szykują poczęstunek 

księża i siostry zakonne. 
„Caritas” nie tylko zaj-

muje się otwarciem takich 
placówek w diecezji, lecz 
także przyczynia się do ich 
utrzymania, inaczej mówiąc, 
w pewien sposób towa-
rzyszy ich pracy: pomaga 
w nabyciu artykułów pa-
pierniczych, niezbędnych 
sprzętów, kieruje działal-
nością wolontariuszy.

„Pierwszorzędnym zada-
niem świetlic jest integracja 
dzieci zarówno zdrowych, jak 
i niepełnosprawnych – za-
znacza Helena Michajlik, 
zastępca dyrektora gro-
dzieńskiego «Caritas». – 
Niektórzy z nich są głusi, 
mają zaburzenie mowy, po-
ruszają się na wózku inwa-
lidzkim. Nie wszyscy mogą 
uczęszczać do placówek 
edukacyjnych, więc resocjali-
zacja takich dzieci jest bar-
dzo potrzebna: tu nie czują 
się samotne, zapomniane. 
A zdrowe dzieci uczą się czu-
łości, miłosierdzia, delikat-
ności”. W wielu świetlicach 
organizowano współpracę 
z dziećmi z rodzin zagro-
żonych wykluczeniem spo-
łecznym.

Wśród zalet świetlic 
przy parafii można wymie-
nić bezpłatne przebywa-
nie, wiek uczniów (nawet 
starszoklasiści), atrakcyjny 
i różnorodny program, dłu-
gie godziny pracy. Tak więc 
świetlice są dobrą alterna-
tywą dla szkół pozalekcyj-
nych. Zostały tu stworzone 
warunki, niezbędne do re-
kreacji, rozwoju zdolności 
i integracji młodych ludzi.

Angelina Pokaczajło

Współcześni rodzice dużo pracują, by zapewnić swoim 
dzieciom lepszą przyszłość. Z tego powodu muszą nieraz 
zostawać w pracy do późnego wieczoru. Niestety, niewielu 
jest tych, których stać na usługi niani, nie każdy ma babcię 
lub dziadka, mieszkających obok. Na kogo zostawić małe 
dziecko po lekcjach, gdy obydwoje rodziców są przez cały 
dzień w pracy?

NA KOGO ZOSTAWIĆ DZIECKO PO SZKOLE?

ŚWIETLICE
W SZKOŁACH

ŚWIETLICE
PRZY PARAFIACH

Świetlice przy parafi ach diecezji grodzieńskiej 
odwiedza ponad 1000 dzieci

Obecnie świetlice działają w 9 parafi ach diecezji: 
w Lidzie, Smorgoniach, Oszmianie, Ostrowcu, 

Szczuczynie, Brzostowicy Wielkiej i Grodnie

Warto dodać, że średni wiek szkolny jest pełen niebezpieczeństw dla rozwoju życia religijnego. Chodzi tu o wejście w kontakty z grupami rówieśniczymi, 
które nie zawsze oddziałują  pozytywnie. Należy szanować prywatność dziecka, lecz jeśli dzieje się z nim coś złego, trzeba temu zapobiegać.

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ WIADOMOŚCI

Programy
redakcji

katolickiej

Kalendarz
wydarzeń
5 listopada

Dzień modlitw za zmarłych 
kapłanów i 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 dla Ojca Świętego 

Franciszka do kierowania 
Kościołem powszechnym.

10 listopada
Wspomnienie św. Leona 

Wielkiego, papieża i 
doktora Kościoła. 
12 listopada

Wspomnienie św. Jozafata, 
biskupa i męczennika.

16 listopada
Uroczystość NMP 

Ostrobramskiej, Matki 
Miłosierdzia – głównej 

Patronki diecezji.
17 listopada
Wspomnienie

św. Elżbiety Węgierskiej.

Intencje
różańcowe

Listopad
Aby powołani kapłani 
i osoby konsekrowane 

wytrwali przy Chrystusie 
i czuli się szczęśliwi, 

realizując swe powołanie.

 „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; 
o godzinie 20.00  

na krótkich falach  6185 
i 11715 kHz; 

o godzinie 20.00 i 6.20 
na satelicie 

„Еutelsat Hotbird 13” 
w programie

„Radio Vaticana Telepace”. 
W każdą niedzielę 

o godzinie 8.55
na falach Pierwszego 

Krajowego Programu Radia 
Białoruskiego oraz 

w programie „Kultura” 
Radia Białoruskiego.

W Internecie na stronie
vatican.by.

SPOTKANIA FORMACYJNE DLA KAPŁANÓW
Około setki kapłanów, którzy posługują w diecezji grodzieńskiej, 

przybyło do budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie 
na dzień skupienia. Przewodniczył mu biskup grodzieński Aleksander 
Kaszkiewicz. Był też obecny biskup pomocniczy diecezji Józef Staniewski.

W Domu Miłosierdzia w Sopoćkiniach odbyło się spotkanie formacyj-
ne dla kapłanów od pierwszego do ósmego roku kapłaństwa. Księża roz-
ważali nad kulturą osobistą kapłana oraz nad udzieleniem sakramentu 
spowiedzi wiernym w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych.

Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz oraz biskup pomocniczy 
Józef Staniewski zakończyli wizytację kanoniczną w parafi ach dekanatu 
Słonim.

W ramach wizytacji w parafi i św. Michała Archanioła w Łukonicy bi-
skup Aleksander poświęcił dwa nowe krzyże: jeden został postawiony 
przy kościele, a drugi na znajdującym się w pobliżu cmentarzu.

Seminaryjny zespół muzyczny „AVE” przybył z koncertem do smorgoń-
skiego Centrum Kultury. Na występie zgromadzili się parafi anie, zaprosze-
ni goście oraz mieszkańcy miasta.

Przed wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych alumni WSD 
wzięli udział w sprzątaniu starego miejskiego cmentarza katolickiego.

 

Dzięki wsparciu fi nansowemu „Caritas” diecezji grodzieńskiej trwa 
budowa Domu dla osób w podeszłym wieku, odnawia się fasadę budyn-
ku Domu Miłosierdzia w Sopoćkiniach, a także rekonstruuje się budynek 
przeznaczony na letni odpoczynek dla dzieci w Niecieczy (dekanat Lida). 
Każdy chętny może dołączyć do realizacji projektów przez złożenie ofi ary.

Uczestnicy teatru im. św. Jana Pawła II oraz zespół młodzieżowy „Li-
beramente” przygotowali w kościele pw. Najświętszego Odkupiciela w 
Grodnie występ poetycko-muzyczny z okazji 40-lecia wyboru papieża Jana 
Pawła II na Stolicę Apostolską.

Z tejże okazji w grodzieńskich parafi ach Najświętszego Odkupiciela 
i św. Franciszka Ksawerego odbyły się koncerty polskiego zespołu „Tekla 
Klebetnica” w stylu folk-crossover (połączenie tradycyjnego polskiego 
i góralskiego folkloru z cygańską i bałkańską muzyką, klasyką i jazzem).

 • Dzieci z parafi i świętych Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu wraz 
z proboszczem ks. Janem Gaweckim uczcili patrona parafi i św. Jana 
Pawła II.  • Wierni parafi i Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Joza-
fata w Zaniewiczach (dekanat Brzostowica Wielka) uczcili bł. Celinę 
Borzęcką.  • W rektoralnym kościele pw. Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Panny w Grodnie odbyła się pierwsza w historii inauguracja 
w Koledżu Teologicznym im. św. Kazimierza.  • Rozpoczęcie roku 
akademickiego na Międzydiecezjalnych Kursach Życia Rodzinnego 
odmiało miejsce w grodzieńskim kościele pw. Najświętszego Odku-
piciela.  • W klasztorze w Nowogródku zakonnice ze Zgromadzenia 
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu organizowały rekolekcje dla 
rodzin. • Młodzież zgromadziła się razem w grodzieńskim rektoral-
nym kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, by odmó-
wić Różaniec w intencji młodego pokolenia. 

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej
 grodnensis.by.

i góralskiego folkloru z cygańską i bałkańską muzyką, klasyką i jazzem).i góralskiego folkloru z cygańską i bałkańską muzyką, klasyką i jazzem).

• • Dzieci z parafi i świętych Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu wraz Dzieci z parafi i świętych Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu wraz 

JEDNYM WERSEM

    

  
   9 listopada 1950 r. – ks. Сzesław Dobulewicz, prob. Nacza;
10 listopada 1940 r. – ks. Kazimierz Łaban, prob. Cudzieniszki;
13 listopada 1994 r. – ks. Jacek Jakubczyk SAC, duszp. Bieniakonie;
16 listopada 1953 r. – ks. Alfons Czyżewski SJ, duszp. Berdówka;
16 listopada 1999 r. – ks. Maciej Maciejewski CR, prob. Krzemianica;
17 listopada 1990 r. – ks. Edward Żurawski, prob. Kiemieliszki;
18 listopada 1975 r. – ks. Mieczysław Radziszewski, prob. Nowy Dwór.

prob. Nacza;prob. Nacza;prob. Nacza;prob. Nacza;
prob. Cudzieniszki;prob. Cudzieniszki;prob. Cudzieniszki;prob. Cudzieniszki;

duszp. Bieniakonie;duszp. Bieniakonie;duszp. Bieniakonie;duszp. Bieniakonie;
duszp. Berdówka;duszp. Berdówka;duszp. Berdówka;duszp. Berdówka;

W MODLITWIE WSPOMINAMY
ZMARŁYCH DUSZPASTERZY:

Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz oraz biskup pomocniczy Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz oraz biskup pomocniczy 

WIZYTACJE BISKUPIE

JESIENNE REKOLEKCJE ODBĘDĄ SIĘ W ROSI
Trzydniowe ćwiczenia duchowe będą miały miejsce

w centrum rekolekcyjnym „Dom Miłosierdzia”.

Plan rekolekcji

LISTOPAD
16-18 listopada: rekolekcje dla par małżeńskich z modlitwą o dar 
potomstwa, ks. Czesław Pawlukiewicz;
23-25 listopada: rekolekcje o „Świadectwie” i „Słowie pouczenia” 
z dziennika Alicji Lenczewskiej, ks. Czesław Pawlukiewicz.

Rozpoczęcie rekolekcji o 18.00. Zakończenie o 15.00.

By wziąć udział w ćwiczeniach duchowych, trzeba się zarejestrować 
pod numerem: (8 029) 886-31-28. W sprawie zapisów należy dzwonić

od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-12.00, 20.00-21.00.

DIECEZJA GRODZIEŃSKA PRZYGOTOWUJE ALBUM 
O HISTORII KRZYŻY PRZYDROŻNYCH

Od niepamiętnych czasów istnieje na naszych ziemiach 
piękny zwyczaj stawiania krzyży przydrożnych.

Jest to wymowne świadectwo wiary poprzednich pokoleń,
ich przywiązania do tradycji i wartości chrześcijańskich. 

Nierzadko w zbiorowej pamięci lokalnych społeczności są pieczołowicie 
zachowywane i przekazywane z pokolenia na pokolenie ciekawe i wzru-
szające historie, związane z poszczególnymi krzyżami. Kierując się prag-
nieniem ocalenia od zapomnienia i upowszechnienia w społeczeństwie 
wiedzy o tak ważnej części składowej naszego dziedzictwa religijnego 
i kulturowego, Kuria Diecezjalna w Grodnie rozpoczęła prace nad przy-

gotowaniem albumu poświęconego tej tematyce. Obecnie trwa 
zbieranie materiałów niezbędnych do realizacji tego projektu.

W związku z powyższym wierni diecezji grodzieńskiej są zaproszeni
do zbierania i przekazywania wszelkich informacji dotyczących krzyży 

znajdujących się na terenie ich parafi i. Mogą to być, na przykład, 
dokumenty archiwalne, wspomnienia i świadectwa parafi an,

stare i współczesne zdjęcia. Materiały należy dostarczyć osobiście
do Kurii Diecezjalnej w Grodnie (można też przekazać poprzez 

swoich duszpasterzy) lub wysłać na adres elektroniczny
grodnensis@gmail.com,

podając temat wiadomości: „Krzyże przydrożne”. 

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE

ŚWIĘCENIA DIAKONATU I PREZBITERATU
ODBĘDĄ SIĘ W GRODNIE

Święcenia kapłańskie przyjmą dk. Roman Wojciechowicz i dk. Ernest 
Mikołajczyk. Święcenie diakonatu otrzyma kl. Witalij Waluk. Wszyscy są 

alumnami grodzieńskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Uroczystość, podczas której biskup grodzieński Aleksander 
Kaszkiewicz udzieli święceń, odbędzie się 17 listopada w katedrze 

św. Franciszka Ksawerego. Początek Mszy św. o 12.00.

Dk. Roman Wojciechowicz pochodzi z parafi i Miłosierdzia Bożego w Grodnie, 
dk. Ernest Mikołajczyk – z parafi i Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie,

kl. Witalij Waluk – z parafi i Bożego Ciała w Krzemianicy (dekanat Wołkowysk).

wzięli udział w sprzątaniu starego miejskiego cmentarza katolickiego.wzięli udział w sprzątaniu starego miejskiego cmentarza katolickiego.

ORGANIZACJA CHARYTATYWNA „CARITAS”

WYDARZENIA KULTURALNE

MSZA ŚW. DLA PIELGRZYMÓW Z BIAŁORUSI
ODBĘDZIE SIĘ W WILNIE

16 listopada w Ostrej Bramie będzie obchodzona uroczystość
Matki Bożej Miłosierdzia.

Z tej okazji pielgrzymi z różnych krajów przybędą do litewskiego 
sanktuarium, by się pomodlić przed cudownym obrazem 

Najświętszej Maryi Panny.

W ramach uroczystości w Ostrej Bramie 17 listopada 
będzie celebrowana Msza św. dla pielgrzymów z Białorusi. 

Rozpoczęcie Eucharystii w języku białoruskim o godz. 15.00.

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCI 
BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE W GRODNIE 

Ćwiczenia duchowe odbędą się 
w dniach 30 listopada – 2 grudnia w rektoralnym kościele 
pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (pobrygicki). 

Rekolekcje organizuje duszpasterstwo trzeźwości diecezji grodzieńskiej. 
Do udziału są zaproszeni wszyscy zaniepokojeni problemem 

alkoholizmu i narkomanii na Białorusi.  

Zapisać się i otrzymać bardziej szczegółową informację można
pod numerem: (8 033) 325-57-64, Jerzy Gaponik.

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

Z głębi serca
Czcigodnemu Księdzu 
Dymitrowi Nieścierowi

z okazji Imienin i Uro-
dzin składamy serdeczne 
życzenia: dobrego zdro-

wia, obfi tych łask Bożych, 
darów Ducha Świętego, 

nieustannej opieki Matki 
Bożej i świętego Patrona. 
Niech każdy dzień będzie 

napełniony szczęściem 
i radością. Dziękujemy 

za przykład pobożności, 
dobre serce oraz za to, 

że jesteś z nami.
Wierni ze wsi Wincuki

Czcigodnemu Księdzu 
Mieczysławowi

Matukiewiczowi
z okazji Imienin z całego 
serca życzymy dużo łask 

Bożych, nieustannej opieki 
Matki Najświętszej i 

świętego Patrona, obfi tego 
plonu na niwie Pańskiej 
oraz życzliwych ludzi na 
drodze życiowej. Niechaj 

radość, zdrowie i szczęście 
zawsze Ci towarzyszą, 

a wszystko, co nie pocho-
dzi od Pana, zniknie.

Członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca 

z parafi i Dudy

Czcigodnemu 
Księdzu Waleremu

Lisowskiemu
z okazji 15-lecia przybycia 

do naszej parafi i z serca 
składamy słowa wdzięcz-

ności za troskę o wiernych 
i świątynię. Życzymy sił, 
natchnienia Ducha Świę-
tego, opieki Matki Bożej i 
świętego Patrona. Niech 
Twa oddana posługa na 

rzecz Boga i ludzi przynosi 
obfi te owoce! 

Wierni z parafi i Imienia NMP, 
Wierejki 

Czcigodnemu Księdzu 
Leonardowi

Stankowskiemu
z okazji Imienin składamy 
najserdeczniejsze życze-
nia: zdrowia, szczęścia, 
radości i pogody ducha. 

Niech Pan Bóg zawsze 
obdarza Cię swoim błogo-
sławieństwem, mocą i wy-
trwałością, a także stawia 
na Twej drodze dobrych i 

życzliwych ludzi. Życzymy 
obfi tych łask Bożych, da-
rów Ducha Świętego oraz 
opieki Matki Najświętszej 

na każdy dzień posługi 
duszpasterskiej.

Członkowie Apostolskiego Dzieła
 Pomocy dla Czyśćca z Sołów

Czcigodnemu 
Księdzu Janowi

Romanowskiemu
z okazji Urodzin prag-

niemy złożyć najserdecz-
niejsze życzenia: obfi tych 
łask Bożych, nieustannej 

opieki Matki Najświętszej, 
mocnego zdrowia, dużo 
sił, wytrwałości i radości 
w podążaniu drogą Bożą 
ku świętości. Niech Duch 
Święty opromienia swym 

światłem każdy dzień 
Twojej posługi kapłań-

skiej, niech Jezus zawsze 
będzie Ci Przyjacielem, 

a Maryja przytula do swe-
go serca. Szczęść Boże!
Kółka Różańcowe, członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

dla Czyśćca oraz wierni 
z Radunia

Czcigodnemu 
Księdzu Tadeuszowi

Krisztopikowi
z okazji Imienin pragnie-

my złożyć najserdecz-
niejsze życzenia. Bądź 

kapłanem według Serca 
Jezusowego, mądrym i 

świętym. Za to, że głosisz 
wiernym naukę Bożą, 

niech Cię Chrystus przytu-
li z miłością do siebie. 
My zaś podtrzymamy 

w modlitwie Twoje ręce. 
Niech Twoje życie będzie 
zgodne z myślami i uczu-
ciami Najświętszego Serca 

Jezusowego, a o resztę 
On sam się postara.

Wierni z kościoła
pw. Miłosierdzia Bożego, 

Świsłocz

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Antoniemu
Filipczykowi

z okazji 30. rocznicy po-
sługi kapłańskiej w koście-
le w Wołkowysku składa-
my serdeczne życzenia. 

Pan Bóg ofi arował 
Ci talenty wszelkie

i poświęcenie 
dla wiernych wielkie,
cierpliwość, miłość 
i zaangażowanie –

wszystko masz w sobie, 
nasz drogi Kapłanie!

Niech Twoje życie 
szczęściem opływa

i serca Twojego 
ból nie przeszywa.

Żyj w zdrowiu i radości 
zawsze i wszędzie,

Niech każda chwila radoś-
cią wypełniona będzie!

Wdzięczne rodziny 
Ganisiewskich i Bieleninik

Czcigodnemu Księdzu 
Leonowi Ładyszowi

z okazji Imienin życzymy 
błogosławieństwa Bożego, 
opieki Najświętszej Maryi 

Panny, darów Ducha Świę-
tego, wszelkich potrzeb-
nych łask od Chrystusa, 

mocnego zdrowia, pokoju 
w sercu, pogody ducha 

i życzliwych ludzi obok. 
Zawsze pamiętamy o Tobie 

w modlitwach.
Wierni z parafi i Trójcy Przenaj-

świętszej, wieś Wojstom

Czcigodnemu 
Księdzu Dymitrowi

Nieścierowi
z okazji Imienin i Urodzin 
przesyłamy serdeczne ży-
czenia: mocnego zdrowia, 
sił, mądrości i cierpliwości 

na drodze kapłańskiej. 
Niech Jezus Miłosierny 
przytula Cię do swojego 
serca, Duch Święty nie-

ustannie zsyła obfi te dary, 
a Najświętsza

Maryja Panna otacza
miłością i opieką.

Wierni
z kaplicy Suraż

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Radziukowi

z okazji 14. rocznicy 
święceń kapłańskich 

pragniemy złożyć naj-
serdeczniejsze życzenia. 
Niech Miłosierdzie Boże, 
promieniujące miłością 
i ufnością, zawsze prze-

wodniczy w posłudze 
duszpasterskiej, a Duch 

Święty udziela wszelkich 
darów. Niech uśmiech 

zawsze jaśnieje na Twej 
twarzy, a radość towarzy-

szy w każdym dniu posługi 
kapłańskiej. Życzymy dużo 

sił w pokonywaniu ludz-
kich słabości, wielu życzli-
wych serc obok, gotowych 
przyjść z pomocą, obfi tości 
łask Bożych i opieki Matki 
Najświętszej. Bądź dobrym 
pasterzem na wzór Chry-
susa i osiągnij świętość!
Z chrześcijańskim pozdrowie-

niem wierni z parafi i św. Józefa 
w Grodnie

Czcigodny Księże
Leonie Ładysz!

Z okazji Imienin szczerze 
życzymy Ci mocnego zdro-
wia, wszelkich łask Bożych 

i nieustannej opieki 
Matki Najświętszej. 

Szczęść Boże!
Wierne z parafi i wojstomskiej 

Zosia i Maria

Szanownej Pani
Krystynie Romańczuk,
zakrystiance kościoła 

pw. Najświętszego 
Odkupiciela w Grodnie, 
z okazji Urodzin szczerze 
życzę Bożego błogosła-
wieństwa oraz obfi tych 
darów Ducha Świętego. 

Niech Matka Boża zawsze 
się Tobą opiekuje, a Anioł 
Stróż nieustannie czuwa 
i prowadzi do świętości.

Irena Mackiewicz

Czcigodnemu 
Księdzu Michałowi

Łastowskiemu
z okazji 17. rocznicy świę-
ceń kapłańskich składamy 

moc najserdeczniejszych 
życzeń. Niech Chrystus, 
którego codziennie trzy-

masz w swych kapłańskich 
rękach, błogosławi każdy 
Twój dzień, Matka Boża 
otacza miłością i opieką, 
a Duch Święty pomaga 
godnie spełniać posłu-
gę duszpasterską i nie-

ustannie obdarza swoimi 
darami. Żyj w zdrowiu 
i radości, a serce niech 

zawsze będzie wypełnione 
pokojem i miłością. 

Kółko Żywego Różańca
MB Fatimskiej z Nowosiółek

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi

Dymitrowi
Nieścierowi

z okazji Urodzin składamy 
najserdeczniejsze życze-
nia. Niech zdrowie będzie 
mocne, życie długie, siły 
niewyczerpalne, a radość 

codzienna. Niech Cię 
zawsze otaczają promie-
nie Miłosierdzia Bożego, 
moc Ducha Świętego oraz 
opieka Najświętszej Maryi 
Panny. Niech Jezus króluje 
w Twoim sercu i obdarza 
swoimi łaskami, a święty 
Patron zawsze stoi obok. 

Dziękujemy za piękne gło-
szenie Słowa Bożego 

i radosny uśmiech 
na twarzy. 

Z modlitwą Komitet Kościelny
i parafi anie, Gieranony

Czcigodny Ojcze
Andrzeju Zuj!

Z okazji Urodzin i zbli-
żających się Imienin 

przesyłamy Ci najserdecz-
niejsze życzenia: mocne-
go zdrowia, natchnienia 

Ducha Świętego na każdy 
dzień posługi duszpaster-
skiej, niezawodnej opieki 

świętego Patrona oraz 
wszelkich łask Bożych.
Niech każdy dar, który 
otrzymujesz od Pana, 

będzie znaczącym wspar-
ciem na Twej drodze ży-

ciowej. Niech się spełniają 
Twoje pragnienia, a moc 

błogosławieństwa Bożego 
pomaga w każdej sprawie. 

Dziękujemy za owocną 
pracę i dobre czyny na 

rzecz naszej parafii. Pa-
miętamy o Tobie i zapra-
szamy do siebie. Bardzo 
nas uszczęśliwisz swoim 

przyjazdem!
Wierni ze wsi Horodyszcze, 
parafia Wołkołata diecezji 

witebskiej

Czcigodnemu
Księdzu Pawłowi 
Bezlapowiczowi

z okazji Urodzin z całego 
serca życzymy zdrowia, 
pogodnych dni, życz-
liwych ludzi obok, sił 
w niełatwej posłudze 

kapłańskiej, obfitych łask 
Bożych i darów Chrystu-
sowych: pokoju, radości i 

nadziei. Niech dobry 
Bóg, który powołał Cię 

do kapłaństwa, we wszyst-
kim pomaga, a Najświęt-

sza Maryja Panna nieustan-
nie się o Ciebie troszczy. 

Z modlitwą apostola
 „Margaretka” z parafii

św. Franciszka Ksawerego
w Grodnie

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Antoniemu
Filipczykowi

z okazji 30. rocznicy 
posługi w naszej para-
fii składamy serdeczne 
życzenia. Niech droga 

kapłańska będzie szczęś-
liwa i błogosławiona, 

Bóg, któremu zaufałeś, 
do końca życia obdarza 

Cię swoimi łaskami i moc-
nym zdrowiem, a Matka 
Najświętsza codziennie 
się Tobą opiekuje. Ży-
czymy wielu radosnych
chwil, sił i wytrwałości 
w niełatwej i odpowie-

dzialnej posłudze. Dzięku-
jemy za Słowo Boże, którym 

wypełniasz nasze serca.
Chór kościelny z parafi i

św. Wacława
w Wołkowysku

     Zadanie: pójdź z rodzicami na cmentarz, zapal znicz i pomódl się za zmarłych.
                                                                                                                                                                

S. Weronika Bliźniuk FMA

Na pewno, Maleńki Czytelniku, podob-
nie jak wszyscy dorośli, czasami zastanawiałeś 

się nad pytaniem: jak jest w Niebie? Przecież to 
najważniejszy cel i najpiękniejsza z ostatecznych rzeczy dla 

człowieka! Apostoł Paweł tylko potęguje naszą ciekawość: „ani oko 
nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, 

jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9). Jest 
to bardzo przejmująca tajemnica.

Listopad to czas, by więcej zastanawiać się nad przepisem na życie wieczne. 
Rozmyślania zaczynają się od uroczystości Wszystkich Świętych. Wychodzimy 

na spotkanie do szczęśliwych ludzi, którzy odeszli z tego świata i już ujrzeli 
Boga twarzą w twarz.

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych tradycyjnie nazywa się 
Dniem Zadusznym. Wtedy w sposób szczególny modlimy się za dusze 
zmarłych, szczególnie za te, które jeszcze odbywają pokutę w czyśćcu. Stąd 
też nazwa „zaduszki”. Choć dusze czyśćcowe już zostały zbawione, jesz-
cze nie mogą w pełni pojednać się z Bogiem. Powinny się do końca oczyś-

cić, by osiągnąć doskonałość. Skrócić czas przebywania dusz w czyśćcu
 mogą nasze modlitwy w ich intencji – same już w niczym sobie pomóc nie mogą.

Pamiętając o zmarłych, warto też nie zapominać o sobie. By radość na-
szego życia się nie skończyła na ziemi, trzeba dobrze się przygotować 

na spotkanie z Bogiem przez modlitwę, dobre uczynki i uczciwe 
życie. To jest przepis na życie wieczne. Niech przekonać się o tym 
pomoże Ci ciekawe opowiadanie Brunona Ferrery.

Po zakończeniu ziemskiej wędrówki pewna kobieta od razu stanęła w długiej procesji 
z ludzi, którzy powoli zmierzali w kierunku Sędziego. Będąc już w połowie drogi, zaczęła się 
przysłuchiwać słowom Boga. Słyszała, jak Ojciec Niebieski mówił do kogoś:

– Ty, który pomogłeś Mi, gdy tra� łem w wypadek drogowy i zawiozłeś Mnie do szpitala, mo-
żesz wejść do Raju.

Potem powiedział do kogoś innego:
– Ty, który bez żadnego zysku pożyczyłeś pieniądze wdowie, wejdź, by otrzymać nagrodę wieczną.
Później rzekł:
– Ty, który za darmo podjąłeś się bardzo skomplikowanej operacji, pomagając Mi nieść nadzieję 

wielu ludziom, wejdź do Mojego Królestwa.
I tak dalej...
Biedna kobieta bardzo się przestraszyła, gdyż bez skutku usiłowała przypomnieć sobie 

jakiekolwiek wyjątkowe osiągnięcie. Nawet ustąpiła miejsca w kolejce, by mieć więcej czasu 
na zastanowienie się i odświeżenie w pamięci wydarzeń z życia, jednak nic znaczącego nie 
przyszło jej na myśl.

Pogodny a zarazem poważny anioł nie pozwolił jej znów ustąpić miejsca w kolejce. 
Pełna lęku kobieta stanęła przed Bogiem. I od razu ujrzała Jego uśmiech.

– Ty, któraś prasowała wszystkie moje koszule, dziel się Moją radością! – rzekł Pan.
Biedna kobieta wykonywała proste, na pierwszy rzut oka, zwyczajne czynności, ale 

udało się jej zasłużyć na szczęście w Niebie. Ty również, Maleńki Czytelniku, możesz 
otrzymać zbawienie, jeśli będziesz sumiennie wykonywał swoje obowiązki, pilnie się 
uczył, kochał innych ludzi i szczerze się modlił. W sposób szczególny pamiętaj o tym, 
by wznosić modlitwy w intencji zmarłych. Kiedyś, być może, sam będziesz potrze-
bował takiej pomocy.

Przepis 
na życie wieczne
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