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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

Maryja –

matczyne oblicze
miłosierdzia

„WITAJ, PANNO, NIEUSTANNĄ CZCIĄ WSZYSTKICH LUDZI” – ŚPIEWAJĄ WIERNI MATCE MIŁOSIERDZIA
W SANKTUARIUM W OSTREJ BRAMIE (LITWA). OD WIELU WIEKÓW I DO DNIA DZISIEJSZEGO PRZYBYWAJĄ TU RZESZE
PIELGRZYMÓW Z CAŁEGO ŚWIATA, BY DZIĘKOWAĆ MATCE BOŻEJ ZA OTRZYMANE ŁASKI. WDZIĘCZNOŚĆ WIERNYCH
SYMBOLIZUJĄ TYSIĄCE TABLICZEK, RYNGRAFÓW, KOSZTOWNOŚCI, ZNAJDUJĄCE SIĘ W KAPLICY.
ciąg dalszy na str. 4

Z Bogiem w sercu,
z muzyką
przez życie
MARIAN SKROMBLEWICZ Z ODELSKA OD DZIECIŃSTWA BYŁ
ZWIĄZANY Z MUZYKĄ: MAJĄC 12 LAT, PO RAZ PIERWSZY ZAGRAŁ
NA WESELU, W CIĄGU PONAD 30 LAT KIEROWAŁ CHÓREM I ORKIESTRĄ GRODZIEŃSKIEGO PARKU AUTOBUSOWEGO I JUŻ OD 20 LAT
SAM TWORZY INSTRUMENTY MUZYCZNE.

Marian Skromblewicz – honorowy obywatel rejonu grodzieńskiego,
laureat premii „Człowiek roku Grodzieńszczyzny”

ciąg dalszy na str. 5

„Poznajmy miłosierdzie Boga. Niech Matka Miłosierdzia nas otuli!”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

Bóg objawia się człowiekowi poprzez swoje miłosierdzie. Jak zaznaczał
św. Jan Paweł II, ludzie „miłosierną miłość najłatwiej przyjmują ze strony
Matki” (Dives in misericordia, nr 9). Nic więc dziwnego, że od początków
chrześcijaństwa wierni zwracali się do Maryi jako Matki Miłosierdzia, ufając,
że dzięki Jej wstawiennictwu Bóg obdarzy ich przebaczeniem.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 20, 27-38

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą,
że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób:
„Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś
brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie
ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu». Otóż było
siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją
drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy
dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc
którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za
żonę”. Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za
mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału
w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić
nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą,
gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami
zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz
zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa
«Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest
Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE
Nieustannie docierają do nas wiadomości o tragediach w świecie: katastrofach lotniczych, wypadkach drogowych, zamachach
terrorystycznych – powodują, że część społeczeństwa przyzwyczaja
się do doświadczenia śmierci zbierającej tak „obfite żniwo”. Dopiero
odejście bliskiej osoby czy nieuleczalna choroba uświadamia człowiekowi, że śmierć jest realna i dotyczy każdego.
Zazwyczaj przychodzi wtedy refleksja nad własnym życiem, nad
jego kruchością i przemijaniem. Powracają pytania: Jaki jest sens
mojego życia? Kiedy nadejdzie jego kres? Co będzie po śmierci?
Podobne pytanie w przytoczonym fragmencie Ewangelii zadają Jezusowi osoby, które sprowadziły ludzkie istnienie wyłącznie
do ziemskiego życia. Chrystus, widząc ich błędne rozumienie tej
prawdy, tłumaczy, że nie da się porównać wieczności z rzeczywistością ziemską. Są to dwa różne światy rządzące się różnymi prawami. O tym niebiańskim możemy z całą pewnością powiedzieć tylko
tyle, że wówczas wszyscy będą żyli dla Boga. Wszechmocny bowiem
„nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych”.
Potrzeba więc nam jedynie obumrzeć jak ziarno w ziemi, a zakiełkujemy na wieki!

Miłosierna Pani
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Ks. Jerzy Martinowicz
Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, który
zostanie ogłoszony błogosławionym w
przyszłym roku, rozważając
w więziennej celi o życiu
Niepokalanej, zanotował:
„Podążałaś za Synem
miłości Bożej wszędzie,
by w porę podpowiadać:
wina nie mają, chleba
nie mają, miłości nie
mają, łaski nie mają, serca szukają... Czy w Kanie,

czy na Golgocie, czy dziś
– po prawicy Zbawiciela,
w Niebie – Miłosierdzie
Twoje zawsze niemal,
uśmiecha się przez łzy.
Zawsze tam, gdzie męka
zwątpienia. I dopiero gdy
łzy obmyją oczy i serce
z pyłu ziemi, dostrzegały Pańskie miłosierdzie i
obfite u Niego odkupienie”.
Najświętsza
Panna objawia światu, jak

wielką moc ma miłosierdzie Boże, w ten sposób
odradzając w ludzkich
sercach nadzieję na Jego
zmiłowanie.
Przybliża człowiekowi miłość
Stworzyciela w sposób
szczególnie
owocny,
gdyż u jej podstaw leżą
niezwykła
podatność
macierzyńskiego serca,
niezmierna wrażliwość,
wyjątkowa zdolność docierania do wszystkich...

Na ziemiach grodzieńskich Maryja jako
Matka Miłosierdzia jest
czczona w obrazie ostrobramskim od przeszło
300 lat. Jej kult się poszerzył jeszcze bardziej,
gdy została wybrana na
główną Patronkę diecezji. Wizerunek Niepokalanej ze skrzyżowanymi na
piersiach dłońmi zdaje
się łagodnością i miłością ogarniać cały świat.

Drodzy Czytelnicy!
Starajmy się naśladować Maryję w postawie służebnej, gdyż miłosierni miłosierdzia dostąpią
(por. Mt 5, 7). Zwracamy się do Matki Miłosierdzia szczególnie wtedy, gdy przytłacza nas życie, gdy
dręczy niepokój, gdy cierpimy, obciążeni grzechami, gdy tracimy nadzieję. U Niej szukajmy ukojenia,
wsparcia i pomocy.
Niech nasze serce, oczy i dłonie będą otwarte na potrzeby bliźnich, a Niepokalana osłoni każdego płaszczem miłosierdzia! Szczerze podziękujmy Przenajświętszej Matce za wszelkie łaski otrzymane za Jej wstawiennictwem.

Jak często myślę o życiu wiecznym?
W jaki sposób troszczę się o jakość mojej wiary,
która prowadzi do wizji uszczęśliwiającej?
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Łk 21, 5-19
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona
pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: „Przyjdzie czas,
kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który
by nie był zwalony”. Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to nastąpi?
I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział:
„Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie
pod moim imieniem i będą mówić: «To ja jestem» oraz: «Nadszedł
czas». Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie
o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie
zaraz nastąpi koniec”. Wtedy mówił do nich: „Powstanie naród
przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne
trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne
zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim
podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was
do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was
będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność
do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać
naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość,
której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć
ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni
i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu
mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos
z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze
życie”.

GOTOWOŚĆ NA PRZYJŚCIE BOGA
Wielu fałszywych proroków – przedstawicieli wszelkich sekt –
próbuje ustalić datę końca świata. Powołują się przy tym na różne
przepowiednie, wróżby i znaki, również te, które wymienia Jezus
w podanym fragmencie Ewangelii: wojny, trzęsienia ziemi, głód,
zarazę, zjawiska kosmiczne. Ukazują się na ten temat coraz to
nowe filmy, książki i artykuły prasowe. Ludzie pozwalają się zwieść
do tego stopnia, że zamiast zadbać o zbawienie swej duszy, ubezpieczają mienie, przygotowują schrony i magazynują żywność.
Dla nas, chrześcijan, wyznacznikiem myślenia o końcu świata
powinny być słowa Jezusa: „O tym jednak, kiedy nadejdzie ten dzień
i godzina, nikt nie wie: ani aniołowie w Niebie, ani Syn, tylko Ojciec”
(Mk 13, 32). Mamy aktywnie oczekiwać na powtórne przyjście Chrystusa, aby dzięki wytrwałości wiary zdobyć życie wieczne.
Choć myśl o Sądzie Ostatecznym może wzbudzać poczucie strachu, nie powinniśmy się poddawać frustracji. Bóg kocha każdego
z nas! Jego Syn odkupił człowieka swą przenajdroższą Krwią. Przychodząc jako Sędzia, na pewno okaże pełnię swego miłosierdzia.
Bylebyśmy tylko chcieli uznać swą małość i grzeszność. Bylebyśmy
tylko otworzyli serca na Jego miłość.

Jak przygotowuję się na spotkanie
z Bogiem w wieczności?
Co czynię, aby ocalić swoją duszę ?
Ks. Jerzy Martinowicz

Komisja ds. Społecznych
i Relacji Prawnych
z Władzami Świeckimi
Pan Jezus powierza każdemu osobistą misję. Katolicy świeccy jako członkowie Chrystusowego Kościoła mają za zadanie rozpoznanie natury swojego powołania, godności, duchowości i odpowiedzialności.
Przez przyjęty sakrament chrztu św. uczestniczą oni
w kapłaństwie powszechnym, czyli mają swój udział
w kapłaństwie Chrystusa, ofiarowując siebie samych
i wszystkie swoje uczynki.
Synod diecezjalny podkreśla, że osoby świeckie
spełniają pierwszą i najważniejszą misję Kościoła,
którą jest uświęcenie dzieła stworzenia. Dokonują
tego, jeśli żyją tajemnicami Chrystusa, uczestnicząc
w misji apostolskiej Kościoła poprzez życie rodzinne,
zawodowe, działalność w dziedzinie kultury i rozrywki, stosunki społeczne, ekonomiczne i polityczne.
Komisja przypomina, że Kościół nie może pozostawać obojętny na problemy człowieka oraz ich następstwa, dlatego w granicach swoich kompetencji pragnie uczestniczyć we wszystkich trudnych procesach
zachodzących w społeczeństwie. Ma obowiązek dania
oceny moralnej niepokojącej sytuacji, formułowania
właściwych wskazań, a także poszukiwania nowych
dróg do polepszenia życia ludzi.
Członkowie komisji wskazują też na istniejące negatywne zjawiska w diecezji, jak bezrobocie,

poszerzające się środowisko ludzi wykluczonych społecznie, uzależnienie od hazardu, pornografii, alkoholu (w tym rozpijanie dzieci i młodzieży), narkotyków i
inne. Celem komisji jest wezwanie wiernych do solidarności w działaniach, które pomogą przezwyciężyć
patologie życia społeczno-gospodarczego. Nauczanie
Kościoła wywodzi się z Ewangelii i jest uszczegółowieniem jej wskazań w życiu. W ten sposób każdy chrześcijanin jest zobowiązany do podejmowania
działań zmierzających do stworzenia świata bardziej
sprawiedliwego i bardziej ludzkiego.
Członkowie komisji polecają kapłanom, by w prowadzeniu duszpasterstwa dążyć do zgłębiania nauki
społecznej Kościoła, w sposób szczególny poprzez
rozpowszechnianie dokumentów z nią związanych,
a zwłaszcza papieskich encyklik społecznych, oraz
katechezę dla dorosłych. Uświadamiać wiernym, że
Kościół bardzo angażuje się w stworzenie systemu
społecznego, w którym najwyższymi wartościami są
sprawiedliwość, równość oraz poszanowanie godności każdego człowieka.
Otoczmy modlitwą wszystkich członków komisji,
aby ich praca przyczyniła się do wspólnego dobra
w naszym społeczeństwie.
Ks. Jerzy Martinowicz
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NA DRODZE KU ŚWIĘTOŚCI

JAK ROZPOZNAĆ WOLĘ BOŻĄ
W SWOIM ŻYCIU?

Wolą Boga jest zawsze
dobro człowieka, przede
wszystkim – na pewno –
wieczne. Pan Jezus powiedział: „To bowiem jest wolą
Ojca mego, aby każdy, kto
widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja
go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 40). W Niebie
wszyscy aniołowie i święci są szczęśliwi, ponieważ
pełnią wolę Bożą. Jednak
doczesny los człowieka
również nie jest Stwórcy
obojętny. Pragnie On, abyśmy tu, na ziemi, w sposób
doskonały pełnili Jego wolę,
szli zawsze drogami dobra,
a przez to obfitowali w łaski
i zostali zbawieni.
Niestety, ludzie nieraz
błędnie rozumieją wolę
Bożą. Wydaje im się, że
wymaga ona rezygnacji
ze swoich pragnień, koniecznej zgody na cierpienie, nieszczęście. Taka postawa wynika z fałszywego
obrazu Stwórcy. Otóż plan
Pana polega na tym, aby
człowiek był szczęśliwy już
za życia ziemskiego!
Jak rozpoznać wolę
Bożą? Pierwszym krokiem
ku temu jest pragnienie poznania oraz serce gotowe
do jej przyjęcia i spełnienia.
Ważne jest, by to, co chcemy
robić, nie było przeciwne
Bożym i kościelnym przykazaniom. A więc czyn powinien opierać się na miłości
do Pana, bliźnich i samego
siebie. Istotne znaczenie
ma również modlitwa o rozpoznanie woli Bożej oraz
życie w stanie łaski, czyli
nie popełniając grzechów
śmiertelnych. Jeżeli się ich
dopuszczamy, nie jesteśmy
w stanie rozpoznać wolę
Ojca Niebieskiego.
„Nieznajomość
Pisma
Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – głosił św.
Hieronim. W Biblii Bóg
mówi, co mamy czynić, a
jakich uczynków zaniechać.

„A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże,
abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu
przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.
Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” .
(Rz 12, 1-2)

Na przykład w jednym z listów św. Pawła Apostoła
czytamy: „Albowiem wolą
Bożą jest wasze uświęcenie:
powstrzymywanie się od
rozpusty” (1 Tes 4, 3). Ten
werset w konkretny sposób
wskazuje, że człowiek powinien dążyć do czystości w
relacjach, by osiągnąć świętość. Dalej św. Paweł mówi:
„W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola
Boża w Jezusie Chrystusie
względem was” (1 Tes 5, 18).
A więc mamy dziękować
Panu we wszelkich okolicznościach swego życia.
Na kartach Pisma Świętego
odnajdujemy też fragmenty, w których Wszechmocny
nakazuje, byśmy byli uczciwi, byśmy miłowali swoich nieprzyjaciół, byśmy
pokutowali za nasze grzechy itd. Dobrym sposobem

na rozeznanie woli Bożej
jest stawianie sobie pytań:
co w tej konkretnej sytuacji uczyniłby Zbawiciel? co
zrobiliby apostołowie albo
któryś święty?
„Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w
Duchu Świętym” (Rz 9, 1).
Bóg wpisał prawo moralne
w ludzkie serca. Sumienie ma służyć człowiekowi
pomocą w rozpoznawaniu
woli Najwyższego. Najprostsza definicja podaje,
że sumienie to głos samego Boga, który w nas rozbrzmiewa i poucza o dobru,
które mamy czynić, oraz
o złu, którego mamy unikać
(por. KKK 1776). Katechizm
Kościoła Katolickiego poucza
również, że nawet
jeśli głos ten z powodu
złego postępowania w nas

osłabnie, to jednak nigdy
nie zamilknie (por. KKK
1865). Jest to swego rodzaju kompas duchowy, który
do końca życia ziemskiego
będzie wskazywał właściwy
kierunek.
„Albowiem nie dał nam
Bóg ducha bojaźni, ale mocy
i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7). Bóg stworzył
Wszechświat według pewnego mądrego zamysłu. Dał
człowiekowi zdrowy rozsądek, by mógł rozpoznawać
Jego wolę w tym świecie.
Spełnienie pewnych funkcji podpowiada nam rozum
(na przykład, że mężczyzna
jest powołany do bycia ojcem, a kobieta – matką, rodzice powinni wychowywać
swoje dzieci itd). Jest to tak
oczywiste, że nie wymaga
żadnych znaków od Boga.
Wolą Stwórcy jest trwanie

w swoim powołaniu – kapłaństwie czy życiu rodzinnym. Nie możemy naruszyć
ślubów, które złożyliśmy.
Jeśli coś wymaga złamania
tej przysięgi, nie jest wolą
Boga. Pan chce również,
byśmy rozwijali i owocnie
wykorzystywali każdy talent, którym zostaliśmy obdarzeni.
„Głupi pogardza napomnieniem ojca, kto rad przestrzega – mądrzeje” (Prz 15, 5).
W rozpoznawaniu woli Boga
mogą pomóc inni ludzie,
gdyż posiadają wiedzę i
pewne doświadczenie. Jako
patrzący z dystansu, mogą
ocenić sytuację obiektywnie, bez emocji. Na przykład osoba zakonna powinna uzgodnić swoje czyny
z przełożonymi, kapłan – z
biskupem czy swoim proboszczem, człowiek mający
rodzinę – ze swoim małżonkiem, samotny może poradzić się swego duszpasterza. Ważne jest pamiętać, że
ten, kto chce czynić postępy
w życiu duchowym, musi
mieć dobrego kierownika
duchowego, który pomoże
w rozpoznaniu znaków działania Pana.
Jeżeli będziemy szczerze
szukali woli Bożej, to ją na
pewno odnajdziemy. A gdy
już ją odnajdziemy – w Biblii, w naszym sumieniu,
w sposób rozumowy, dzięki
pomocy innych ludzi – naszym obowiązkiem będzie
podporządkowanie się jej,
gdyż tego wymaga własne
dobro, szczęście i zbawienie. Bóg wzywa do prowadzenia życia zgodnego
z każdym słowem, pochodzącym z Jego ust. A Jego
wolę wobec nas właściwie
można streścić do jednego
zdania z Pisma Świętego:
„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1, 15-16).
Ks. Aleksander
Siemiński
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Papież Franciszek
Uroczystość
Wszystkich Świętych przypomina
nam, że wszyscy
jesteśmy powołani
do świętości. Święci
wszech czasów nie są jedynie
symbolami, dalekimi, nieosiągalnymi istotami ludzkimi.
Przeciwnie, są to osoby, które
mocno stąpały po ziemi. Doświadczały codziennego trudu
istnienia ze swymi sukcesami
i porażkami, odnajdując
w Panu siłę, aby zawsze powstawać i iść dalej. Zrozumiałe jest zatem, że świętość
jest celem, którego nie można
osiągnąć jedynie o własnych
siłach, jest owocem łaski Bożej
i naszej dobrowolnej na nią
odpowiedzi. Dlatego jest darem
i wezwaniem.
Będąc łaską Boga, to znaczy Jego darem, jest to coś,
czego nie możemy kupić ani
wymienić, jedynie przyjąć dar
Boży, uczestnicząc w życiu samego Boga przez Ducha Świętego, który żyje w nas od dnia
naszego chrztu. Nasieniem
świętości jest właśnie chrzest.
Chodzi o proces dojrzewania
coraz większej świadomości, że
jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, jak latorośl jest zjednoczona z krzewem winnym,
i dlatego możemy i musimy żyć
z Nim i w Nim jako dzieci Boga.
Fragment przemówienia
przed modlitwą „Anioł Pański”
w Watykanie, 01.11.2019

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
W dniu zadusznym
każdy cmentarz
zamienia się w ambonę. Przychodzimy, ponieważ szukamy odpowiedzi
na pytania od zawsze nurtujące całą ludzkość.
Dlaczego musimy umierać?
Dlaczego nasze ciało stanie się
kiedyś bezwładne, nieruchome
i w krótkim czasie zamieni się
w proch? Co będzie dalej? Czy
jest jakaś nadzieja, sięgająca
poza granicę śmierci? Przecież
każdy z nas chciałby, aby życie
się nie kończyło, każdy z nas
ma wrodzone pragnienie nieśmiertelności…
Jak zapewnia św. Paweł,
„Chrystus zmartwychwstał
jako pierwszy spośród tych,
co pomarli. […] I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też
w Chrystusie wszyscy będą
ożywieni” (1 Kor 15, 20-22).
„Jeżeli umarliśmy razem
z Chrystusem, wierzymy, że
z Nim również żyć będziemy,
wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie
umiera, śmierć nad Nim nie ma
już władzy” (Rz 6, 8-9).
Wiara i nadzieja, którą
pokładamy w Synu Bożym pozwala nam trwać w łączności
z braćmi i siostrami, którzy
przekroczyli próg śmierci i żyją
już innym życiem – prawdziwym, wiecznym, niemającym
kresu. Stajemy się uczestnikami
tajemnicy świętych obcowania.
Łączy nas ze zmarłymi coś więcej, niż tylko pamięć, wdzięczność, smutek i żal. Stanowimy
z nimi jedną wspólnotę zwaną
Kościołem.
Fragment homilii wygłoszonej
na cmentarzu franciszkańskim
w Grodnie, 02.11.2019

4

 Ojciec Święty Franciszek
zmienił nazwę Tajnego Archiwum Watykanu. Będzie
odtąd się nazywało Apostolskie
Archiwum Watykańskie. Ta decyzja została ogłoszona w motu
proprio „L’esperienza storica”.
„W związku z przemianami,
jakie zaszły zarówno w języku,
jak i we wrażliwości społecznej,
historyczna nazwa może budzić
błędne skojarzenia. Sugeruje,
że jest tam przechowywana
wiedza zarezerwowana dla
nielicznych – zaznacza papież.
– Jednak Tajne Archiwum
Watykańskie zawsze było i
stara się być w pełni temu
przeciwstawne”. Instytucja
przechowuje fragmenty kodeksów i tekstów, które znajdowały
się w bezpośredniej jurysdykcji
Biskupów Rzymu.
 Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury kard.
Gianfranco Ravasi oświadczył, że niemożliwe jest dalsze
wpuszczanie dziesiątek tysięcy
zwiedzających dziennie do Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie.
Wśród proponowanych rozwiązań jest zamykanie świątyni na
czas odprawianych Mszy św.,
a także pobieranie dodatkowej opłaty za wejście, z której
dochód byłby przeznaczony
na utrzymanie i konserwację
zabytku. Jednocześnie hierarcha zaznaczył, że „nie można
odebrać ludziom możliwości
korzystania z arcydzieł sztuki
kościelnej”.
 Biskup Paul James z Wielkiej Brytanii sprezentował biskupowi Santiago Olivera z
Argentyny kopię figury Matki
Bożej z Lujan, patronki Argentyny. Jest to kolejny znak
zgody między narodami. Figurę
przywieziono do Anglii podczas
konfliktu zbrojnego 1982 roku,
gdy oba kraje walczyły o prawo
na kolonizację Falklandów,
wysp leżących blisko wybrzeża
Ameryki Łacińskiej. Na podbite terytoria figurę przywieźli
argentyńscy żołnierze. Potem
została konfiskowana przez
Anglików. Dziś figura znajduje
się w katedrze Ordynariatu
Wojennego w Aldershot, gdzie
stała się miejscem modlitwy za
poległych z obu stron.
 Holenderscy medycy wypowiedzieli się za prawem na
eutanazję dzieci do 12. roku
życia. Informacja ta została
podana w sprawozdaniu 32
pediatrów, którzy zajmowali się
chorymi w ciężkim stanie. Uważają, że eutanazja stałaby się
najlepszym rozwiązaniem dla
46 z 359 pacjentów. Dokument
skierowano do parlamentu.
Od 2004 roku w kraju istnieje
prawo do eutanazji dzieci (za
zgodą rodziców) w wieku do
roku oraz od 12 do 16 lat.
 Arcybiskup Paryża Michel
Aupetit zaprasza dzieci z całego świata do wzięcia udziału
w konkursie rysunku. Trzeba
namalować katedrę Notre-Dame, „jaką ją znają lub sobie przedstawiają”. Najlepsze
prace zostaną nadrukowane na
zasłonach dokoła świątyni restaurowanej po pożarze. Prace
na konkurs trzeba dosłać do 1
marca pod adresem: Opération
„Dessine-moi Notre-Dame”,
10 rue du Cloître Notre-Dame,
75004, Paris.
vaticannews.va; ekai.pl;
credo.pro
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Maryja – matczyne oblicze
miłosierdzia

ciąg dalszy ze str. 1

Kopie cudownego obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej można znaleźć w wielu domach,
mieszkańcy których chętnie powierzają opiece Maryi swoje sprawy – zarówno wzniosłe, jak i przyziemne. Jednym z takich gorliwych
czcicieli miłosiernego spojrzenia Niebiańskiej Matki jest Krystyna Żulego, od lat strapienia, bóle i radości ofiarująca
„Tej, która wszystko rozumie”. Dziś na łamach „Słowa Życia” kobieta opowiada swoją historię.
WYTRWAŁOŚĆ
I NADZIEJA
ZANURZONA
W CIERPLIWOŚCI
35 lat wraz z mężem
pracowaliśmy w Żyrmunach. Były to czasy komunistyczne. Jak inni musieliśmy się nauczyć radzić
sobie w tamtym systemie.
Choć nieraz było bardzo
trudno, jednak dzięki
opiece Matki Bożej jakoś się nam udawało.
Ogromnym
wsparciem
byli lokalni mieszkańcy
– bardzo pracowici, inteligentni, wspaniali ludzie
o dobrym i czułym sercu.
Pamiętam, w latach
70. pojechaliśmy z delegacją do Bułgarii. Tam
swobodnie sprzedawano
obrazki, krzyżyki, różańce, więc każdy coś kupił
i dla siebie, i dla rodziny,
i dla znajomych. Bardzo
się z tego powodu cieszyliśmy, gdyż w ojczyźnie
dewocjonalia i przedmioty kultu religijnego były
zabronione. Jednak na
granicy to wszystko nam
zabrano. Mój mąż jako
odpowiedzialny za grupę
próbował tłumaczyć, że w
kraju, z którego wracamy,
te wszystkie rzeczy sprzedają się w sklepie, nie są
zabronione. Oczywiście,
te argumenty nie zadziałały, a mąż w dodatku dostał naganę.
Gdy tylko miałam
możliwość, starałam się
organizować dla mieszkańców Żyrmun wyjazd
do Wilna. Oficjalnie nazywałam go wycieczką,
ale w rzeczywistości była
to pielgrzymka. Autokar
na 30 osób, który wypożyczał nam kołchoz, nie
mógł zmieścić wszystkich
chętnych. Gdy przyjeżdżaliśmy do Wilna, prosiłam
kierowcę zostawić pojazd
gdzieś w pobliżu centrum,
by pieszo na spokojnie
dojść do Ostrej Bramy.
Z czasem, gdy dzieci
trochę podrosły, zabierałam je ze sobą i razem na
kolanach wchodziliśmy
po schodkach z modlitwą
i prośbami do kochanej
Matki. Każdy taki wyjazd
kończył się dobrze. Gdy
po powrocie do domu pytano, jak minęła podróż,
wszyscy opowiadaliśmy,
że zwiedzaliśmy miasto,
muzea, górę Giedymina.

Wiadomo, o Ostrej Bramie
nikt nawet nie wspominał, gdyż inaczej groziłoby nam duże niebezpieczeństwo.
Potem przyszły nie powiem, że lepsze, ale lżejsze czasy. Wraz z innymi
wiernymi podjęłam starania, by do miejscowej
parafii powrócił kapłan.
Jako kierowniczka Domu
Kultury zorganizowałam
tam lekcje religii, które
prowadziły siostry zakonne z Lidy. Stwierdziłam:
będzie, co będzie, młode
pokolenie powinno otrzymać choć odrobinę duchowości, z którą tak zawzięcie walczyły władze
sowieckie. Wezwano mnie
wtedy do rajkomu partii i
zapytano: „To co, Krystyna Aleksandrowna, jest
pani odkrywczynią wychowania duchowego?”.
Odpowiedziałam, że już
w wielu miejscach dbają
o formację duchową młodego pokolenia; przecież
tylko na fundamencie
duchowym można ugruntować dobre wartości.
Nie widziałam w tym nic
złego.
SEN
W tamtych ateistycznych czasach trudno nam
było zachowywać swoją
wiarę. Obydwoje z mężem
zajmowaliśmy
wysokie
stanowiska w pracy, więc
wszystko musieliśmy robić po kryjomu: i chodzić
do kościoła, i się modlić.
Pamiętam, że przed Bożym Narodzeniem zawsze
zawieszaliśmy okna, by
nikt nie widział, że wcześniej postawiliśmy choinkę. A by na Wielkanoc
móc podzielić się jajkiem,
trzeba było albo samemu się kryć po drodze do
świątyni, albo kogoś prosić, by poświęcił. A przecież w mojej rodzinie, ile
siebie pamiętam, te święta były najważniejszymi
dniami w roku.
Obraz i krzyż chowałam za szafą, tłumacząc
sobie w sercu, że Pan
Bóg przecież wszystko
widzi i wie. Miało to nas
zabezpieczyć, gdyby ktoś
obcy przyszedł do domu
– na ścianach zobaczyłby
same wyszywanki.
Pewnego razu przyśnił mi się niezwykły sen.

Spoglądam przez okno
na krówki, które chodzą
po takiej pięknej zielonej łące, i mówię: „Panie,
dziękuję Ci za ten wspaniały dzień!”. W tej chwili
patrzę na ścianę i widzę
wizerunek Matki Bożej
w ostrobramskim obrazie. Jaśnieje w aureoli
światła, zupełnie inny
niż w rzeczywistości. A
Maryja mówi do mnie: „I
nie wstyd ci, że się modlisz, a dotychczas się jeszcze boisz? Spójrz, co się
dzieje na świecie”. Znów
spoglądam przez okno,
a tam tyle światła, tęcze
takie radosne... Po czym
odpowiadam:
„Matko
Przenajświętsza, wszystko zrozumiałam, przebacz
mi, Królowo Nieba i Ziemi!
Daruj, że do tej pory nie
umieściłam Twego obrazu w najdostojniejszym
miejscu w swoim domu!”.
Padam na kolana i zaczynam się modlić. Niepokalana odpowiada: „Nie bój
się i wszystkim powiedz,
by się nie bali. Błogosławię
was i świat cały”.
Po tych słowach się
obudziłam i zobaczyłam,
że w rzeczywistości jak
gdyby próbuję uklęknąć.
Zaczęłam prosić: „Matko, zlituj się, przebacz!”.
Potem wstałam, popatrzyłam w okno, zobaczyłam, jak krowy idą na
łąkę. Drżącymi rękoma
wyjęłam obraz zza szafy,
postanawiając, że od tej
chwili będzie się znajdował na najwidoczniejszym miejscu. Niedługo
potem obudził się mąż.
Ujrzał wiszący na ścianie wizerunek Maryi i się
trochę zdziwił. Wytłumaczyłam, że miałam sen, w
którym Matka Boża dała
mi znak, że już nie musimy się bać i od tej pory
nie będziemy się podczas
modlitwy chować przy
szafie. Małżonek się zgodził: „Dobrze, skoro tak
postanowiłaś, to w razie
czego będziemy cierpieć
razem”. Jednak Maryja
dotrzymała obietnicy –
wkrótce w kraju zapanowała wolność religijna i
nikt już nie musiał ukrywać swej wiary.
Notowała
Kinga Krasicka

Do wileńskiego sanktuarium od dawna tłumnie
przybywają pątnicy, wierząc, że Ostrobramska
Pani jest skuteczną orędowniczką w Niebie

Modlitwa
do Matki Bożej
Ostrobramskiej
Niepokalana Matko Boża, Królowo Nieba, Matko Miłosierdzia, Orędowniczko i
Ucieczko grzeszników! Oto ja, natchniony łaskami, które tak hojnie uprosiłaś dla
mnie przez swą macierzyńską łaskawość
ze skarbów miłości Bożej, postanawiam
teraz i na zawsze powierzyć w Twe ręce
swoje serce, byś poświęciła je Jezusowi.
Amen.
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Z Bogiem w sercu,
z muzyką przez życie

Plany episkopatu

ciąg dalszy ze str. 1

NIEZWYKŁY
CZŁOWIEK
Droga muzyczna pana
Mariana rozpoczęła się
w świątyni. Jako nastolatek
przychodził do lokalnego
kościoła, gdzie pompował
powietrze do miechów
organowych. „Nas, takich
pomocników, organista miał
z 10 osób. Silnik dla ogromnego instrumentu duchowego w tamtych czasach
jeszcze nie wynaleziono,
więc zmienialiśmy siebie
nawzajem podczas Mszy
św., po kolei wprawiając organy w ruch” – wspomina
mężczyzna.
Dziś instrumenty duchowe pan Marian sporządza swoimi rękami.
Jego kolekcja składa się
z wielu trąb i trąbek, rogów i rożków, fletów i
okaryn. „W dzieciństwie do
kościoła biegaliśmy wraz z
kolegą Tadziem (dziś arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz
– uw. aut), mieszkającym
obok. Niedawno, gdy zobaczył całą moją ekspozycję
instrumentów muzycznych,
powiedział zdziwiony: «I
to wszystko twoje?! Kiedyż
zdążyłeś tyle wszystkiego
zrobić?»” – z uśmiechem
opowiada muzyk.
Pana Mariana odwiedza wielu wybitnych gości.
Przyjeżdżają muzycy, profesorzy, dyplomaci z całej
Białorusi oraz zza granicy.

Obejrzeć wartościowe
wyroby można też w prywatnym muzeum mistrza
– co roku organizuje się
około 50 wystaw. Owoce
twórczości autora zostały
wpisane na Państwową
Listę Historyczno-Kulturowych Wartości Republiki
Białoruś.
SZUKAJĄC
NIE INSTRUMENTU,
LECZ DŹWIĘKU
Dążenie pana Mariana
do tworzenia instrumentów zrodziło się ze świadomości, że każda melodia jest unikalna i wymaga
specjalnych narzędzi, by
została wyrażona dokładnie. „Na przykład skrzypce
dają tylko jeden dźwięk, a
z ich pomocą ludzie starają się zagrać utwory licznych kompozytorów. Chcę,
aby moje wyroby brały pod
uwagę wszystkie szczegóły brzmieniowe. Przede
wszystkim szukam tembru, tonalności, po czym
tworzę” – dodaje muzyk.
W tym panu Marianowi
pomaga zdolność na słuch
zapamiętywać usłyszaną
melodię i odtwarzać ją
bez nut.
Ciekawych
brzmień
muzyk
często
szuka
w przyrodzie. Od niej też
pożycza potrzebne surowce, by zmajstrować unikalny instrument, gdy usłyszy

Z arcybiskupem Tadeuszem Kondrusiewiczem Marian
Skromblewicz przyjaźni się od dzieciństwa

łupiny orzechu kokosowego”.
Mistrz wiesza na jednej
ręce dzwoneczki, potem
bierze dwie oczyszczone
połówki kokosu… i nagle
powstaje iluzja dźwiękowa,
że pędzi uprząż konna. Potem jedna po drugiej w ręku
muzyka zmieniają się trąbki,

„LEPIĄC”
Z DREWNA
Skromblewickie instrumenty są robione przeważnie z drewna. Mistrz
lubi ten surowiec za jego
„żywiołowość”. W twórczości wykorzystuje około
20 lokalnych gatunków, a

kształt gąsek (tak tłumaczy się ten dziwny wyraz
z języka włoskiego), a pan
Marian nadaje im wygląd
ryb. Na pytanie „dlaczego?”
rozwodzi rękami, mówiąc:
„No nie wiem...”. Być może
o swoim orędownictwie
przypomina św. Cecylia,

„Jezus ratuje!”

patronka muzyków? Inspiruje mistrza wykorzystywanie w niezwykłej twórczości autorskiej symboli
chrześcijańskich (po grecku „ryba” to „ihcis”, będące
skrótowcem od wyrażenia
„Jezus Chrystus Syn Boży
Zbawca”).

łyżki, grzechotki, kleszczotki
– i po pokoju roznoszą się
puchanie sowy, głuchy ryk
żubra, kwakanie żab i śpiew
ptaków.
„Pewnego razu zagrałem

Imię Mariana Skromblewicza
wniesiono do encyklopedii
„Białoruski folklor”

Każdy chce zobaczyć i
usłyszeć jedyne w swoim
rodzaju instrumenty. Pan
Marian nie sprzedaje dzieł
własnych rąk, boi się, że
nie będzie mógł wykonać
taki sam. Jednak jako prezenty pewne okazy trafiły
już do prywatnych kolekcji
w USA, Kanadzie, Francji,
Austrii i Niemczech.

to, co go pociąga. „Długo
nie mogłem dobrać, czym
oddać tupot koni – opowiada mężczyzna. – I niespodziewanie natrafiłem na

W Mińsku odbyło się 75.
posiedzenie plenarne Konferencji Katolickich Biskupów na Białorusi.
Hierarchowie wybierali temat na przyszły rok duszpasterski w Kościele na Białorusi. Zdecydowano, że będzie
on poświęcony św. Janowi
Pawłowi II, a za jego hasło
obrano słowa „Otwórzcie
drzwi Chrystusowi”. Między
innymi zatwierdzono tłumaczenie na język białoruski
„Liturgii Godzin. IV tom.
Okres Zwykły XVIII-XXXIV
tygodnie”, zrobione przez
Sekcję ds. Przekładu Tekstów
Liturgicznych oraz Oficjalnych Dokumentów Kościoła
przy KKBB. Episkopat kraju
postanowił też przeprowadzić
ogólnobiałoruski Dzień Życia
Konsekrowanego, który odbędzie się 10 lutego 2020 roku
w Grodnie.

na porszniówce, aby pożegnać żurawie. Jeden z ptaków
nawet wrócił na ziemię, by
zobaczyć, kto go woła” –
opowiada pan Marian.

czasami też egzotykę. Miał
do czynienia i z sybirskim
cedrem, i z indonezyjskim
bambusem.
„Drzewo trzeba «usłyszeć». Zdarza się, że długo
błąkam po lesie, by znaleźć
odpowiednią gałąź. Potem
mogę na kilka lat ją zostawić, by wyschła do odpowiedniego stanu. Ważne jest
również to, w jakiej porze
roku została ścięta. Jeśli na
wiosnę, będzie pełna soków i instrument może zabrzmieć płaczliwie. Jeśli na
jesień, dźwięk będzie wysoki
i cienki” – dzieli się niektórymi tajemnicami pan
Marian.
W sposób szczególny
mistrz jest dumny z okaryna – glinianych fletów
świstkowych. Muzyk wykazał się przebiegłością
i jako pierwszy w Europie zaczął wykonywać je
z drewna. Oryginalne instrumenty zwykle mają

MELODIA
Z WYSOKOŚCI
Pan Marian się przyznaje, że muzyka jest dla
niego podobna do modlitwy. Powinna się rodzić
w głębi duszy i dosięgać
innych serc, wychowywać.
Dla mistrza melodie są jak
pewnego rodzaju rozmowy
z Bogiem. „Gdy muszę nastrajać instrumenty, zawsze
wybieram jakiś motyw kościelny. I wiecie, brzmienie od
razu mi się podoba. A potem
urzeka też moich słuchaczy”
– dzieli się muzyk.
Marian Skromblewicz
poświęcił pasji całego
siebie już od czasów, gdy
chodził w jednych butach
i kożuchu, by zaoszczędzić
pieniądze na kupno bajana
i cieszyć ludzi swoją twórczością. Mężczyzna jest
wspaniałym przykładem
człowieka, który nigdy nie
zaniedbał, lecz nieustannie rozwijał swoje talenty,
otrzymane od Boga, i został za to wynagrodzony
licznymi
błogosławieństwami.
Angelina Marciszewska

Te słowa w języku angielskim umieścił na swoim
t-shircie mężczyzna biorący udział w wyścigach.
25-letni Tyler Moon brał
udział w 16-kilometrowym
wyścigu w Saint Paul (USA).
Na trzecim kilometrze dostał
zawału serca. Biegacz upadł,
stłukł twarz i kości. Jak się
okazało później, jego serce
w ciągu 10 sekund nie pompowało krwi. Po szybkiej reanimacji mężczyznę transportowano
do szpitala.
Po pewnym czasie Tyler skomentował ten wypadek w następujący sposób: „Umieściłem
na t-shircie hasło, w którym się
mówi «Jezus ratuje!». Bardzo
pasuje do tego, co się działo ze
mną dalej. Jestem szczęśliwy,
że Bóg pokazał swą potęgę i
moc tam, gdzie zgromadziło się
tyle ludzi”.

Tęcza – symbol
chrześcijański?
Prokuratura Rejonowa
Częstochowa Północ (Polska) postanowiła z urzędu
podjąć na nowo postępowanie w sprawie obnoszenia obrazu Matki Bożej
z tęczową aureolą podczas
Marszu Równości.
Wcześniej ta sama prokuratura umorzyła sprawę, nie
dopatrując się w niej znamion czynu zabronionego.
W postanowieniu prokuratura stwierdziła, że tęcza jest
symbolem chrześcijańskim.
Wobec tego nie można uznać,
że jej dodanie do obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej obraża
uczucia religijne katolików.
Teraz jednak prokuratura
stwierdziła, że trzeba w tej
sprawie powołać biegłego
w sprawach ikonografii.
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z Bogiem
przez codzienność

Jakie cechy Kościoła świadczą o jego
prawdziwości?
Chrystus założył tylko jeden
Kościół i gorąco się modlił o
jedność wśród chrześcijan. Niestety, w historii chrześcijaństwa
miały miejsce liczne podziały z
powodu ludzkiej niedoskonałości. Tym nie mniej, istnieją
pewne cechy, dzięki którym
można odróżnić prawdziwy
Kościół Chrystusowy.
1. Wieczność. Kościół powinien istnieć od założenia do
dnia dzisiejszego. Nie może być
ograniczony okresem czasu.
Kościół posiada tę cechę. Mimo
wyzwań i prześladowań trwa
do dziś.
2. Widzialność. Chrystus
założył swój Kościół jako widzialny. Jak wiemy, Kościół jest
hierarchiczny, posiada magisterium publiczne, organizowany
kult publiczny, a także rozwija
posługę społeczną.
3. Jedność (kierownictwo,
wiara, kult). Jezus pragnął
dla swego Kościoła wyłącznie
jedności. Najwyższą władzę
w Kościele sprawuje papież,
który we współpracy z biskupami pełni swoją misję. Ta
sama wiara jest wyznawana w
różnych językach w katolickich
świątyniach na całym świecie.
Istnieją różne formy obrządków,
ale każdy katolik niezależnie od
swej przynależności do któregoś
z nich może przyjmować sakramenty i publicznie się modlić w
dowolnej świątyni katolickiej.
4. Powszechność. Chrystus
wzywał swoich uczniów do
głoszenia Ewangelii wszystkim
narodom (por. Mt 28, 19). Powszechność Kościoła polega na
tym, że należą do niego zarówno
osoby z różnych klas społecznych jednego społeczeństwa,
jak i osoby z różnych narodów
i krajów. Nie ma ograniczeń, by
zostać katolikiem.
5. Apostolskość. Kościół
Chrystusowy został wzniesiony
na fundamencie apostołów.
Jezus osobiście nauczał i kształtował ich, oni zaś przekazali
władzę apostolską swoim następcom. Kościół posiada sukcesję apostolską od początku
swego istnienia.
6. Świętość. Z Bóstwa Jezusa wierni czerpią swą świętość.
Choć znane nam są przykłady
zdrady (na przykład Judasza
Iskarioty), w Kościele Chrystusowym istnieje sporo przykładów tego, jak chrześcijanie
pozostają wierni swojemu powołaniu do świętości. Świętość
Kościoła dostrzegamy w jego
doktrynie moralnej, która nigdy
nie uczy zła, lecz wzywa do dobra. O świętości Kościoła świadczą też liczne cuda, którymi Bóg
potwierdza swą nadprzyrodzoną obecność pośród wiernych.
7. Nieomylność. W ciągu
wieków Kościół nigdy nie zmienia swej nauki odnośnie pytań
wiary. Gdyby nauczanie papieża
czy biskupów katolickich zawierało jakikolwiek poważny błąd,
Kościół nie mógłby wytrwać
przez wieki w jedności. Mimo
błędów w niektórych nauczaniach chrześcijan, którzy odeszli
od jedności z Kościołem, on jako
Chrystusowe Ciało pozostaje
niepodzielny i nieomylny.
Ks. Wiktor Misiewicz
Według catholicnews.by
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Modlitwa
u progu dnia

Późną jesienią, gdy noce stają się coraz dłuższe, większość z nas otwiera
oczy na długo przed świtem, o zmroku. Zajęci własnymi sprawami nie zauważamy, kiedy rozpoczyna się dzień – poranek mija szybko. Jednak właśnie na początku dnia, jak też zanim się zabieramy do jakichkolwiek czynności, warto stanąć
przed Bogiem, powierzając Mu tę drogę, którą mamy przejść.
Poranne godziny, gdy dokoła jest jeszcze ciemno, gdy czujesz się niewyspany, oderwany od ciepłego przytulnego łóżka to wspaniały czas na osobistą
modlitwę, podobnie jak kryzys życiowy, zmrok na duszy, przygnębienie, nieznane. Bóg jest obok w każdej porze, nawet jeśli nie widzimy ani jednego promienia
światła – dosłownie i przenośnie.
W modlitewniku bez wątpienia odnajdziemy teksty nadające się do modlitwy porannej. Są to również znane od dzieciństwa pacierze lub psalmy i hymny,
które proponuje Liturgia Godzin. Oczywiście można też powiedzieć wszystko
swoimi słowami. Niezależnie od tego, czy chcemy się dłużej pomodlić z rana lub
w ciągu dnia albo przeczuwamy, że więcej czasu mieć nie będziemy, poranne
zwrócenie się serca i umysłu do Boga wpływa na cały dzień, u progu którego się
znajdujemy. Jest to dobry zwyczaj, który warto zachowywać i rozwijać.
W istocie poprzez modlitwę wyrażamy swoje pragnienie czynienia wszystkiego zgodnie z Bożą wolą, aby myśli, słowa i działanie były na chwałę Pana
i dobra naszej duszy. Wypowiedziana na początku dnia intencja pozostaje aktualna przez cały czas, choć możemy nie wspomnieć o niej w wirze powszednich
spraw. Jest ona zarazem ufnością w Bożą łaskę, bez której nie da się nic zrobić, a
także wyrazem naszej miłości do Pana.
W rzeczywistości to, że rano nie nadajemy się na to, by myśleć podniośle, że
ostro czujemy, jak jesteśmy słabi, w sposób paradoksalny może pomóc naszym
relacjom z Bogiem – pomóc przyjść do Niego takimi, jacy jesteśmy, i uświadomić, że otrzymujemy od Niego wszystko to, co nieraz uważamy za własne i
sobie należne. Oprócz tego osobistego wymiaru relacji trzeba pamiętać również
o szerszym, dotyczącym każdego z nas. Chodzi o przynależność do wspólnoty
Kościoła powszechnego. Wydaje się, rzecz oczywista, jednak na jakim poziomie
się znajdujemy: tylko o tym wiemy czy czujemy się częścią Kościoła? Jak pisał
amerykański poeta i zakonnik Thomas Merton, „nikt nie jest samotną wyspą”.
Powstaje pytanie: jaki związek ma z tym modlitwa poranna? Wytłumaczę
za pomocą przykładu. Istnieje wspaniała możliwość do powiedzenia Bogu
o swoim zamiarze przeżyć dzień tak, by w końcu wszystkie wydarzenia były
modlitwą w szerszym znaczeniu tego słowa. Poranne ofiarowanie wykonane
w intencjach Ojca Świętego łączy wymiar indywidualny i wspólnotowy.
Tekst pierwszego ofiarowana napisał jezuita François-Xavier Gautrelet SJ
w 1844 roku do modlitwy Apostolstwa. Powodem do założenia Apostolstwa stało się płomienne pragnienie młodych francuskich zakonników, podopiecznych
o. Gautrelet, jak najszybciej poświęcić się posłudze misyjnej. Jezuita nakazał
chętnym bycie „apostołami modlitwy”, ofiarując wszystko w swoim życiu Najświętszemu Sercu Jezusowemu na rzecz tego, co Pan sam będzie chciał uczynić
w sprawie szerzenia Królestwa Bożego i zbawienia dusz. Wkrótce liczni wierni
zaczęli dołączać do Apostolstwa, i w 1880 roku papież Leon XIII już co miesiąc
powierzał wspólnocie modlitewnej powszednie intencje Kościoła. Ta tradycja
trwa nadal.

W dzisiejszych czasach Apostolstwo nosi nazwę Papieska Światowa Sieć
Modlitwy i jednoczy miliony ludzi na całym świecie. Teksty codziennej modlitwy
z Ojcem Świętym mają różne wariacje, ale można się trzymać jednej wybranej
z podanych niżej formy.
Ogólnie rzecz biorąc, składamy siebie i wszystko, co przyniesie nadchodzący
dzień w ofierze, prosząc Ojca Niebieskiego dołączyć nasz „dar” do ofiary Jego
Syna, którą składa na ołtarzach w całym świecie; prosimy też Ducha Świętego,
by otworzył nasze serca na potrzeby ludzkości i Kościoła. Taka ofiara ma wyraźny kierunek, który nadaje jej intencja Ojca Świętego na każdy miesiąc.
Można porównać to z kluczem, który otwiera sposób do miłosiernej posługi.
Tak naprawdę, cierpienia innych ludzi głęboko dotykają tylko wtedy, gdy jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Im mocniejsza jest więź z Nim, tym bardziej jest
zdolne do współczucia nasze serce. Jeśli przyjmujemy Jego dary, Jego miłość i
troskę, jeśli dzielimy z Nim swoje przeżycia, uczymy się przebaczenia, przedstawiamy Mu swój ból, pokładamy w Nim nadzieję, gdy coś nas niepokoi, powierzamy wszystko, z czego składa się codzienne ludzkie życie, nasza więź z Nim trwa
i się rozwija. W twarzach osób cierpiących – bliskich i dalekich – Pan ukazuje
swoje Oblicze. Przez modlitwę i ofiarę możemy odpowiedzieć na Jego miłość.

Warianty codziennego ofiarowania
Początkowa forma:
O Jezu, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, sprawy,
radości i cierpienia dnia dzisiejszego w łączności z Najświętszą Ofiarą Mszy św.
na całym świecie. Ofiaruję je tobie we wszystkich intencjach Twego Najświętszego
Serca: dla zbawienia dusz, przebłagania za grzech oraz zjednoczenia chrześcijan.
Ofiaruję je w intencjach naszych biskupów i całego Apostolstwa modlitwy, w sposób
szczególny w intencjach Ojca Świętego na ten miesiąc. Amen.
Późniejsza wersja:
Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci ten dzień: moje modlitwy, myśli, słowa, czyny i cierpienia. Ofiaruję Ci je w łączności z Synem Twoim, Jezusem Chrystusem, który w Eucharystii nieustannie składa się Tobie w ofierze dla zbawienia świata. Niech Duch
Święty, który prowadził Jezusa, będzie dzisiaj moim przewodnikiem i moją siłą, bym
mógł świadczyć o Twojej miłości. Wraz z Maryją, Matką Jezusa i Kościoła, proszę
Cię szczególnie w tych intencjach, które Ojciec Święty poleca wszystkim wierzącym
na ten miesiąc. Amen.
Ostatnio Światowa Sieć Modlitwy co miesiąc proponuje trochę inny tekst
porannego ofiarowania. Na przykład na listopad 2019 brzmi następująco:
Dziękuję Ci, Ojcze, za kolejny dzień i możliwość życia wiarą wśród innych ludzi. Naucz mnie dostrzegać Twoją obecność. Daj mi łaskę odwrócenia się od grzechu i napełnienia się nadzieją, niosąc Twą miłość i pokój wszystkim, kogo spotkam.
Ofiaruję Ci ten dzień w intencji, którą papież Franciszek powierzył Światowej Sieci
Modlitwy: „Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty
religijne, zapanował duch dialogu i pojednania”. Amen.
Teresa Klimowicz

Witalij Gurec, alumn IV roku WSD w Grodnie,
pochodzi z parafii św. Wacława w Wołkowysku

Droga do Chrystusa nie może być łatwa
Uważam, że wszelkie trudności i cierpienia kleryk powinien przeżywać z Jezusem.
Z miłością przyjmować swój krzyż i odważnie iść za głosem Zbawiciela.

O POWOŁANIU
Dla mnie osobiście powołanie jest bezgraniczną miłością miłosiernego Boga okazaną jako młodemu chłopakowi, który szukał swojej drogi życiowej. „Nie wyście Mnie
wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili
i by owoc wasz trwał” (J 15, 16). Rozpoznawałem swoje powołanie podczas rekolekcji, regularnie organizowanych w grodzieńskim Wyższym Seminarium Duchownym,
poprzez rozmowy z kapłanami, siostrami zakonnymi oraz osobami świeckimi, których
Opatrzność Boża stawiała na mojej drodze, a którzy ukazywali mi żywą i głęboką wiarę. Dużo rozważałem nad tym tematem na modlitwie. Gorejące we mnie pragnienie
naśladowania Chrystusa spotęgował wspaniały przykład proboszcza mojej rodzinnej
parafii ks. prałata Antoniego Filipczyka.
Jestem bardzo wdzięczny za okazane wsparcie na wybranej drodze rodzicom, bliskim, parafii. Niech Bóg wam wszystkim wynagrodzi!
O ŻYCIU W SEMINARIUM
Jestem szczęśliwy, że w seminarium mogę głębiej poznawać Pana Boga, studiować nauczanie Kościoła, po prostu przesiąkać panującą w nim atmosferą. Najważniejsze jest, bym nie zmarnował tego czasu i umiał owocnie wykorzystać zdobytą wiedzę
i doświadczenie.
Życie w seminarium uczy mnie również znajdowania kompromisów. Przebywają
tu różni młodzi ludzie, o różnym usposobieniu i przyzwyczajeniach. Wspólne zajęcia
łączą nas, kształtują cierpliwość, wyrozumiałość, jedność.
O MODLITWIE
Przed każdym ważnym przedsięwzięciem w swoim życiu lub po prostu przed

wyjściem na spacer idę do kaplicy i wypowiadam następującą modlitwę: „Boże Ojcze,
Boże Synu, Boże Duchu Święty, zapraszam Cię, chodź ze mną razem”. Po powrocie
lub zakończeniu jakiejś sprawy odmawiam „Chwała Ojcu”. Uważam, że życie trzeba
z ufnością ofiarowywać Trójcy Świętej.
Podczas każdej modlitwy porannej powtarzam też: „Jezu cichy i pokornego serca,
uczyń serce me według Serca Twego”. Pokora. Uczę się stawać przed sobą w prawdzie,
nie bać się patrzeć na siebie z dystansu i zauważać pewną niedoskonałość. Zawsze
jest nad czym popracować.
O KAPŁAŃSTWIE
Różne akcje powołaniowe pokazują, że ludzie potrzebują dobrych i świętych
kapłanów. Dzisiejszy świat czuje ostrą potrzebę Bożych i oddanych swojej posłudze
duszpasterzy. Dużo radości przynosi mi świadomość, że będę tym, kogo potrzebuje
Kościół, potrzebują wierni.
MYŚLĘ, ŻE…
Dziś młodzi ludzie próbują różnych rzeczy – eksperymentują – i sądzą, że są odważni. Jednak boją się podjąć ryzyko w życiu duchowym. A więc ta ich odwaga jest
tylko pozorna...
Przyjacielu! Jeśli towarzyszy Ci niepewność i wątpliwości, a zarazem słyszysz
w sercu głos, odczuwasz wewnętrzne przynaglenie, zachęcam do odważnej, męskiej
decyzji, by przyjść do seminarium. Jest to miejsce, które umożliwi rozeznanie drogi,
przygotowanej dla nas przez Pana.
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WIADOMOŚCI

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

ŚWIĘCENIA PREZBITERATU ORAZ
DIAKONATU ODBĘDĄ SIĘ W GRODNIE
16 listopada biskup grodzieński Aleksander
Kaszkiewicz udzieli święceń diakonowi i pięciu
alumnom Wyższego Seminarium Duchownego.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I ZADUSZKI
Tradycyjnie w pierwszych dniach listopada wierni nawiedzili cmentarze, by
modlić się za swoich bliskich, którzy odeszli już do wieczności. Przez całą oktawę
uroczystości Wszystkich Świętych mieli możliwość uzyskać odpust zupełny, będący
jednym z najcenniejszych darów, który może człowiek żyjący ofiarować zmarłym.
Na cmentarzach odbyły się Msze św., w których udział wzięło wielu wiernych.
Prosili u Boga łaski szczęścia wiecznego dla swoich krewnych. Podczas celebracji
Eucharystii za zmarłych na cmentarzu franciszkańskim w Grodnie biskup Aleksander
Kaszkiewicz poświęcił odnowioną kaplicę i dzwonnicę.
Przed tymi szczególnymi dniami w wielu parafiach dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane bale wszystkich świętych. Podobne wydarzenia są wyrazem tradycji i wiary związanej z podziwianiem świętych i składaniem im należytego szacunku
i czci. Jest to również odpowiedź Kościoła na zyskujący coraz większą popularność
we współczesnej kulturze amerykański Halloween.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
W seminarium grodzieńskim obchodzono święto św. Judy Tadeusza, patrona
uczelni. Wydarzenie poprzedziła Nowenna do świętego – w ciągu 9 dni alumni
wspominali drogę apostoła i prosili o jego wstawiennictwo przed Bogiem.

WIZYTY BISKUPIE
W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II biskupi grodzieńscy przewodniczyli uroczystościom odpustowym za granicą. Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz celebrował Eucharystię ku czci wielkiego papieża w parafii w Wattonie
(Anglia). Biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski był gościem
honorowym odpustu parafialnego w Ełku (Polska).

DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNE
W sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, Cierpliwie Słuchającej, na Wzgórzu
Nadziei w Kopciówce odbyło się spotkanie członków Kół Żywego Różańca diecezji
grodzieńskiej. Przybyło na nie ponad 350 osób. Obecni wspólnie się modlili oraz
mieli możliwość wysłuchania konferencji tematycznej. Zwieńczeniem spotkania
stała się Msza św., której przewodniczył biskup Aleksander Kaszkiewicz.

JEDNYM WERSEM

• 105-lecie powstania ruchu szensztackiego obchodzili w grodzieńskim kościele Matki Bożej Anielskiej (franciszkański). • Iwiejska filia „Caritas” diecezji grodzieńskiej obchodziła 20-lecie swojego istnienia. • Spotkanie modlitewne dziewczyn i
kobiet, zorganizowane przez siostry zmartwychwstanki, odbyło się w Gudogajach
(dekanat Ostrowiec). • Konkurs rysunków poświęconych św. Janowi Pawłowi II miał
miejsce w grodzieńskiej parafii Ducha Świętego. • Rekolekcje dla mężczyzn odbyły
się w nowogródzkim Nazarecie. • Pallotyn Rusłan Pieckielun z Woronowa przyjął
święcenia diakonatu w Ołtarzewie (Polska). • Ogólnobiałoruskie spotkanie formacyjne salezjańskich animatorów odbyło się w Smorgoniach. • Biskup Józef Staniewski wziął udział w obchodach 25-lecia otwarcia Domu Fundacji św. Jana Pawła II
w Lublinie (Polska). • Różaniec misyjny dla młodzieży został zorganizowany
w grodzieńskim kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (pobrygidzki).
• Spotkanie salezjanów współpracowników Białorusi miało miejsce w Gudogajach.
• Rowerzyści-amatorzy klubu „Rower” z Oszmiany nawiedzili sanktuarium w Borunach
(dekanat Oszmiana).• Mińska Fabryka Zegarków „LUCH” wydała limitowaną kolekcję,
która replikuje wieżę zegarową z katedry grodzieńskiej.

Święcenia kapłańskie przyjmie diakon Witalij Waluk,
święcenia diakonatu – klerycy Eugeniusz Amosionok,
Andrzej Strukiel, Paweł Szemiet, Tomasz Mikołajczyk,
Dymitr Malec.
Uroczystość odbędzie się w katedrze św. Franciszka
Ksawerego. Msza św. rozpocznie się o godz. 12.00.

MSZA ŚW. DLA PIELGRZYMÓW Z BIAŁORUSI
ODBĘDZIE SIĘ W WILNIE
Eucharystia w języku białoruskim w kaplicy
Matki Bożej Miłosierdzia zostanie odprawiona
16 listopada o godz. 15.00.
W tym dniu jest obchodzona uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Z tej
okazji do litewskiego sanktuarium przybędą pielgrzymi z
różnych krajów, aby się pomodlić przy cudownym obrazie.

REKOLEKCJE DLA RODZIN „SPOTKANIA
MAŁŻEŃSKIE” ORGANIZUJE SIĘ W ROSI
Ćwiczenia duchowe odbędą się w dniach
22-24 listopada w domu rekolekcyjnym „Głos Ojca”
(ul. Krasnoarmiejskaja 12).
W rekolekcjach mogą wziąć udział małżonkowie
w każdym wieku, o różnym doświadczeniu z życia
rodzinnego, poziomie wiedzy, stopniu pobożności i
wyznaniu, pary, które zarejestrowały swój związek
wyłącznie w instytucji państwowej (ZAGSie), a także
mężowie i żony, dla których jest to drugie małżeństwo.
Nocleg i posiłek zapewniają organizatorzy. Warunki:
obecność na spotkaniach obu małżonków (bez dzieci),
udział w całym programie.
Obowiązują zapisy pod numerem: (8 029) 652-11-44.

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE BĘDĄ
MIAŁY MIEJSCE W GRODNIE
Ćwiczenia duchowe mają przebiec w dniach
29 listopada – 1 grudnia.
Odbędą się w rektoralnym kościele pw. Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny (pobrygidzki).

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,
rob. Nowy Dwór;
19 listopada 1967 r. – ks. Władysław Matulis, prob. Soły;
24 listopada 1966 r. – ks. dr Seweryn Janowski, prob. Wewiórka.

11 listopada
Wspomnienie
św. Marcina z Tours,
biskupa.
12 listopada
Wspomnienie św. Jozafata,
biskupa i męczennika.
16 listopada
Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny
Ostrobramskiej, Matki
Miłosierdzia – głównej
Patronki diecezji.
17 listopada
Światowy Dzień Ubogich.
Módlmy się za biednych,
bezdomnych oraz
cierpiących, aby wzbogacili
Kościół ofiarą swego
cierpienia, a sami nigdy nie
byli pozbawieni serca
i pomocy materialnej.
20 listopada
Wspomnienie św. Rafała
Kalinowskiego,
prezbitera i zakonnika.
21 listopada
Ofiarowanie Najświętszej
Maryi Panny.
22 listopada
Wspomnienie św. Cecylii,
patronki organistów,
chórów kościelnych.
Módlmy się w intencji
rozwoju muzyki i śpiewu
kościelnego.

Intencje
różańcowe
Listopad

O pomnożenie
wśród diecezjan wiary
w życie wieczne oraz
bojaźń Bożą w zachowaniu
Przykazań.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

Rekolekcje organizuje duszpasterstwo trzeźwościowe
diecezji grodzieńskiej. Do udziału są zaproszeni wszyscy
nieobojętni na problem alkoholizmu i narkomanii
na Białorusi.

Programy
redakcji
katolickiej

Zapisać się oraz uzyskać więcej informacji można
pod numerem: (8 033) 325-57-64 – Jerzy Gaponik.

„Głos Ewangelii”

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!

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:

Kalendarz
wydarzeń

W GRODNIE SĄ ORGANIZOWANE SPOTKANIA
FORMACYJNE BRACTWA SZKAPLERZNEGO
Odbędą się przy parafii Najświętszego Odkupiciela
(Dziewiatówka) oraz Matki Bożej Ostrobramskiej
(Augustówek) 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.

7

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

Wiadomości z Watykanu
w języku białoruskim

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

Portal internetowy
diecezji grodzieńskiej
grodnensis.by
Naświetla wydarzenia
z życia Kościoła
na Grodzieńszczyźnie.
Są dostępne materiały
fotograficzne i filmowe.
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Wianek czystości
św. Cecylii

Witaj Maleńki Czytelniku! Czy lubisz śpiewać? A czy wiesz, że patronką muzyki kościelnej oraz
wszystkich muzyków jest św. Cecylia? Na obrazach nieraz jest przedstawiana jako męczenniczka z
mieczem i różą w ręku obok instrumentu klawiszowego lub skrzypiec. Dziś chcę ci przybliżyć postać tej
świętej.
Cecylia urodziła się w szlachetnej rzymskiej
rodzinie. Już w młodości zrozumiała chrześcijańską mądrość
duchową, więc sensem jej życia stała się służba biednym oraz chęć
zachowania czystości i cnoty do śmierci. Niewielu wiedziało, że pod
pięknym ubraniem nosi włosiennicę.
Nadszedł czas i rodzice postanowili wydać córkę za mąż za szlachetnie
urodzonego poganina Waleriana. Dziewczyna nie sprzeciwiła się rodzicom,
tylko wytrwale modliła się o Bożą pomoc. Udało jej się przekonać narzeczonego, by zachować ślub czystości, który złożyła Panu. Walerian się zgodził
pod warunkiem, że będzie mógł zobaczyć anioła, który jak wiedział, opiekuje
się Cecylią. Legenda głosi, że anioł zstąpił i włożył na głowy narzeczeństwa
wieńce z róż.
Pewnego razu Cecylia skłoniła narzeczonego, by poszedł z nią do biskupa Urbana, który schronił się przed prześladowaniami w jaskini. Słowa mądrego starca przenikły do duszy Waleriana i mężczyzna uwierzył
w Chrystusa. Wraz z bratem Tyburcjuszem, którego nawrócił, część
własności rozdali biednym. Opiekowali się chorymi, grzebali ciała męczenników chrześcijańskich.
Prefekt Turcjusz, dowiedziawszy się o tym, rozkazał schwytać braci i
przyprowadzić na sąd. Zażądał, by wyrzekli się Chrystusa i złożyli ofiary bogom pogańskim. Bracia się nie zgodzili. Wtedy zaczęto ich bezlitośnie bić
batami. Torturowany Walerian przekonywał chrześcijan, by nie bali
się cierpień, trwając w wierze w Chrystusa. Pragnąc uniknąć wpływu głosiciela na naród, przewodniczący sądu zarządził wyprowadzić braci poza miasto i tam ukarać śmiercią. Następnego dnia
zostali ścięci.

Przewodniczący sądu pragnął zawłaszczyć majątek skazanych, ale się dowiedział, że Cecylia już go rozdała ubogim, swoją nauką nawracając ponad 400
osób. Zarządził, by kobietę również ukarano śmiercią. Przez trzy dni morzono ją żarem i dymem w rozgrzanej łaźni, ale z Bożą łaską dziewica została przy życiu. Wtedy
zdecydowano ją ściąć. Kat uderzył Cecylię mieczem, ale tylko ją zranił. Kobieta pokutowała w ciągu kolejnych trzech dni, będąc w pełni świadoma, pokrzepiając w wierze
ludzi, którzy to widzieli. Umarła z modlitwą na ustach 22 listopada 230 roku.
Chrześcijanie pochowali ciało męczennicy w rzymskich katakumbach.
W IX wieku papież Paschalis I uroczyście przeniósł jej szczątki do tytularnej bazyliki ku czci św. Cecylii, głowę natomiast kazał przechowywać w klasztorze Santi
Quattro Coronati w Rzymie (Włochy). Jednak gdy w 1599 roku otworzono trumnę, głowa leżała wraz z ciałem. Obecni poświadczyli, że szczątki pozostały nietknięte przez czas.
Od XVI wieku św. Cecylię nazywa się patronką muzyki duchowej. Według legendy męczenniczka prosiła Boga o zachowanie jej duszy i ciała
w czystości. Gdy prowadzono ją do ołtarza pod dźwięki instrumentów
muzycznych „Cantantibus Organis”, śpiewała pieśni duchowe, a dokoła
roznosiły się śpiewy pogan. Chodzi o to, że „cantantibus organis” z łaciny tłumaczy się jako gra wszystkich instrumentów. Dziś świętą przedstawia się najczęściej
z instrumentem klawiszowym (organy, klawesyn, fisharmonia, czelesta) lub ze
skrzypcami. W dniu wspomnienia św. Cecylii 22 listopada w wielu parafiach
odbywają się festiwale muzyczne ku czci świętej, noszące nazwę Cecyliada.
Drogi Maleńki Czytelniku! Śpiew zawsze wnosi do serca radość.
Życzę więc Tobie i sobie również nieustannie się cieszyć z tego, że należymy do Chrystusa, i wychwalać Go swoim śpiewem.

Zadanie: naucz się króciutkiej piosenki do Boga i śpiewaj ją każdego dnia,
aby Twoje serce zawsze było radosne.

S. Weronika Bliźniuk FMA

Z głębi serca
Czcigodnemu Ojcu
Witoldowi Żelwetro

z okazji Urodzin i Imienin składam serdeczne życzenia.
Był ojciec Witold mi pomocą –
Pokazał, jak mam Boga kochać.
Jego kazania pełne mocy
Dotychczas żyją w duszy mojej.
Kiedy na święta do kościoła
Mnie matka brała wraz ze sobą,
Był ojciec Witold jak aniołek,
We wszystkim przeczył
szatanowi.
Choć było grzechem obciążone,
Me serce, słysząc głos kapłana,
Podskakiwało i zbudzone
Krzyczało:
„Chcę odnaleźć Pana!”.
W kazaniu każdym
ojciec Witold
Rozważał szczerze
o Wszechmocnym
I wydawało się, to sam Bóg
Przez niego do nas
Słowo głosił...
Nasz kapłan chciał,
byśmy wiedzieli
Jakie to szczęście z Bogiem żyć.
By Pana w sercu wszyscy mieli,
Na pierwszym
miejscu by mógł być.
Pamiętam wszystko,
co powiadał.
Jeden z najlepszych
on kapłanów!
On ludziom grzesznym
wciąż pomaga
Odnaleźć święty ołtarz Pana.
Z szacunkiem Raisa Woronik

Czcigodnemu Księdzu
Kanonikowi Leonardowi
Stankowskiemu

z okazji Imienin składamy
najpiękniejsze życzenia. Niech
dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a święty Patron
nieustannie wstawia się za Tobą
przed tronem Pana. Życzymy
zdrowia, sił, wytrwałości oraz
niezachwianej wiary i nadziei.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca z parafii Soły

Czcigodnemu Księdzu
Prałatowi Witoldowi
Łozowickiemu

z okazji Imienin przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia.
Niech każdy dzień życia i
posługi kapłańskiej będzie
szczęśliwy i błogosławiony,
Bóg obdarza zdrowiem i
zawsze wspiera w trudnych
chwilach. Pragniemy podzię-

kować za wszystkie lata posługi w naszej parafii, a także
za odrodzenie świątyni. Owoc
Twej pracy będzie dla nas
pamiętnym znakiem o Twojej
posłudze. Życzymy nieustannych sił na długie lata. Niech
Cię obdarzają swą opieką Bóg
Ojciec, Duch Święty, Syn Boży
i Jego Najświętsza Matka.
Kółka Różańcowe, Apostolskie
Dzieło Pomocy dla Czyśćca oraz
parafianie z Radunia

Czcigodnemu Księdzu
Witalemu Czurganowi

z okazji Imienin serdecznie
życzymy opieki Matki Najświętszej, wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego,
dużo sił i zdrowia do realizacji
Bożych zamiarów oraz życzliwych i dobrych ludzi na drodze
kapłańskiej.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca z Juraciszek

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Jerzemu
Biegańskiemu

z okazji 12. rocznicy święceń kapłańskich składamy
serdeczne życzenia. Dziękujemy Bogu za dar Twojego
powołania i obecność w
naszej parafii. Tobie jesteśmy
wdzięczni za wszelkie dobro i
budowanie wśród nas jedności,
za zaangażowanie, pomoc
i życzliwość, zbliżanie nas
do Pana i pogłębianie wiary
poprzez głoszone Słowo, za
bycie kapłanem, który potrafi
zachwycać się Bogiem i budzi
ten sam zachwyt w innych. Życzymy, abyś nie czuł się sam i
mógł liczyć na dobroć i miłość
serc wiernych. Nie pozwalaj
nam zeskorupieć i zagubić
się w tym świecie. Bądź więc
dla nas przykładem, obdarzaj
miłosierdziem i przebaczeniem pochodzącym od Pana.
Niech dobry Bóg wynagrodzi
Ci obfitością swoich łask, zdrowiem, radością i umiejętnością
przezwyciężania trudów dnia
codziennego.
Wierni z parafii Trokiele

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Romanowskiemu

z okazji Urodzin życzymy
zdrowia, wielu łask Bożych w
codziennej posłudze kapłańskiej.

Niech Boża miłość zawsze
towarzyszy, Duch Święty
obdarza swoimi darami, a
Matka Najświętsza nieustannie czuwa nad Tobą. Życzymy
radości, mocnego zapału
w spełnianiu codziennych
zadań i obowiązków, które Kościół Tobie powierza.
Kochaj kapłaństwo i bądź mu
wierny do końca swego życia.
Dziękujemy z całego serca
rodzicom za syna kapłana.
Kółka Różańcowe, członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy dla
Czyśćca, Apostolat „Margaretka” i
wierni z parafii Raduń

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi
Radziewiczowi

z okazji Urodzin z całego serca
życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, błogosławieństwa
Bożego oraz ludzkiej życzliwości. Niech Duch Święty
oświeca Twoją drogę przez
wszystkie lata posługi kapłańskiej, a Matka Boża dodaje
sił, cierpliwości i wytrwałości.
Niech każdy dzień służby Bogu
i ludziom przynosi radość i
zadowolenie.
Kółka Różańcowe, członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy dla
Czyśćca, Apostolat „Margaretka”
i wierni z parafii Raduń

Czcigodnemu Księdzu
Leonowi Ładyszowi

z okazji Imienin składamy
serdeczne życzenia: zdrowia
na długie lata życia, owocnej pracy na niwie Bożej,
nieustannej opieki świętego
Patrona i Najświętszej Maryi
Panny oraz obfitych darów
Ducha Świętego. Niech smutek
Cię omija, a życie zawsze
płynie w radości.
Z szacunkiem i modlitwą
wdzięczni wierni z parafii Trójcy
Przenajświętszej, Wojstom

Czcigodnemu
Księdzu Wiktorowi
Zacharzewskiemu

z okazji 13. rocznicy święceń kapłańskich składamy
najserdeczniejsze życzenia:
obfitych łask Bożych i darów
Ducha Świętego, dużo sił i
cierpliwości, radości i optymizmu na każdy dzień. Szczerze
dziękujemy za wierną, ofiarną
posługę, mądre i dobre słowa,

otwartość na ludzi i wielkie
serce. Bóg zapłać!
Z modlitwą i wdzięcznością wierni
z parafii Dworzec

Czcigodny Księże
Dymitrze Popieniuk!

Z okazji Urodzin szczerze
życzymy, abyś jako duszpasterz
dążył do celu i ciągle odkrywał
dar i sens powołania. Niech
zdrowie i energia towarzyszą
Ci przez długie lata życia,
dając satysfakcję i radość z tego
wszystkiego, co udało się osiągnąć, i pozwalając na wytyczenie
jeszcze wielu nowych celów. Życzymy wytrwania i cierpliwości
w pełnieniu posługi kapłańskiej,
wszelkich darów Bożych, opieki
Matki Najświętszej, mocy
w barkach oraz czystego ognia
w sercu. My ze swojej strony
ogarniamy Cię naszą modlitwą,
aby Bóg błogosławił Ci oraz
umacniał nieustannie swoją
łaską i pokojem.
Parafianie z Rosi

Drogi Księże Proboszczu
Czesławie Pawlukiewicz!

Za 20-letnią posługę duszpasterską w naszej parafii
pragniemy z serca powiedzieć
Ci: „Bóg zapłać”. Nie sposób
słowami wypowiedzieć uczuć
wdzięczności za wszelkie
zaangażowanie, ofiarne
kształtowanie naszych sumień i
postaw, zbliżanie nas do Boga i
pogłębianie wiary, za optymizm
i radosne kapłaństwo, życie
Chrystusowym przykazaniem
miłości, braterską pomoc i
życzliwość okazywaną każdemu
z nas! Dziękujemy za wszystkie
odwiedziny duszpasterskie w
naszych domowych Kościołach
oraz za trud odkrywania daru
Eucharystii jako źródła siły,
mocy i światła w codziennym
życiu. Dziękujemy za gospodarską troskę o naszą świątynię, za
niestrudzone budowanie jedności oraz każde błogosławieństwo i udzielony sakrament.
Składamy również serdeczne
życzenia, abyś mógł przekazać
ideał służebnego kapłaństwa jak
największej liczbie kapłanów i
kleryków na Białorusi. Niech św.
Jan Paweł II wyprasza Ci u Jezusa i Maryi wszelkie potrzebne
łaski, abyś mógł nadal krzepić
duchowość jedności, czyniąc z
Kościoła dom i szkołę komunii.
Parafianie

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Stanisławowi Pacynie

w dniu Urodzin składamy
najserdeczniejsze życzenia:
dobrego zdrowia, szczęścia,
radości, pogody ducha i optymizmu. Niech wszystkie plany
będą realizowane z Bożą pomocą, Matka Najświętsza otacza
opieką i matczyną miłością,
a Duch Święty zawsze będzie
obok i towarzyszy na drodze
życia. Dziękujemy mamie za
syna kapłana.
Kółka Różańcowe, Apostolat
„Margaretka” i parafianie
z Radunia

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu

z okazji 18. rocznicy święceń
kapłańskich życzymy dobrego
zdrowia, radości, sił i niegasnącego zapału w posłudze
duszpasterskiej. Niech Duch
Święty nigdy Cię nie opuszcza,
Matka Boża mocno trzyma za
rękę, a święty Patron zawsze
będzie obok, pomagając godnie
przeżywać każdy dzień.
Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Kopciówki

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Janowi Radziukowi

z okazji 15. rocznicy święceń
kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia połączone
z modlitwą: mocnego zdrowia,
pogody ducha, niegasnącego
zapału w głoszeniu Słowa Bożego i naśladowaniu Chrystusa.
Niechaj Bóg Wszechmogący
wynagrodzi Ci za wiarę i miłość
do każdego człowieka, a
Najświętsza Maryja Panna
nieustannie ma w swojej macierzyńskiej opiece. Dziękujemy
Bogu za księdza, a rodzicom
za syna kapłana.
Wdzięczni wierni z parafii
św. Józefa w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi
Romanowskiemu

z okazji 5. rocznicy święceń
kapłańskich oraz Urodzin
życzymy mocnego zdrowia,
radości i pomyślności w posłudze duszpasterskiej. Niech
Jezus Chrystus we wszystkim
Ci pomaga, Matka Boża otacza
swoją miłością i opieką, a Duch

Święty obdarza swoimi łaskami.
Podążaj za Panem z ufnością
i nadzieją, czyń wszystko z
zapałem, ciesz się światłem i
spotykanymi ludźmi, a Twoje
serce niech wypełnia miłość.
Z modlitwą wierni z parafii
św. Józefa w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Ernestowi Mikołajczykowi

z okazji Imienin oraz pierwszej
rocznicy święceń kapłańskich
serdecznie życzymy mocnego
zdrowia i codziennej radości.
Niech droga, którą wybrałeś,
będzie szczęśliwa i dobra, abyś
mógł szczerze służyć Bogu i ludziom. Niech każde Twe słowo
będzie głosem Boga, a każdy
uczynek – Jego dobrocią. Niech
Duch Święty udziela potrzebnych darów, a święty Patron
nieustannie się Tobą opiekuje.
Parafianie z kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP, Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Adamowiczowi

z okazji 10. rocznicy święceń
kapłańskich składamy moc
serdecznych życzeń. Niech
miłosierny Bóg wynagrodzi
Ci mocnym zdrowiem, siłą
i niegasnącym zapałem w
szczerej i ofiarnej posłudze na
rzecz Boga i ludzi. Niech Twoja
moc duchowa wzrasta każdego
dnia, a promień łaski Bożej
zawsze lśni nad głową. Niech na
Twej drodze kapłańskiej zawsze
płonie ogień wiary i nadziei.
Parafianie z kościoła pw. Trójcy
Przenajświętszej w Indurze

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi
Zdzisławowi Pikule

z okazji Imienin składamy
serdeczne życzenia. Niech Jezus
Chrystus napełnia Twe serce
pokojem, radością i nadzieją,
pomaga pokonywać trudności i
będzie źródłem świętości
w dzisiejszym świecie. Niech
Twa droga kapłańska będzie
szczęśliwa i błogosławiona, a
obok będą tylko życzliwi ludzie.
Dziękujemy za Twoją szczerość, dobroć i ofiarną posługę.
Zawsze pamiętamy o Tobie
w modlitwach.
Komitet Kościelny i wierni
z parafii Wniebowzięcia NMP
w Dziatłowie
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