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Służebnica
miłosierdzia Bożego

Maryja pięknie nazywana jest Królową Nieba,
Przedziwną Matką, Pocieszycielką Strapionych,
ale nade wszystko Matką Miłosierdzia.
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W grodzieńskiej katedrze
odnowiono ołtarz
św. Judy Tadeusza

cnl.news

na stronie

Rzeźba „Bezdomny Jezus” została zaprezentowana papieżowi Franciszkowi
podczas audiencji na Placu Świętego Piotra w Watykanie w listopadzie 2013 roku

„Krzyk milczenia wielu ubogich musi docierać do Ludu Bożego będącego zawsze i wszędzie w gotowości, by dać im głos, aby solidaryzować się
z nimi i bronić ich przed hipokryzją oraz wieloma obietnicami bez pokrycia” –
napisał Papież Franciszek w orędziu na IV Światowy Dzień Ubogich.
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na stronie

Dzięki staraniom proboszcza ks. kanonika
Jana Kuczyńskiego kościół z roku na rok staje
się coraz piękniejszy.
na stronie
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archwwa.pl

Pomoc duszom
czyśćcowym

Siostra Wanda Boniszewska jako młoda dziewczyna

pixabay.com

RUSZA PROCES BEATYFIKACYJNY
SIOSTRY ZAKONNEJ Z GRODZIEŃSZCZYZNY

Archidiecezja Warszawska rozpoczyna proces beatyfikacyjny s. Wandy
Boniszewskiej ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, mistyczki i stygmatyczki.
Istnieje modlitwa, jednorazowe odmówienie Pierwsza, uroczysta sesja tego procesu jest zaplanowana na 9 listopada br.
której uwalnia tysiąc dusz z czyśćca.
w kaplicy Domu Arcybiskupów Warszawskich.
na stronie
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na stronie
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SŁOWO REDAKTORA

Drodzy Czytelnicy!

Pewnie już przyzwyczailiśmy się do tego, że na każdym kroku jesteśmy zachęcani przez reklamę do
cieszenia się życiem, nie bycia skąpym i do kupowania sprzętu opartego o najnowsze technologie. Dzisiejsza cywilizacja jest w pewnym sensie cywilizacją posiadania i nowości. Stąd droga do chciwości jest już
całkiem bliska, a przesłanie Jezusa „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości” (Łk 12, 15) jest tu
bardzo jednoznaczne.
Oczywiście, te wszystkie dobra materialne są dla nas. Nie chodzi o to, że mamy się ich całkowicie
pozbyć. Bóg nie stworzył nas do życia w umartwianiu. On chce żebyśmy się cieszyli życiem, pełnią
tego życia. Co z tego, jeśli będziemy posiadać dobry komputer, świetny rower, czy nowoczesny samochód, jeśli nie będziemy mieć tego, co tak naprawdę liczy się w oczach Boga? Jedno jest pewne, że
jeśli pójdziemy za wartościami prawdy i dobra to dokonamy dobrej i właściwej inwestycji. Będziemy
wtedy bogaci przed Bogiem, a On pragnie właśnie tego. Stąd Jego plan, znacznie bardziej przemyślany niż mogłoby się nam to wydawać.
Pan Bóg do walki z chciwością dał nam całkiem niezłe „narzędzia”: dar mądrości, roztropności,
rady i modlitwę. Od Stwórcy mamy też inny wspaniały prezent: łaskę uświęcającą, która zmienia
nas, rozwija i umacnia. Jeśli będziemy pilnować, żeby tego daru nie zgubić, wówczas łatwiej będzie
nam iść za Jezusem i być bogatym w oczach Boga. Stawiajmy przeto na wartości duchowe i dążmy
zawsze do tego, co w górze, a nie do tego, co na ziemi (por. Kol 3, 1-2).

11 listopada

Wspomnienie św. Marcina
z Tours, biskupa.
Święty Marcin urodził się w Pannonii (dzisiejsze Węgry) około roku 316.
Mając 15 lat wstąpił do służby wojskowe. Przyjąwszy chrzest, porzucił służbę
wojskową i założył klasztor w Liguge.
Prowadził w nim życie monastyczne
pod kierunkiem św. Hilarego. Z czasem
został kapłanem i biskupem Tours. Był
dobrym pasterzem swojego ludu, założył klasztory, pouczał duchowieństwo,
gorliwie głosił Ewangelię.
Święty jest patronem armii, rycerzy, żołnierzy, podróżujących, uchodźców, żebraków, pasterzy, tkaczy, właścicieli winnic, garbarzy, hotelarzy i
wielu innych.

12 listopada

Wspomnienie bł. Jozafata, biskupa i męczennika.
Jozafat urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim około roku 1580 z rodziców prawosławnych. Przyjął wiarę
katolicką i wstąpił do zakonu bazylianów. Z czasem został kapłanem i arcybiskupem połockim. Rozwinął gorliwą
pracę misyjną. Poniósł męczeństwo
w Witebsku 12 listopada 1623 roku.
Prawosławni przerażeni skalą konwersji dokonujących się za jego sprawą
nazwali świętego „duszochwatem”,
czyli łowcą dusz. Bł. Jozafat jest jednym
z patronów diecezji witebskiej.

16 listopada

Uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia – głównej Patronki diecezji.
Od XVI wieku czczono w Ostrej
Bramie w Wilnie wizerunek Najświętszej Maryi Panny. Gdy obraz uległ
zniszczeniu, zastąpiono go nowym,
który zasłynął łaskami. Został ukoronowany w 1927 roku.
Po utworzeniu diecezji grodzieńskiej w 1991 roku Najświętsza Maryja
Panna Ostrobramska, Matka Miłosierdzia została obrana główną patronką lokalnego Kościoła.

20 listopada

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera i zakonnika.
Na studiach św. Rafał przeżył
kryzys wiary i przestał przystępować
do sakramentów. Jednak po wielu
latach doświadczył nawrócenia pod
wpływem lektury Wyznań św. Augustyna. Po powstaniu styczniowym został
zesłany na 10 lat na Syberię. W wieku
42 lat wstąpił do zakonu karmelitów
bosych, gdzie już jako kapłan i spowiednik okazywał wiele zrozumienia
dla ludzi targanych wątpliwościami i
zbuntowanych przeciwko Bogu. Zmarł
w opinii świętości w klasztorze w Wadowicach (Polska), w 1907 roku.

21 listopada

Wspomnienie Oﬁarowania Najświętszej Maryi Panny.
Przez ustanowienie tego wspomnienia Kościół chciał przypomnieć
zasadniczą prawdę, nie podlegającą
żadnej wątpliwości, że Maryja była
przeznaczona dla wypełnienia wielkiej zbawczej misji. Upatrzona przez
Opatrzność na Matkę Zbawiciela
przez to samo stała się darem oﬁarnym Ojcu Niebieskiemu.

SŁUŻEBNICA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
ciąg dalszy ze str. 1

Matka Boża Miłosierdzia jest Tą, która dała
światu Syna Bożego i daje
nieustannie, prowadząc
do Niego wszystkich ludzi. Niepokalana Dziewica
znając wielkość łaski jaką
Bóg Ją obdarzył, pokornie
wyznaje w słowach skierowanych do św. Siostry Faustyny Kowalskiej: „Jestem
wam Matką z niezgłębionego Miłosierdzia Boga”
(Dz. 449).
Ks. Jerzy Martinowicz

N

ajpełniejsze
uzasadnienie tytułu Matki
Miłosierdzia
podał
Ojciec Święty Jan Paweł II
w encyklice „Dives in misericordia”. Pisze w niej, że
Maryja jest najpierw Tą, która w sposób wyjątkowy doświadczyła miłosierdzia, została zachowana od grzechu
pierworodnego i obdarzona
pełnią łaski, by stać się Matką Syna Bożego. Dziewica
z Nazaretu zgodziła się
wkomponować swoje życiowe ambicje w plan Boży,

W życiu Maryi widoczna jest moc Bożego
miłosierdzia,
które
chroni od zła i pozwala
osiągnąć człowiekowi
pełnię rozwoju, czyli
świętość.
ponieważ wiedziała, że w ten
sposób staje się Służebnicą miłosierdzia Bożego dla
ratowania świata. W czasie
zwiastowania Maryja wyraziła zgodę, w Betlejem porodziła Syna Bożego w ludzkim ciele i przez całe życie
uczestniczyła w objawianiu
przez Niego tajemnicy miłosierdzia Bożego, aż po ofiarę,
którą złożyła u stóp krzyża.
Matka Najświętsza jest Tą,
która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia.

grodnensis.by

kalendarz

Pielgrzymka z parafii w Sopoćkiniach do Wilna, 2016 rok

Wie, ile ono kosztowało i jak
wielkie ono jest. Ona głosi
miłosierną miłość Boga od
dnia, gdy wyśpiewała swoje
„Magnificat” na progu domu
swojej krewnej Elżbiety.
Maryja jest Matką Miłosierdzia również z tego
względu, że przez Jej pośrednictwo spływa na świat
miłosierdzie Boga w postaci
wszelkich łask. Jak podkreśla
Sobór Watykański II: „Albowiem wzięta do Nieba nie
zaprzestała tego zbawczego
zadania, ale poprzez swoje
wielorakie wstawiennictwo
ustawicznie zjednuje nam
dary zbawienia wiecznego”.
Dzięki swej matczynej miłości opiekuje się wszystkimi
ludźmi, a zwłaszcza pielgrzymującymi i narażonymi
na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej
Ojczyzny.
Tytuł Matki Miłosierdzia
charakteryzuje Maryję jako

Tą, która doświadczywszy
miłosierdzia w sposób wyjątkowy od ukrzyżowanego
i zmartwychwstałego Syna,
w taki sposób zasługuje
na to miłosierdzie przez całe
życie, a nade wszystko u stóp
krzyża swojego Syna. Ona
je głosi i wyprasza całemu
światu.
Jednak, Maryja nie zatrzymuje naszego spojrzenia na sobie, tylko zwraca
nas ku Chrystusowi, przed
którym sama się pochyla.

Bogurodzica jest Matką Miłosierdzia dla nas, dla
całej diecezji grodzieńskiej
od momentu jej erygowania
w 1991 roku. W tym trudnym
czasie, gdy cały świat walczy
z pandemią koronawirusa
jest Ona dla całej ludzkości
znakiem wielkiej nadziei.
Zawierzmy
Ostrobramskiej Pani nasze losy. Prośmy
Ją, aby nigdy nie przestawała zwracać ku nam swoich
miłosiernych oczu. Niech
słodycz Jej spojrzenia nam

Życie Matki Najświętszej pokazuje dobitnie, że żyjemy z łaski Boga, wszystko jest darem, wszystko
jest z Jego miłosierdzia.
Najświętsza Matka pragnie,
by w centrum uwagi było
Boże Miłosierdzie, najpełniej
objawione w Jezusie, które
trwa „z pokolenia na pokolenie” (Łk 1,50).

zawsze towarzyszy, abyśmy
wszyscy potrafili odkryć radość z czułości Boga.

www.slowo.grodnensis.by

SŁOWO ŻYCIA
№20 (549), 8 listopada 2020

Z życia Kościoła

NIE JEST ON UBOGI,
GDY JEST ON U BOGA

3

AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Zamach we Francji

Papież Franciszek złożył kondolencje rodzinom oﬁar ataku terrorystycznego, który miał miejsce
w pobliżu katedry Notre Dame
w Nicei. W jego wyniku zginęły
3 osoby.
„Papież Franciszek łączy się
w modlitwie z cierpieniami boleśnie doświadczonych rodzin i prosi
Pana, aby przyniósł im pocieszenie, a także powierza oﬁary Jego
miłosierdziu. Potępiając z całą
mocą te brutalne akty terroru, zapewnia Katolicką Wspólnotę Francji i wszystkich Francuzów o swojej
bliskości” – czytamy w telegramie,
podpisanym przez sekretarza stanu kard. Pietro Parolina.

ciąg dalszy ze str. 1

Prawie 5 lat temu ks. Andrzej Białobłocki był na misjach w Ameryce Południowej, gdzie ofiarował swoją
posługę ubogim. Po powrocie do domu zaczął dbać
o miejscowych ludzi, którzy popadli w trudne okoliczności materialne. W dzisiejszym numerze „Słowo
Życia” ks. Andrzej opowiada o osobliwościach ewangelizacji ubogich.
Angelina Marciszewska

– Księże Andrzeju, przez 3 miesiące posługiwał Ksiądz wśród ubogich w Brazylii. Proszę opowiedzieć
nam o tym doświadczeniu.
– Posługiwałem w faweli (duża
liczba slumsów o skrajnym ubóstwie
i wysokim wskaźniku przestępczości).
To bardzo specyﬁczne miejsce. Gdy
byłem tam po raz pierwszy, byłem
zszokowany tym, co zobaczyłem:
pod nogami śmiecie, dołki, ktoś
wylewa odpady pod nogi. Powietrze jest nasycone nieprzyjemnym
zapachem. Domy są w niektórych
miejscach z cegły, ale w większości
są zbudowane z materiałów, które
wpadły w ręce na wysypisku. Aby
jakoś prowadzić swoje życie, ludzie
kradną prąd i wodę od państwa:
w całej faweli można zauważyć liczne przewody i rury. I w ten sposób
koegzystują całe rodziny: dorośli,
dzieci i osoby starsze.
Misjonarze w Ameryce Południowej mają 3 formy posługi dla
ubogich: żyć jak biedny, żyć obok
biednego, żyć dla biednego. Na faweli misjonarze praktykują pierwszą formę: mieszkają w skromnym
domku, gdzie o pomoc zwraca się
każdy potrzebujący. I tak się złożyło,
że misjonarze na faweli są jak u nas
służby 101, 102, 103 i 104. Cokolwiek
by się nie stało – rura została przebita, ktoś zachorował, trzeba przypilnować dziecko – wszyscy biegną
do misjonarzy. Raz w roku przeprowadzają również ogólne sprzątanie
całego terytorium slumsu.
Kolejny nacisk misjonarze kładą na pracę z ludźmi. Na przykład,
dzieci uczą czytać i pisać, ponieważ

Oczywiście, misjonarze dbają
o rozwój duchowy podopiecznych. Prowadzą katechezę. Mają
kaplicę, w której odbywa się ciągła adoracja. Co ciekawe, miejscowi ludzie zauważyli, że gdy zaczęto
adorować Jezusa Eucharystycznego
w dzień i w nocy, na terenie faweli
zaprzestano mordów.
– Jak Ksiądz zastosował swoją
praktykę na Białorusi?
– Marzę, aby w naszym kraju
powstał dom dla bezdomnych. Najlepiej przy paraﬁi. Jest to drugi rodzaj posługi, w której wolontariusz
mieszka obok ubogiego człowieka.
Byłem w takim domu w Brazylii:
ludzie przychodzili tam, pozostawiając ulicę i złe nawyki. Wspólnie
organizowaliśmy pracę w ogrodzie
lub w warsztacie stolarskim. Spędzaliśmy razem wolny czas: oglądaliśmy ﬁlmy lub przygotowywaliśmy
posiłki. Razem się modliliśmy. Byłem świadkiem, jak ludzie zmieniali się nie do poznania, jakby ożyli,
ponieważ po prostu się znaleźli
w przyjaznej atmosferze. Jeśli mamy
wiernych i księży, którzy chcieliby
pomóc w realizacji takiego planu,
można by się zjednoczyć i wprowadzić go w życie. Dzięki błogosławieństwu biskupa, darowiznom,
reklamom (a następnie raportowi
jakości) można zrobić wiele dobrych
rzeczy.
A jeśli wspomnieć o zrealizowanych pomysłach, to udało się
zorganizować
długoterminowe
akcje wsparcia dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Odpust zupełny dla
zmarłych w listopadzie

I oni znają nas. To jest sedno ewangelizacji osób znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji: pokazanie, że jesteśmy otwarci i chcemy
dzielić się naszym czasem. Ludzie
byli bardzo zaskoczeni, że człowiek
XXI wieku poświęcił chwilę na zwrócenie na nich uwagi. Uwaga, która
ostatecznie leczyła dusze.
– Zdarzają się sytuacje, gdy
o pomoc na ulicy prosi nietrzeźwa
osoba. Jak zachowywać się w takich przypadkach, aby naprawdę
pomóc, a nie sprzyjać jej alkoholizmowi?
– Ludzie uzależnieni – to ludzie
o bardzo słabej woli. Zwykle pragnienie alkoholu jest tak silne, że
często zapominają coś zjeść i mogą
głodować przez kilka dni. Jeśli pijany prosi o pieniądze, to nie trzeba
dawać. Warto jednak zaoferować
zakup czegoś z artykułów spożywczych, ponieważ jego organizm potrzebuje wsparcia.
Mieszkamy w tym samym mieście i prędzej czy później spotkamy
się z nim. Dziś ten człowiek był pijany, a po pewnym czasie można go
spotkać trzeźwym. I to już będzie
okazja, aby podejść i zapytać: „Jak
tam twoje życie?”. Za problemem
alkoholizmu zawsze kryje się pewien duchowy dramat, który wywołał uzależnienie. A gdy staniesz

Ks. Andrzej podczas jednej z akcji na rzecz ubogich w Grodnie
większość z nich nie chodzi do szkoły. Organizują różne gry, aby chłopcy i dziewczęta mieli szczęśliwe
dzieciństwo. Czuwają, żeby dzieci
nie znaleźli się pod wpływem bandytów. Z kolei dorosłych uczą różnych
przydatnych rzeczy: szycia, gotowania itp. W mojej praktyce zdarzyło
mi się opiekować dzieckiem nastoletniej dziewczyny, póki miała zajęcia w szkole. A gdy wracała, pomagałem jej w odrabianiu lekcji.

Spotykaliśmy się z miejscową młodzieżą i spacerowaliśmy po mieście, szukając bezdomnych. Dzieliliśmy się z nimi posiłkiem, zwykle
kanapkami i ciastami, i herbatą. I
prowadziliśmy z nimi zwykłą ludzką rozmowę: pytaliśmy o bliskich,
problemy. Młodzież początkowo
była nieśmiała, ale potem sama
przejęła inicjatywę.
Teraz już znamy nazwiska wielu osób, którzy mieszkają na ulicy.

w pobliżu, wysłuchasz go lub powiesz coś, dotkniesz go – człowiek
z tego będzie miał znacznie więcej
radości niż po wypitym kieliszku.
Dlatego bez względu na to, w jakim
stanie jest dana osoba, dobrze jest
poświęcić jej swoją uwagę.
– Po spotkaniu wielu ludzi, którzy znaleźli się w trudnych życiowych
okolicznościach, prawdopodobnie
słyszał Ksiądz wiele historii o ich

losie. Proszę się podzielić tym, co
zrobiło na Księdzu największe wrażenie.
– Pamiętam dwa przypadki
z mojej misji w Brazylii. Gdy
w ramach posługi spędziliśmy noc
z bezdomnymi na ulicy, poznałem starszych małżonków, którzy
byli małżeństwem od ponad 40 lat.
Zwracając na to uwagę, zapytałem,
gdzie są ich dzieci i dlaczego nie
dbają o swoich rodziców. Małżonkowie odpowiedzieli, że dobrowolnie wyszli na ulicę, aby nie ograniczać dzieci i wnuków. Dodali, że
w domu nie było wystarczająco dużo
miejsca, a na zewnątrz jest zawsze
ciepło i są wolontariusze, którzy
czas od czasu częstują jedzeniem.
Następnie zrobili na mnie wrażenie już mali Brazylijczycy. Prowadziłem katechezę w miejscu,
w którym nie było żadnych warunków do nauki – absolutne ubóstwo.
Siedzieliśmy na asfalcie i prowadziliśmy zajęcia. Zapytałem, co
smacznego przynieść im następnym
razem. Chłopcy i dziewczęta poprosili o ciastka. Gdy je dostali, chętnie
zabrali się do jedzenia. Wszyscy
oprócz jednego chłopca. Powiedział, że w domu jest młodsza siostra, a ona też chciałaby spróbować
przysmaku.
– Czy w takim przypadku można twierdzić, że ubodzy wiele nas
uczą?
– Oczywiście. Od razu przypomina mi się kolejna historia. Kiedyś
dzieliłem się obiadem z biednym i
miałem wtedy bardzo zły nastrój.
Mężczyzna to zauważył i na wszystkie sposoby starał się mnie rozweselić. Chociaż sam miał rany na ciele
(pewną chorobę), ale uśmiechał się
i dziękował Bogu za dzisiejszy dzień.
Nie ma takiego biednego, który nie miałby się czym podzielić. I
nie ma takiego bogatego, który by
niczego nie potrzebował. Biedny
ma radość, uśmiech, dobre słowo.
A w sercu bogatego zawsze będzie
miejsce na przyjęcie miłości.
– Co Księdza zdaniem jest głównym powodem, który sprzyja podziałowi w społeczeństwie i odrzuca
ubogich na margines życia?
– Przyczyną wszystkich nieszczęść ludzkości jest obojętność.
Dlaczego jest bardziej niebezpieczna niż jakakolwiek broń? Ponieważ
uderza od razu w dwa cele: człowieka, który okazuje obojętność, ponieważ niszczy wszystko, co dobre i
piękne w nim; i osobę, której dotyczy ta obojętność, ponieważ odtąd
pozostaje „na pustyni bez oazy”.
Co pomaga nam, chrześcijanom, pozostać ludźmi? Oczywiście,
wiara. Także pomaga ona zobaczyć
człowieka w każdym, kogo spotykamy, niezważając uwagi na jej nieestetyczny wygląd lub nieprzyjemne wnętrze. I już po tym zobaczyć
Chrystusa w każdym, kto cierpi.
Zauważę również, że ubodzy
mają zdolność odczuwania serca
bliźniego. A jeśli zauważą w tobie
hojność, miłość i wiarę, natychmiast
zareagują. I wtedy już z ewangelizowanych staną się ewangelizatorami.

W związku z pandemią koronawirusa w tym roku istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla zmarłych wiernych przez
cały listopad. Dekret specjalny
Penitencjarii Apostolskiej został
ogłoszony 23 października.
Taka decyzja zapadła w odpowiedzi na prośby wielu pasterzy i
za zgodą papieża. Uzyskać odpust
zupełny mogą również osoby starsze, chore i te, które z poważnej
przyczyny nie mają możliwości
wyjścia z domu, np. w związku
z ograniczeniami nałożonymi
przez właściwe władze na okres
pandemii.

Medycyna: eksperyment
z użyciem dronów

Watykańska klinika pediatryczna „Bambino Gesù” prowadzi
eksperyment z dostawą materiałów laboratoryjnych za pomocą
bezzałogowych statków powietrznych.
Podczas testów przekazano
próbki z laboratorium do jednostki
kliniki na odległość około 30 km.
Jak zauważyła dyrektor placówki
Mariella Enoc: „Drony pomagają
szybciej uzyskać wyniki testów, co
jest szczególnie ważne w okresie
pandemii”.
Eksperymenty z dostarczaniem
ładunków biomedycznych przy
użyciu dronów zostaną przeprowadzone do końca bieżącego roku.

Boże Narodzenie...
bez wiernych?

Liturgia Bożego Narodzenia
w Watykanie odbędzie się bez
udziału wiernych. Wynika to z listu, który sekretarz stanu wysłał
do ambasad akredytowanych przy
Stolicy Apostolskiej.
Powodem takiej decyzji jest
kryzys związany z pandemią. Papież Franciszek odprawi celebracje
liturgiczne prywatnie, bez obecności członków korpusu dyplomatycznego. Msze Święte będą transmitowane w internecie.
Należy zauważyć, że dyplomaci akredytowani przy Stolicy
Apostolskiej zwykle uczestniczyli
w nabożeństwach papieskich jako
goście specjalni.

Intencje modlitewne
na listopad
powszechna

Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył istocie ludzkiej.

diecezjalna

Módlmy się za starsze pokolenie, a także za wszystkie instytucje, które opiekują się ludźmi
w podeszłym wieku.
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Z życia Kościoła

ŻYJMY NADZIEJĄ JEZUSA
Dramatyczna sytuacja, spowodowana pandemią koronawirusa, to wielkie wyzwanie i czas próby dla nas. Słysząc o wciąż nowych i rekordowych statystykach zachorowań nie tylko w naszym
kraju, lecz także w całym świecie, czujemy się zagrożeni, martwimy się o naszą przyszłość i naszych bliskich.

LAOS. Czterech chrześcijan zostało aresztowanych za organizację
ceremonii pogrzebowej. Są oskarżeni o „złamanie lokalnych zwyczajów
i tradycji”. Mimo, że zatrzymani nie zostali oﬁcjalnie oskarżeni o żadne przestępstwo, pozostają w więzieniu w oczekiwaniu na decyzję władz
o dalszym postępowaniu. Chrześcijanie stanowią w kraju około 2%
wszystkich mieszkańców i jako przeważnie jednorodna mniejszość religijna spotykają się z ciągłymi formami dyskryminacji, w tym z nadużyciami władzy sądowniczej.
POLSKA. Trybunał Konstytucyjny kraju orzekł, że tzw. aborcja eugeniczna w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i
warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest niezgodna z konstytucją. Decyzja ta oznacza, że przepis, na podstawie którego dokonywana
jest zdecydowana większość aborcji, zostaje uchylony. W związku z tym
zwolennicy aborcji wyrażają swoje niezadowolenie. Uczestnicy protestów m.in. profanują świątynie i przerywają niedzielne nabożeństwa.

Ks. Jerzy Martinowicz

ani bliźnich. Ono do nas nie należy. „Boże, Ty jesteś Panem
wszystkiego i nie ma nikogo, kto
by się sprzeciwił Tobie” (Est 4, 17).
Życie jest czystą łaską i darem.
Jesteśmy w rękach Boga i
właśnie teraz – w czasie
epidemii – zaczynamy to
lepiej rozumieć, cenić,
zauważać.
Jesteśmy
coraz
bardziej świadomi,
że po epidemii
czeka nas ogromny wysiłek ludzki
i duchowy, by
móc
powrócić
– jak Pan Bóg
pozwoli – do
normalnego
życia osobistego, rodzinnego,
społecznego,
zawodowego
i
kościelnego. Wymagać to będzie
od nas nie tylko wielu wyrzeczeń, ale nade wszystko głębokiej refleksji nad życiem,
gdy nierzadko bez żadnej powściągliwości
przyjmujemy
wszystko to, co proponuje
nam cywilizacja.
Żyjmy nadzieją, nadzieją Jezusa, ponieważ mamy
do tego prawo i nikt tego
prawa nam nie odbierze.
Niech ta nadzieja wnosi
do naszych serc pewność,
że Bóg potrafi wszystko
obrócić ku dobru, ponieważ nawet z grobu
wydobywa życie.

IRLANDIA. Obostrzenia związane z koronawirusem mogą doprowadzić do więzienia dla księży odprawiających Msze z udziałem ludu. Zgodnie z przyjętą poprawką do Aktu Zdrowotnego z 1947 roku, dopuszczalne
są jedynie wydarzenia na wolnym powietrzu – pod warunkiem, że udział w
nich wezmą osoby z maksymalnie 2 miejsc zamieszkania. Wśród zakazanych wydarzeń znajdują się zebrania religijne. Wyjątek stanowią pogrzeby
(pod warunkiem obecności maksymalnie 25 osób oraz księdza). Za przestępstwo przeciwko tym przepisom grozi grzywna w wysokości maksimum
2500 euro, uwięzienie na 6 miesięcy lub obydwie te kary łącznie.
UKRAINA. W katedrze św. Aleksandra w Kijowie święcenia kapłańskie otrzymał 71-letni diakon. Ojciec Mikoła Jermakow pochodzi z Białorusi. Nowoprezbiter jest wymownym potwierdzeniem, że wiek nie jest
przeszkodą dla Boga i dlatego nigdy nie jest za późno, aby odpowiedzieć
na powołanie do posługi kapłańskiej. Święceń kapłańskich udzielił ordynariusz diecezji Kijowsko-Żytomierskiej ksiądz biskup Witalij Krzywicki.
CHINY. Jimmy Lai, milioner i potentat medialny z Hongkongu,
któremu postawiono zarzuty karne po tym, jak wspierał ruch prodemokratyczny, mówi, że nie opuści miasta ani wiary w Boga. Działacz publiczny był wsparciem kard. Josepha Zena, który ochrzcił go w 1997 roku.
Mężczyzna jest oskarżony na podstawie nowego drakońskiego prawa
dotyczącego bezpieczeństwa narodowego, które Chiny nałożyły, omijając ustawodawstwo Hongkongu. Zgodnie z nіm osoba uznana za winną
secesji, działalności wywrotowej, terroryzmu czy zmowy z obcymi siłami
może otrzymać, co najmniej 10 lat więzienia.

pl.wikipedia.org

Zrozumiałe są więc nasze obawy, brak poczucia bezpieczeństwa.
Jedno jest pewne, że nie możemy się im poddać. Potrzebujemy
świadomego, pełnego wolności
aktu wiary, że Chrystus, nasz Pan i
Zbawca, wystawia dzisiaj na próbę
wierność i miłość każdego człowieka. Oﬁaruje On nam „godzinę miłosierdzia”, byśmy mogli oczyścić
nasze serca, pogłębić nasze motywacje miłowania i służenia Jemu i
ludziom. To szczególny czas łaski,
byśmy mogli zobaczyć, „na ile nas
stać i jak daleko postąpimy w jego
służbie i chwale” (św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowne, nr 322),
w innych, znacznie trudniejszych
okolicznościach niż dotychczas.
To wielkie Boże wyzwanie.
Dzisiaj Pan Bóg oczekuje
od człowieka większego zaangażowania społecznego i duchowego, większej i hojniejszej miłości
do brata i siostry, większej twórczej miłości. Epidemia wymaga
od wszystkich wyjątkowej solidarności. Powinniśmy współpracować
przede wszystkim z tymi, którzy
walczą na pierwszej linii frontu.
Trzeba nam się wznieść ponad
wszelkie podziały światopoglądowe, środowiskowe, religijne i
polityczne. Epidemia daje wiele
do myślenia. Powinna stać się wyrazistym znakiem Boga!
Naszym najważniejszym zadaniem na czas epidemii jest szczera
i hojna modlitwa: osobista i wspólnotowa. To ona daje ukojenie,
uspokojenie, zrozumienie życia i
otwarcie się na niego. Nie jesteśmy panami życia, ani własnego,

Kościół powszechny

STANY ZJEDNOCZONE. Stratosferyczne Obserwatorium Astronomii Podczerwonej dokonało odkrycia: na Księżycu, w kraterze nazwanym na cześć niemieckiego jezuity ks. Krzysztofa Klawiusza, znaleziono
wodę. Co zaskakujące, naukowcy odkryli jej ślady na oświetlonej przez
słońce powierzchni. Do tej pory zakładano, że występują tylko w zimnych, zacienionych miejscach. Krater Clavius znajduje się na południowej półkuli Księżyca. Jest widoczny z Ziemi dzięki ogromnym rozmiarom.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

W GRODZIEŃSKIEJ KATEDRZE ODNOWIONO
OŁTARZ ŚW. JUDY TADEUSZA
ciąg dalszy ze str. 1

W święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w kościele katedralnym
św. Franciszka Ksawerego w Grodnie odbyło się uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego 300-letniego ołtarza św. Judy Tadeusza. Poświęcenia podczas Mszy Świętej dokonał ksiądz biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.
Ks. Jerzy Martinowicz

Prace konserwatorskie w bazylice rozpoczęły się ponad 2 lata
temu. Ołtarz najpierw rozebrano,
odnowiono uszkodzone części
drewniane, a po złożeniu pokryto złoceniami – tak jak wyglądał
wcześniej. Zmienił się tylko sam
kolor ołtarza. Wiele części rzeźb
trzeba było ponownie wyrzeźbić.

Janowi Kuczyńskiemu za staranność w odnowieniu świątyni katedralnej – matki wszystkich kościołów diecezji, która „z roku na rok
staje się coraz piękniejsza”.
Proboszcz paraﬁi poinformował, że na tym nie zakończą się
prace konserwatorskie w kościele:
w najbliższym czasie rozpocznie

Na zakończenie uroczystości ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz podziękował wszystkim,
którzy w sposób duchowy i materialny przyczynili się do odnowienia ołtarza. W szczególny sposób
hierarcha wyraził wdzięczność
ks. proboszczowi kanonikowi

się odnowienie kolejnego ołtarza.
Ksiądz Jan wyraził nadzieję, że
dzięki oﬁarności oraz modlitewnemu wsparciu wiernych i wielu
życzliwych ludzi uda się odnowić
także inne ołtarze w katedrze.

grodnensis.by

Według źródeł historycznych piętrowy ołtarz pochodzi
z 1720 roku. Został wykonany w stylu barokowym w pracowni Christopha Peikera w Königsbergu. W pierwszej
kondygnacji znajdują się postacie św. Jana Ewangelisty
i św. Szymona Apostoła, w drugiej – anioły z atrybutami św. Judy Tadeusza, na górze – św. Michał Archanioł,
który pokonał diabła, oraz dwa anioły trąbiące na fanfarach. Antependium ozdobione jest monogramami Maryi
i Chrystusa. Obrazy znajdujące się w ołtarzu są tak stare
jak sam ołtarz: w kondygnacji centralnej jest odzwierciedlony św. Juda Tadeusz, w górnej – św. Szczepan,
pierwszy męczennik.

Moment poświęcenia odnowionego ołtarza
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RUSZA PROCES
BEATYFIKACYJNY
SIOSTRY ZAKONNEJ
Z GRODZIEŃSZCZYZNY
ciąg dalszy ze str. 1
Ks. Jerzy Martinowicz

POCHODZI
Z NASZEJ DIECEZJI
Wanda Boniszewska przyszła
na świat w 1907 roku w wiosce
Kamionka pod Nowogródkiem.
Mieszkała tam wraz z rodzicami,
a także rodzeństwem do momentu wstąpienia do bezhabitowego
Zgromadzenia Sióstr od Aniołów
w Wilnie.
Do nowego zgromadzenia,
które powstało, aby pomagać
kapłanom w ich pracy duszpasterskiej, dziewczyna po raz
pierwszy udała się w wieku 16
lat. Nie została jednak przyjęta, ponieważ była zbyt młoda.

mistyczne s. Wandy nasiliły się.
Jezus ukazywał coraz jaśniej,
czego od niej oczekuje. „Oddaj
się całkowicie Mnie. Mam zamiar
uczynić z ciebie ofiarę. Chcę,
abyś była ukrzyżowana za tych,
którzy nie chcą znać krzyża,
a szczególnie dla tych, którym
łask nie skąpię” – dowiedziała
się w dniu swoich obłóczyn. Słuchała z pokorą i z obawami.
Spowiednicy zalecili siostrze
spisywać słowa Jezusa. Notatki
te pozwoliły uświadomić wagę
jej posłannictwa.
Z czasem zakonnica zaczęła odczuwać ból w miejscach

Do Zgromadzenia Sióstr od Aniołów należały jeszcze dwie rodzone Siostry s. Wandy.
ran Zbawiciela, co występowało
czasem w trakcie Mszy św. czy
odprawiania nabożeństwa Drogi
Krzyżowej. Towarzyszących siostrze zjawisk, których nie można
racjonalnie wytłumaczyć, było
znacznie więcej.
CIERPIAŁA
W INTENCJI KAPŁANÓW
Główną misję s. Wandy miały

archwwa.pl

Poradzono jej, aby najpierw
ukończyła szkołę.
Została przyjęta do zakonu
zimą 1926 roku. Wkrótce rozpoczęła nowicjat. Otrzymała imię
zakonne Maria Wacława, i latem
1933 roku złożyła śluby wieczyste.
Do 1950 roku mieszkała we
wspólnocie w Pryciunach koło
Wilna. Pracowała m. in. jako

Siostra Wanda miała mistyczne przeżycia, podczas których słyszała Jezusa

katechetka, prowadziła Krucjatę eucharystyczną i wykonywała obowiązki przełożonej domu.
Jak i inne Siostry od Aniołów,
żyła w ukryciu – ubierała się
po świecku, bez zewnętrznych
oznak życia konsekrowanego.
SŁYSZAŁA JEZUSA
Do zakonu młoda dziewczyna
wstąpiła mając bogate doświadczenia mistyczne. Oczami duszy
widywała Pana Jezusa podczas
Mszy św. „Twoje życie będzie
na krzyżu. Czuwaj, byś z niego
nie schodziła, bo nieprzyjaciel
zastawia wojsko” – usłyszała
od Zbawiciela, będąc jeszcze
w domu rodzinnym.
W
zakonie
przeżycia

stanowić modlitwa i cierpienie
w intencji kapłanów. „Dziecko
moje, ja konam i konać będę, aż
kapłan wróci z drogi błądzącej.
Staniesz się narzędziem Bożym
dla korzyści innych” – powiedział do niej Chrystus. Niewiarygodne, lecz do ciężkiej walki
o zagrożone dusze kapłanów,
zakonników i zakonnic wybrał
niepozorną, chorowitą siostrę.
Regularne cierpienia s. Wandy za kapłanów i zakony, połączone z pojawianiem się na jej
ciele stygmatów rozpoczęły się
w 1935 roku. W miejscach ran
Chrystusa miała otwarte rany.
Z boków sączyła się krew, z ciała płynął krwawy pot, a z oczu
krwawe łzy. Miała sińce i ślady

biczowania.
Jak wspominały Siostry ze
zgromadzenia s. Wanda przez
całe życie, modląc się za księży
uwikłanych w rozmaite grzechy
i problemy, ratowała ich przed
odejściem ze stanu kapłańskiego. Wspieranie kapłanów jest
jednym z charyzmatów Sióstr
od Aniołów. Zakonnica znosiła
cierpienia wynikające z niewiary osób wybranych przez Boga,
z obojętności na Jego obecność,
z ulegania wygodom świata.
Cierpiała też za najbardziej znane postacie Kościoła, np. za arcybiskupa Marcela Lefebvre’a,
który popadł w schizmę po Soborze Watykańskim II.

rezultatu i s. Wanda już do końca
życia nie mogła normalnie chodzić. Potem pojawiła się jeszcze
miażdżyca.
Leczenie komplikował fakt,
że organizm s. Wandy przez
długi okres nie przyjmował pokarmów ani lekarstw. Jak wspominały współsiostry, najeść mogła się jedynie w większe święta
kościelne. Te okoliczności oraz
powtarzające się przeżycia mistyczne (ekstazy, wizje, stygmaty) powodowały, że s. Wanda nie
mogła uczestniczyć w pełni w
życiu swej wspólnoty zakonnej.
W 1974 roku stygmaty rąk
i nóg zanikły, pozostały tylko
rany na piersi i głowie.

MODLIŁA SIĘ
ZA NAJWIĘKSZYCH
ZBRODNIARZY
Gdy w kwietniu 1950 roku
s. Wanda została aresztowana
przez komunistów pod fałszywym zarzutem, mogła obawiać
się najgorszego. Skazana wyrokiem sowieckiego sądu, została
wywieziona do obozu w Wierchnie Uralsku na Syberii.
Okres więzienia zakonnicy
jest znany ze szczegółami dzięki
dzienniczkowi, który po uwolnieniu spisała na polecenie spowiednika. Mówi o wielkim cierpieniu stygmatyczki i działaniu
Bożym przez nią.
„W więzieniu na wspólnej i
dużej sali chorych starałam się
nieść pomoc bardziej cierpiącym. I swoje porcje mleka, masła i białego chleba oddawałam
innym cierpiącym. Odmawiałam
z nimi wspólnie Różaniec, co
było ostro zabronione. Nasze
różańce zrobione z chleba zabierano i niszczono” – pisała
w dzienniczku.
Będąc w więzieniu zakonnica
dalej się modliła i ofiarowywała
wszystko w intencji nawrócenia
największych zbrodniarzy XX
wieku: Adolfa Hitlera, Józefa
Stalina, Ławrientija Berii, Wiktora Abakumowa, Wiaczesława
Mołotowa. Często podczas tortur miała zresztą bezpośrednie
spotkania albo z Jezusem, albo
z aniołami, o czym na głos mówiła, a co w konsekwencji jeszcze zaostrzało tortury.
Z więzienia powróciła do Polski w październiku 1956 roku.

POZOSTAJE
WCIĄŻ TAJEMNICĄ
Siostra Wanda zmarła w marcu 2003 roku, w opinii świętości.
Miała 96 lat, 76 lat spędziła w
zakonie. Przesłanek do wszczęcia jej procesu beatyfikacyjnego
było co najmniej kilka. Są nimi
szczególne dary, które zostały ujawnione po jej śmierci, dar
stygmatów i mistycyzmu, dar
modlitwy wstawienniczej oraz
ofiarowania modlitw i cierpień
szczególnie za kapłanów, a także
za inne osoby.
Postulator procesu beatyfi-

OTRZYMAŁA STYGMATY
Cierpienie
towarzyszyło
s. Wandzie przez większość życia, jednak nigdy się nie skarżyła. W więzieniu mocno nadwyrężyła zdrowie. W latach 60.
XX wieku musiała poddać się
operacji guza na mózgu. W latach 80. XX wieku po potrąceniu
przez samochód doznała złamania uda. Dwie kolejne operacje
nie przyniosły spodziewanego

że postać s. Wandy jest wciąż
tajemnicza. Wynika to także
z tego, że siostry z jej zakonu
prowadzą życie ukryte, a s. Wanda wiodła je szczególnie ukryte. O przeżyciach mistycznych i
stygmatach wiedziało nie wiele
osób. Dopiero teraz wychodzą
niektóre szczegóły.
ZOSTAWIŁA PRZESŁANIE
Siostra Halina Skubisz ze
Zgromadzenia Sióstr od Aniołów
podkreśla, że dla wspólnoty zakonnej s. Wanda stała się orędowniczką, poprzez swe oﬁary i cierpienia: „Ufamy, że nadal oręduje
i że – da Pan Bóg – jeszcze ukaże się moc jej wstawiennictwa”.
Zakonnica zaznacza, że proces
beatyﬁkacyjny jest odpowiedzią
na kult s. Wandy Boniszewskiej i
przekonanie wielu świeckich ludzi i kapłanów, którzy mobilizowali ich i chętnie angażowali się
we wszelkie inicjatywy. Tak, jak
gdyby krok po kroku znajdował
się ktoś, kto proponował pomoc
w sprawie wszczęcia beatyﬁkacji,
doradzał pewne działania.
„Ufamy, że s. Wanda otrzymała wiele Bożych łask, co do których
ostatecznie wypowie się Kościół.
Bardzo głęboko przeżywała to doświadczenie. Kochała Zgromadzenie i Siostry. Wiele za nie cierpiała,

Siostry od Aniołów pracują na Białorusi od początku istnienia Zgromadzenia. Prowadzą katechizację, pomagają w parafiach, jednak z powodu swego ukrytego życia, nieafiszują się ze swoją
obecnością.
kacyjnego ks. Michał Siennicki SAC zaznacza, że pracy związanej z prowadzeniem tego
procesu będzie sporo, ponieważ świadków życia i świętości
s. Wandy jest bardzo wielu.
Z częścią kapłan już się kontaktował, część zgłosiła się po publikacji dekretu o rozpoczętym
procesie beatyfikacyjnym na początku października bieżącego
roku.
Ksiądz Michał przyznaje, że
z tych informacji, które dane
mu było już poznać wyłania się
osoba zwyczajna, zanurzona w
zwykłe, proste codzienne sprawy. Ale razem z tym osoba, która
przeżyła tragedię II wojny światowej, osobiście nią dotknięta i
wpleciona w tragiczną historię.
Kapłan podkreśla, że z siostry
emanuje świętość. Wstawiała
się, pomagała, była obecna. Wyniesienie zakonnicy na ołtarze
ma ukazać ją jako wzór chrześcijańskiego powołania, wzoru osoby, która przez swoje życie heroicznie podążała do świętości.
Jednocześnie postulator procesu beatyfikacyjnego zaznacza,

wynagradzała za niewierności
stanu kapłańskiego i zakonnego,
umacniała chwiejnych swoją oﬁarą. To wciąż aktualne przesłanie
s. Wandy” – mówi siostra Halina.
Poczytujemy to za wielki zaszczyt, a także odbieramy to jako
wielkie zobowiązanie, że urodzona na naszej ziemi s. Wanda
Boniszewska pozostawiła nam
do spełnienia konkretne zadanie – bardziej poświęcić się dla
Boga oraz przez modlitwę i oﬁarę wspierać tych, którzy są Bogu
najbliżsi – kapłanów i osoby konsekrowane. Każdy z nas może
wnieść wielki wkład w życie duchowe Kościoła.

O otrzymanych łaskach prosimy informować postulatora:
Ks. Michał Siennicki SAC
ul. Kilińskiego 20
05-850 Ożarów Mazowiecki
Polska

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM S. WANDY
Boże, który Służebnicę Bożą siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia
Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestniczenia w męce Twojego Syna i składania w oﬁerze swego
cierpienia w intencji kapłanów, spraw, aby Kościół wyniósł ją do chwały ołtarzy
i doznawał jej nieustannego wstawiennictwa. Przez wstawiennictwo s. Wandy
zechciej udzielić mi łaski … (wyrazić prośbę), o którą pokornie Cię proszę. Amen.
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DOPOMÓC
DOBRĄ RADĄ

JAK ZMOTYWOWAĆ DZIECKO DO UDZIAŁU W KATECHEZIE?

W

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog

www.slowo.grodnensis.by

Pod ostrym kątem

ychowanie dziecka to skomplikowana
sprawa, która wymaga dużo czasu. Jednak bardzo ważne jest, aby nie zapomnieć o tym, że oprócz wychowania ﬁzycznego
i intelektualnego, istnieje również wychowanie duchowe. Tu trafne będą słowa ks. Marka
Dziewieckiego, specjalisty w dziedzinie psychologii: „Duchowość to zdolność człowieka
do zrozumienia własnej tajemnicy. Tylko człowiek duchowy może świadomie kierować swoim życiem. Nie ma zatem wolności bez duchowości”.
W dzisiejszych czasach bardzo trudno sobie wyobrazić wychowanie duchowe człowieka bez jego udziału w katechezie. Aczkolwiek,
największy problem współczesnych rodziców
to – jak zmotywować do tego dziecko? Oczywiście, najlepszym sposobem na wychowanie jest
własny przykład. Czy oznacza to, że rodzice
sami powinni uczęszczać na katechezę?
Przede wszystkim ważne jest rozumienie
ważności katechizacji, która nie ogranicza się
tylko do przygotowania do pierwszej spowiedzi.
Ci rodzice, którzy chodzili na lekcje religii, jako
dzieci, lepiej to zrozumieją i oczywiście w większości przypadków będą dbać o to, aby ich syn
czy córka również uczestniczyli w katechezie,
będąc w wieku szkolnym.

Dziecko potrzebuje jasnej świadomości znaczenia zajęć religii, tzn. rozwoju duchowego.
O taki rozwój powinni dbać właśnie rodzice i to
tylko na nich leży obowiązek wychowania swoich dzieci, dobrego wychowania. Z kolei Kościół
dokłada wszelkich starań, aby zarówno rodzice,
jak i dzieci mieli możliwość edukacji religijnej.
Dziś przy każdej paraﬁi jest zorganizowana katecheza, a więc jest dostęp do nauczania
duchowego. Są również różne grupy językowe,
klasy oraz kółka z możliwością rozwoju talentów dziecka. Jest dobry zespół katechetów i wychowawców. Pozostaje tylko jedno – aby dziecko znalazło się za ławką katechetyczną.
Z pewnością ważne jest, aby również katecheta starał się zainteresować dziecko, znalazł podejście do każdego ucznia. Dzisiaj nie
wystarczy po prostu stać i opowiadać pewną
prawdę wiary, trzeba stosować różne metody i
sposoby przekazywania Ewangelii.
Rodzice ze swojej strony powinni zachęcać
dziecko do uczęszczania na lekcje religii. Warto dbać również o własną edukację duchową,
np. chodzić razem z dzieckiem na Mszę Świętą, do spowiedzi, wspólnie się modlić. Ale dzisiaj to nie wystarczy. Należy także rozmawiać
na tematy religijne w domu, wyjaśnić dziecku,
że bycie osobą duchowo wykształconą jest

bardzo ważne.. Dobrze jest przedstawić syna
lub córkę rówieśnikom, którzy są zainteresowani lekcjami religii i systematycznie uczęszczają
do kościoła. W ten sposób dziecko będzie miało
dobry przykład do naśladowania.
Nie wolno dopuścić, aby dziecko odbierało katechezę tylko jako lekcję, gdzie może
być sprawdzian, ocena itd. Często lekcja kojarzy się ze szkołą, z tymi przedmiotami, które
nie zawsze są lubiane. Zajęcia katechetyczne
należy postrzegać przede wszystkim jako okazję do poznania Tego, kto cię kocha, samego
Boga, który jest Ojcem. Duchowe wychowanie
to nie tylko nauka, ale także czas na odpoczynek z Bogiem. Na przykład, dzieci bardzo lubią
„Wakacje z Bogiem”, gdzie bawią się z rówieśnikami, odpoczywają, ale także dużo nowego
poznają o Wszechmocnym i stworzonym przez
Niego świecie.
Błędem będzie oszukiwanie się, tłumacząc
sobie i wszystkim, że gdy dziecko dorośnie,
samo zacznie wybierać, czy musi iść do spowiedzi, czy do kościoła. Do tego czasu może
już zgubić dar życia. Szczęśliwe są dzieci, które widzą, jak rodzice dbają o ich wychowanie
religijne i poznanie Boga.
Drodzy Rodzice, módlcie się codziennie
za swoich synów i córki oraz ich przyszłość!
zadaj pytanie

Сnota ekologiczna

Alena Majsiuk

EKOLOGICZNE PODEJŚCIE
DO ODŻYWIANIA
OCZYSZCZA CIAŁO
I DUSZĘ

Jedną z możliwości poznania siebie jest nauczyć się słuchać swoją naturę. Proponuję rozważyć ekologiczne aspekty odżywiania. Jeśli
świadomie podejdziemy do wyboru codziennych posiłków, to możemy poprawić zdrowie
fizyczne i duchowe.

Każdego dnia człowiek ma milion możliwości. Dotyczy to również odżywiania. Ludzie konsumują coraz
więcej. A popyt, jak wiadomo, rodzi podaż. W ten sposób
współczesny destrukcyjny zasięg się poszerza…
Lasy są wycinane, aby zasiać pola uprawami paszowymi
dla przyszłego baleronu, szaszłyka lub befsztyku. Naukowcy
z Uniwersytetu Twente (Holandia) oszacowali, że na świecie
przemysł zwierzęcy wykorzystuje ponad 70% gruntów ornych
tylko do dostarczania paszy dla zwierząt gospodarskich. W rezultacie potrzeba 15 tysięcy litrów wody, aby wyprodukować
1 kilogram mięsa.
Albo to... Wiedzieliście, że mąka, cukier, olej słonecznikowy od dawna są raﬁnowane, co oznacza, że nie nasycają organizmu energią. Aby się przyswoić, muszą wejść z czymś w reakcję.
To zabiera siłę człowiekowi. Produkty rakotwórcze są jeszcze
bardziej niebezpieczne. Ciało nie jest w stanie ich wydalić, co
powoduje mutację komórek. Genetycznie zmodyﬁkowane organizmy – niosą informacje o zniszczeniu. A to tylko część konsekwencji, jakie pociąga za sobą nieświadome odżywianie.
POSIŁEK DLA RADOŚCI
Jak się odżywiać? Co można, a czego nie można? Człowiek
dowiaduje się o tym od innych ludzi, z reklam i od lekarzy. Gdy
przychodzi choroba, zaczyna szukać winowajcy: mikroby, ekologia itp. Warto zajrzeć w głąb siebie, dowiedzieć się, czym jest
ludzkie ciało, jak funkcjonuje.
Proponuję kilka faktów dotyczących układu pokarmowego:
- przewód pokarmowy przystosowany jest do odżywiania się
owocami, jagodami, warzywami lub innymi produktami zdrowego żywienia;
- w przypadku przejadania się lub równoczesnego przyjmowania niepodzielnych produktów w organizmie zachodzi proces
fermentacji, co prowadzi do intoksykacji, jak zatrucie alkoholem;
- martwe jedzenie (zabite mięso zwierząt, gotowane i syntetyczne) powoduje uzależnienie, jak od narkotyków;
- choroba jest próbą samooczyszczenia się organizmu;
- ciało jest zdolne do całkowitego samoleczenia, jeśli wybrać
zdrowe odżywianie.

pixabay.com

CZY SIĘ ZASTANAWIAMY NAD TYM,
CZYM SIĘ ODŻYWIAMY

Powstrzymanie się od pokarmu (post lub częściowe czy całkowite niejedzenie) oczyszcza ludzkie ciało. Stosując odpowiednie produkty w odżywianiu, można poczuć pełnię energii, radość, twórczy wzrost, a tym samym zbliżyć się do Twórcy. Warto
zainteresować się badaniami przeprowadzanymi przez niezależne ﬁrmy, zbadać, jak działa ciało. Wszystko to pomaga znaleźć
własną harmonijną ścieżkę rozwoju.

15 listopada obchodzony jest Światowy Dzień
Recyklingu. To kolejne przypomnienie, że śmieci należy segregować. Właśnie w tym celu odpady
domowe są gromadzone w oddzielnych pojemnikach: plastik, papier, szkło. Jeśli dobrze podejść
do tej sprawy, to mogą być one używane wtórnie.
Wydobycie nowych surowców wymaga dużo energii. A od tego cierpi przede wszystkim natura.

Jak Kościół
wpłynął na
rozwój kultury i nauki?
Katolicki wiestnik

N

azwiska twórców kultury takich jak Michelangelo Buonarroti i Leonardo da Vinci nie wymagają prezentacji. Dziś
podziwiamy ich liczne arcydzieła
budownictwa sakralnego, rzeźby i
obrazy. Talent tych ludzi był w stanie
ujawnić się właśnie dzięki pomocy i
opiece Kościoła.
Z dziedziny muzyki warto wspomnieć nazwisko słynnego kompozytora Antonio Vivaldiego, który był
księdzem katolickim. Jego słynne
dzieło „Cztery Pory roku” jest jednym
z najbardziej znanych do dziś. Wiele
ze swoich dzieł Wolfgang Amadeusz
Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach i Joseph Haydn
poświęcali tematyce religijnej, aby
w pełni ujawnić poprzez muzykę istotę przesłania Ewangelii.
Warto przytoczyć nazwiska niektórych wybitnych badaczy i naukowców, którzy byli jednocześnie
prawdziwymi katolikami. Wśród
nich William of Ockham – angielski
ﬁlozof, mnich zakonu franciszkanów.
Jest on ojcem współczesnej epistemologii – teorii poznania. Mikołaj
Kuzański – niemiecki myśliciel, informatyk, matematyk i kardynał katolicki. W dziedzinie astronomii jeden
z pierwszych wyraził ideę, że Wszechświat jest nieskończony i nie ma centrum ani na Ziemi, ani na Słońcu;
a także, że wszystkie światła poruszają się i składają się z substancji podobnych do ziemskich (a nie z „wiecznego eteru”, jak wierzyli naśladowcy
Arystotelesa). Philippe Mateus Gahn
– niemiecki ksiądz i wynalazca. Jako
jeden z pierwszych na świecie wynalazł maszynę liczącą, opracował
mechanizmy zegarowe i przyrządy
astronomiczne. Gregor Mendel – austriacki biolog i botanik, autor praw
matematycznych w genetyce i także
ksiądz, a następnie proboszcz augustiańskiego opactwa św. Tomasza
w Starym Brnie (Czechy). Georges
Lemaître – belgijski astronom i matematyk, duchowny katolicki. Główny
wkład naukowy wniósł do astroﬁzyki
i kosmologii. Jako pierwszy sformułował teorię Wszechświata, który się
poszerza i jego powstanie z „pierwotnego atomu”. Teoria została później
nazwana „Wielkim Wybuchem”, i
właśnie pod tą nazwą jest dziś znana
w nauce.
Można śmiało twierdzić, że Kościół znacząco wpłynął na dziedziny
kultury i nauki. Odegrał i nadal odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczeństwa.

www.slowo.grodnensis.by
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Refleksja nad wiecznością

POMOC DUSZOM
CZYŚĆCOWYM
ciąg dalszy ze str. 1

Świadectwa świętych mistyków pokazują, że bardzo wiele dusz cierpi niewyobrażalne męki w czyśćcu,
ale nie mogą sobie w żaden sposób pomóc. My natomiast z łatwością możemy przyjść im z pomocą i nie tylko zmniejszyć, ale i skrócić czyśćcowe cierpienia.

W kazaniu na Dzień Zaduszny św. Jan Maria Vianney, patron
wszystkich kapłanów, wskazuje
3 sposoby na to, jak pomóc duszom
cierpiącym w czyśćcu.
1. MODLITWA
„Naprzód przez modlitwy. Gdy się
modlimy za duszami w czyśćcu, to na
ich korzyść odstępujemy to wszystko,
co by Bóg nam udzielił, gdybyśmy się
za siebie modlili. […] Każdego poranka
możemy oﬁarować za dusze w czyśćcu
cierpiące wszystkie czynności nasze
dzienne i wszystkie modlitwy, jakie
w ciągu dnia odmówimy”.
Wydawać się może, że to niewiele, ale św. Jan Maria Vianney
przywołuje w tym miejscu obraz
biednego, obciążonego kamieniami
człowieka, który dźwiga swój ciężar
przez bardzo długi czas. My, każdego dnia, przechodząc koło niego,
możemy ująć z jego barków choćby
mały kamyczek. Po jakimś czasie jesteśmy w stanie nie tylko ulżyć cierpiącemu, ale i całkowicie uwolnić go
od ciężaru.
Jak więc modlić się za zmarłych? Propozycji jest bardzo wiele.
Wielką moc ma Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Litania
za zmarłych, czy modlitwa św. Gertrudy uwalniająca 1000 dusz z czyśćca. (W czasie jednego z objawień
Jezus podyktował św. Gertrudzie
modlitwę a także obiecał, że za każdorazowe jej odmówienie uwolni
z czyśćca dokładnie 1000 dusz. Można ją odmawiać wielokrotnie w grupie bądź samemu).
2. EUCHARYSTIA
„Sposobem najpotężniejszym do
uwolnienia dusz z czyśćca jest Msza
Święta. Gdy ją oﬁarujemy za te biedne
ROZWAŻANIE
ZE SŁOWEM BOŻYM

dusze, to już nie grzesznik prosi za
grzesznikiem, ale Bóg równy Ojcu swojemu, który nic nie odmówi Synowi”.
Eucharystię św. Jan Maria Vianeus wymienia jako najskuteczniejszy
sposób pomocy duszom czyśćcowym, gdyż z niej czerpie swoją moc
wszystko, co podejmujemy albo
o czym prosimy. Musimy bowiem
pamiętać, że Msza Święta to nie jest
zwykła modlitwa. To oﬁara Ciała i
Krwi Chrystusa ponawiana za każdym razem na ołtarzu. To cierpienia, trudy, męka Jezusa oﬁarowana
we wskazanej na początku Mszy
intencji. Największy dar, jaki możemy oﬁarować dla dusz w czyśćcu
cierpiących – to Eucharystia, uczestnictwo w niej i przyjęcie Komunii
Świętej w ich intencji.
Bardzo znana w naszej tradycji jest praktyka zamawiania Mszy
Świętych gregoriańskich w intencji
dusz zmarłych. Pod tym terminem
rozumiemy odprawienie trzydziestu
Mszy św. (jedna Msza w każdy kolejny dzień) w intencji jednej osoby
zmarłej za darowanie jej kar w czyśćcu. Praktyka ta zainicjowana została
w VI wieku przez papieża Grzegorza
I Wielkiego, który polecił odprawianie w takiej formie Mszy za zmarłego mnicha benedyktyńskiego, przy
którym znaleziono pieniądze, a ze
względu na ślub ubóstwa nie powinien był ich mieć. Zgodnie z przekazem, trzydziestego dnia ów zakonnik objawił się papieżowi i podziękował za okazane mu miłosierdzie,
dzięki któremu opuścił czyściec.
3. ODPUSTY
„Możemy dusze z czyśćca uwalniać za pośrednictwem odpustów.
Jest to wielka pomoc, ceny niesłychanej. Dusze nią wsparte bardzo prędko
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Ks. Jerzy Martinowicz

przybliżają się do Nieba. Pomyślcie
bracia drodzy, ile odpustów otrzymać
można, odbywając Drogę krzyżową,
odmawiając Różaniec lub inne modlitwy, do których odpusty są przywiązane. Bardzo winnymi jesteśmy, bardzo
nieczułymi, gdy tak łatwymi środkami mogąc uwolnić dusze rodziców,
nie czynimy tego, ale pozwalamy, aby
się paliły w strasznych płomieniach
czyśćcowych!”.
Odpusty – to specjalny przywilej, który nadaje Kościół różnym

modlitwom i czynnościom, który
powoduje odpuszczenie części lub
całości kary za grzechy popełnione
i wyspowiadane (tej właśnie kary,
którą możemy odbyć na ziemi podejmując pokutę za grzechy, w przeciwnym razie odbywamy ją w czyśćcu). Dzięki odpustom możemy więc
skrócić lub nawet całkowicie zniwelować karę czyśćca dla duszy.
Odpust może być całkowity –
odpuszczenie całej kary, albo częściowy – odpuszczenie części kary.
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W tym roku wyjątkowo dar odpustu zupełnego związany z nawiedzeniem cmentarza można uzyskać
przez cały miesiąc – w dowolnie
przez siebie wybrane 8 dni.
By uzyskać odpust za zmarłych, nie wystarczy wypełnienie zewnętrznych czynności, konieczne
jest podjęcie duchowego wysiłku.
Ta łaska również nie działa automatycznie (w życiu duchowym nic tak
nie działa). Trzeba być w stanie łaski
uświęcającej, przyjąć Komunię św.,
i pomodlić się w intencjach, w których modli się papież. Nie można też
być w sercu przywiązanym do żadnego grzechu, nawet powszedniego. To jest najtrudniejszy warunek.
Można nie grzeszyć, lecz być przywiązanym do grzechów.
Tutaj chodzi o szczerość intencji,
czyli o szczery żal i autentyczną gotowość zmiany życia, na zawsze, nie
tylko na 2 czy 3 dni, w celu uzyskania
odpustu. Nie mogę mieć upodobania
w żadnym grzechu – nawet najlżejszym. Po odbyciu naprawdę dobrej
i szczerej spowiedzi, gdy trwam
w postanowieniu poprawy, mam
naprawdę dużą szansę na tę wolność w sercu i na sięgnięcie po łaskę
odpustu zupełnego. Jeśli oﬁaruję
go za duszę czyśćcową oznacza to
dla niej wejście do chwały Nieba.
O odpustach cząstkowych mniej
się mówi, a szkoda, ponieważ łatwiej
się na nie otworzyć. Wymagany jest
tylko stan łaski uświęcającej i skrucha serca, czyli pokorna świadomość
własnej słabości oraz potrzeby łaski
Bożej. Jeśli w takim stanie będąc, z
intencją pomocy zmarłym odmówię
jakąś dowolną modlitwę, do której
Kościół nadał łaskę odpustu częściowego – „Pod Twoją obronę”, Różaniec, „Wieczny odpoczynek” albo
pomodlę się aktem strzelistym „Jezu
ufam Tobie!” w sytuacjach trudnych,
o to, np. by nie odpowiedzieć złem
na zło – zyskuję łaskę cząstkowego odpustu, czyli darowania części
czyśćcowego cierpienia duszy.
Należy też pamiętać, że zmarłym nie tyle pomaga mnogość naszych modlitw czy uczynków, lecz
to ile jest w nich szczerej miłości
do Boga i drugiego człowieka.

MODLITWA ŚW. GERTRUDY
Ojcze Przedwieczny, oﬁaruję Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana
naszego, Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj
na całym świecie odprawianymi, za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających,
za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.

w każdą niedzielę o godz. 8.00 na Pierwszym Krajowym Programie Białoruskiego Radia
w Grodnie na 96,9 FM, w Świsłoczy na 100.8 FM.

Ks. Jerzy Martinowicz

8 listopada – XXXII Niedziela zwykła
Mt 25, 1-13
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne będzie królestwo
niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami
zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oto pan
młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!». Wtedy powstały wszystkie owe panny i
opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej
oliwy, bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam, i wam
nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić,
nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi
zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: «Panie, panie, otwórz
nam!». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Przygotować się na spotkanie z Bogiem

Żyjemy w świecie, który nie lubi czekania. Przyzwyczailiśmy się, że wszystko mamy
natychmiast. W przypowieści o dziesięciu pannach Jezus uczy nas oczekiwania na Jego
przyjście.
W Bożej ekonomii spotkań z człowiekiem nie działają schematy współczesnego
świata. Bóg czasem przychodzi znienacka, a czasem jakby się ociągał. W oczekiwaniu
na Jego przyjście nie chodzi jednak o czujność, bo przecież wszystkie panny posnęły,
ale o przygotowanie – zgromadzenie odpowiedniego zapasu oliwy. Nic drogocennego,
całkiem zwyczajna rzecz – oliwa – dopóki jest, nikt nie zwraca na nią uwagi, jednak gdy
jej zabrakło, „panny głupie” skończyły tragicznie, pozostając „na zewnątrz”.
Oliwą dla współczesnych chrześcijan oczekujących na przyjście Pana jest modlitwa,
taka zwykła, codzienna, ale wytrwała. Stanowi ona światło naszej duszy. Nie wystarczą jedne rekolekcje czy pielgrzymka, trzeba systematycznie dolewać oliwy do naszych
lamp, by nie zgasły. Czekanie zatem to nie strata czasu, ale szansa na przygotowanie
się do spotkania z Jezusem. Obyśmy potraﬁli ją wykorzystać.
Panie Jezu Chryste, daj mi łaskę zasłużyć na spotkanie z Tobą w Królestwie Niebieskim. Z całego serca pragnę już teraz szczęśliwej wieczności.

15 listopada – XXXIII Niedziela zwykła
Mt 25, 14-15. 19-21
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Podobnie
jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać
w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć
talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności,
i odjechał.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć
i rzekł: «Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem». Rzekł mu Pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach
niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego Pana!»”.

Być zawsze w stanie łaski

Przypowieść o talentach, którą Kościół podaje nam pod koniec roku liturgicznego, uczy nas, że Bóg hojnie obdarza człowieka według jego zdolności. Ten
dar staje się odpowiedzialnym zadaniem. Ważna jest wierność w rzeczach pozornie małych. To właśnie z nich składa się końcowy sukces. Dla małych zwycięstw
należy pracować codziennie, z wytrwałością i odwagą.
Kto zakopuje swój dar, z powodu małoduszności i lęku, już przegrał swoją
szansę. Kto wykorzystuje dobra otrzymane od Pana i pomnaża je przez wierną,
codzienną pracę, ten jest sługą dobrym. A kto sądzi, że jakoś tam będzie i nie
przykłada ręki do pracy – ten marnuje to, co otrzymał i zapomina, że trzeba będzie się rozliczyć.
Pan kiedyś powróci i każdy z nas stanie przed Bogiem z własnym rachunkiem,
na którym ważną pozycją są przychody. Nie wystarczy nie zmarnować, trzeba
jeszcze rozwinąć to, co było dane w dzierżawę. Jeśli talentem, o którym mowa, jest
łaska Boża, to owa przypowieść – o wiele bardziej niż o wykorzystaniu naszych
naturalnych darów i dobrych skłonności – przypomina o tym, aby pomnażać
w sobie rzeczywistość królestwa Bożego, budując je w sercu przez dojrzałe wybory.
Panie Jezu Chryste, pozwól mi każdego dnia trwać w łasce uświęcającej.
Jestem świadomy tego, że tylko Twoja łaska otworzy mi bramy Królestwa Bożego.
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Z głębi serca

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
LEONARDOWI STANKOWSKIEMU
z okazji imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych
życzeń. Niech Twój święty patron codziennie się Tobą
opiekuje, Matka Boża niech otacza płaszczem swojej
macierzyńskiej pieszczoty, Wszechmogący obficie darzy swoimi łaskami, a Duch Święty napełnia swoimi
darami każdy dzień Twojego życia i posługi kapłańskiej.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z paraﬁi Soły

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WITOLDOWI CZURGANOWI
z okazji imienin przesyłamy moc najserdeczniejszych
życzeń: zdrowia, radości, pogody ducha i dobrych ludzi
obok. Niech Pan Jezus przytuli Cię do swojego Najświętszego Serca i obdarzy błogosławieństwem oraz wszelkimi
łaskami na długie lata. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Juraciszek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PRAŁATOWI
WITOLDOWI ŁOZOWICKIEMU
z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia,
szczęścia, pomyślności w pracy duszpasterskiej, opieki
Matki Bożej i ludzkiej życzliwości. Niech Twoje życie będzie szczęśliwe i błogosławione, a Pan Bóg nieustannie
obdarza Cię swoimi łaskami.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Radunia

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
MICHAŁOWI ŁASTOWSKIEMU
z okazji 19. rocznicy święceń kapłańskich szczerze
dziękujemy za to, że niesiesz nam radość Ewangelii.
Jesteśmy wdzięczni Bogu, Twojej rodzinie i wszystkim,
którzy stali u podstaw wyboru Twojej drogi życiowej,
za to, że mamy takiego kapłana. Niech miłosierny Pan
Bóg obdarzy mocnym zdrowiem i bezgranicznym natchnieniem, światło Chrystusa niech oświeca drogę
kapłańską, a Matka Boża prowadzi najpiękniejszą
ścieżką do świętości i przytula do swojego macierzyńskiego serca. Jesteśmy Ci wdzięczni za udzielenie sakramentów, Twoją miłość, kierownictwo duchowe,
rady, nastawienia, troskę o nasze zbawienie, za niełatwą posługę na niwie Pana dla ratowania każdej zabłąkanej duszy.
Z modlitwą i szacunkiem
paraﬁanie z Grodna-Augustówek

CZCIGODNY OJCZE ANDRZEJU ZUJ!
Z okazji urodzin i zbliżających się imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg oświeca obﬁtymi łaskami Twą drogę życia, obdarza mocnym zdrowiem,
dodaje natchnienia, cierpliwości i wytrwałości na długie
lata posługi.
Niech Bóg Najwyższy z Nieba na Ciebie Ducha zsyła,
By Twoja praca dobrych owoców pełna była.
Na mądre duszpasterstwo niech Bóg Cię błogosławi,
By do ostatnich dni swych służyłeś Mu oﬁarnie.
Z szacunkiem i miłością wierni
z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela we wsi Horodziszcze
rejonu dokszyckiego obwodu witebskiego

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
PAWŁOWI ROMANOWSKIEMU
z okazji urodzin składamy moc gorących życzeń. Niech
każdy nowy dzień przynosi Ci tylko dobre wiadomości,
serce nie dotyka trwoga i smutek, a posługa, do której się
stawisz tak odpowiedzialnie, przynosi tylko zadowolenie
i radość. Niech płomyk dobroci, zapalony przez Pana
Boga w Twoim sercu, płonie w ciągu całego życia i nigdy
nie gaśnie.
Mocnego zdrowia i opieki Matki Bożej
Darów Świętego Ducha, nowych planów!
A Twoja godność, świętość oraz dobroć –
Najlepszy wzór dla wszystkich Twych paraﬁan.
Szczęść Boże Twoim rodzicom i chrzestnym za wychowanie takiego kapłana.
Z szacunkiem wierni z kościoła
pw. MB Różańcowej w Graużyszkach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PAWŁOWI
ROMANOWSKIEMU
z okazji 6. rocznicy kapłaństwa oraz urodzin szczerze
życzymy mocnego zdrowia, obﬁtych owoców w pracy na
niwie pańskiej, a także pomocy Bożej na niełatwej drodze
kapłańskiej, opieki Najświętszej Maryi Panny na każdy
dzień i życzliwych ludzi obok.
Wierni z paraﬁi św. Józefa w Grodnie

SZANOWNEJ PANI JANINIE UTYRO
z okazji 80-lecia z całego serca życzymy dobrego zdrowia, długich lat życia, cierpliwości, wytrwałości i pogody ducha. Niech radość i pokój zawsze Ci towarzyszą, smutek zawsze omija i życie płynie w radości, a
Matka Boża niech oświetla Twą drogę promieniami
swojej miłości.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
LEONOWI ŁADYSZOWI
z okazji imienin składamy najpiękniejsze życzenia: zdrowia na długie lata, pogody ducha i błogosławieństwa
Bożego. Niech dobry Bóg obdarza Cię obﬁtymi łaskami,
Matka Najświętsza czuwa nad Tobą każdego dnia, święty patron nieustannie się opiekuje, a posługa będzie pełna mocy i darów Ducha Świętego.
Z szacunkiem byli paraﬁanie z Wojstomia

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
WIKTOROWI ZACHARZEWSKIEMU
z okazji 14. rocznicy święceń kapłańskich życzymy wielkiej radości z każdego dnia posługi duszpasterskiej, błogosławieństwa Bożego i obﬁtych darów Ducha Świętego.
Niech dobry Bóg obdarza Cię mocnym zdrowiem, Matka Boża ma w swojej opiece i wyprasza potrzebne łaski
u Pana, abyś nadal odważnie kroczył niełatwą ścieżką
życia kapłańskiego.
Z modlitwą i pamięcią byli paraﬁanie z Mociewicz

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
JANOWI RADZIUKOWI
z okazji 16. rocznicy kapłaństwa pragniemy złożyć serdeczne życzenia: obﬁtych łask Bożych i tylko szczęśliwych
chwil. Życzymy dużo radości w posłudze duszpasterskiej,
a także siły dla realizacji wszystkich planów i zamiarów.
Niech wszyscy ludzie, których spotkasz na swojej drodze
kapłańskiej, darzą Cię dobrocią i życzliwością, a wszechmogący Bóg niech zsyła na Ciebie swoje szczodre dary.
Wierni z paraﬁi św. Józefa w Grodnie
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

CZCIGODNY KSIĘŻE PROBOSZCZU
OLEGU SZPIEŃ!
W czasie smutku i żałoby przyjmij wyrazy szczerego współczucia z powodu odejścia do wieczności
drogiej mamy. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za śp.
pani Reginę, która była oﬁarną dobrodziejką naszej
paraﬁi. W swoich modlitwach prosimy Wszechmogącego o łaskę Nieba i wiecznej chwały dla niej, a dla
Ciebie – o moc, aby wytrwale przeżyć tą przedwczesną stratę z miłością do Pana Boga.
Wierni z kościoła
pw. Opieki NMP w Dojlidkach

Józef i Zoﬁa Utowka wraz z dziećmi i wnukami
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Nuncjusz apostolski na Białorusi abp Ante
Jozić spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Republiki Białorusi Siergiejem Olejnikiem. Wydarzenie miało miejsce przy okazji
wręczenia przez przedstawiciela papieża Franciszka kopii listów uwierzytelniających.
Jak donosi biuro prasowe Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi, podczas spotkania omówiono aktualne kwestie
dwustronnego porządku obrad, potwierdzono wzajemne zainteresowanie w aktywizacji
współpracy białorusko-watykańskiej. W szczególności Siergiej Olejnik życzył arcybiskupowi
Ante Jozićowi aktywnej i owocnej pracy w lokalnym Kościele.

Bóg, będąc wolnym w swoich predestynacjach, tworząc nas na swój własny obraz
i podobieństwo, obdarzył nas także darem,
którym jest wolność. Człowiek zawsze dąży
do wolności i naprawdę nie lubi, gdy ktoś
go w tym ogranicza.
Bóg ceni ludzką wolność, ponieważ chce
nas takimi widzieć. Ale bardzo często staramy się ograniczyć wolność Pana, co jest
najbardziej widoczne w modlitwie roszczeń
i przypisywaniu Mu odpowiedzialności za
nieszczęścia i tragedie. Jesteśmy wolni, lecz
nie wiemy, jak z tego daru korzystać. Dlatego serce człowieka nie uspokoi się, dopóki
nie spocznie w Bogu.

Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz kilka dni
spędził w Watykanie. Hierarcha przybył na
zaproszenie Sekretariatu Stanu.
„Długo rozmawialiśmy o złożoności sytuacji na Białorusi i w lokalnym Kościele.
Spotkanie poświęcone było również znalezieniu sposobów rozwiązania sytuacji,
w której jestem dzisiaj osobiście – zaznaczył
abp Tadeusz. – Chcę powiedzieć, że Stolica Apostolska naprawdę dokłada wszelkich
starań, aby problem został rozwiązany. Mam
nadzieję, że następne kroki pomogą w rozwiązaniu trudnego problemu”.

Ksiądz Andrzej Honczar wyjechał
na misje do Republiki Środkowoafrykańskiej, do diecezji Bouar. Został serdecznie przyjęty przez wspólnotę przybyłych
z Polski misjonarzy.
Dziś najważniejszym zadaniem dla ks.
Andrzeja jest nauka lokalnego języka sango. Musi go opanować w krótkim czasie,
aby móc odprawiać Mszę Świętą, spowiadać, przygotowywać kazanie, komunikować się z miejscowymi mieszkańcami.

Aktualne wiadomości, zdjęcia,
wideo. Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!
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