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Maryja prowadzi
ku Chrystusowi

Po utworzeniu diecezji grodzieńskiej Matka Boża
Ostrobramska została wybrana główną patronką
lokalnego Kościoła.
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Uroczystość Wszystkich
Świętych i Zaduszki

Community of Sant’Egidio

na stronie

Papież Franciszek podczas wspólnego posiłku z bezdomnymi w watykańskich pokojach

Charité [szarite]... Słowo szeleści i jakby otula. Nic dziwnego, że w języku francuskim oznacza „miłosierdzie”. I dziełom miłosierdzia służy wspólnota sióstr
św. Wincentego a Paulo – szarytki. Na Białorusi zakonnice posługują już 30 lat. O
istocie ubóstwa i przeciwdziałaniu mu opowiada siostra szarytka Julia Nowikowa.
grodnensis.by

na stronie

Pamięć modlitewna jest jedyną rzeczą, którą możemy pomóc tym, którzy odeszli z tego świata.
na stronie
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pixabay.com

Swój wśród
świętych
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CZYM JEST
MEDIACJA
RODZINNA I JAK
MOŻE POMÓC
MAŁŻEŃSTWOM

catholicnews.by

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2011 roku Białoruś – kraj daleki od największej pod względem liczby ludności – zajęła drugie miejsce
na świecie pod względem liczby rozwodów. Na pierwszym miejscu była Rosja, na trzecim Łotwa. Według statystyk Belstat w 2020 roku w naszym kraju
zarejestrowano 50 384 małżeństw, a rozwodów – 35 144. W 2011 roku pobrało się 86 785 par, a rozwiodło się 38 584. Liczba ludności w kraju w obu tych
latach była bardzo podobna.
12 listopada wspominamy św. Jozafata Kuncewi- Biorąc pod uwagę, że rodzina jest ważną częścią społeczeństwa, te dane dają
cza, byłego arcybiskupa połockiego i głównego do myślenia. Dlaczego ludzie, którzy chcieli być razem, kochali się, rozchopatrona diecezji witebskiej.
dzą się?
na stronie
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na stronie
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SŁOWO REDAKTORA

Drodzy Czytelnicy!

Kościół musi rozpoznawać znaki czasu i w związku z nimi realizować swoje zadania wyrażające jego wewnętrzną naturę. Do głównych zadań Kościoła
należy przepowiadanie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i posługa
miłości.
Niewątpliwym znakiem czasu jest pontyfikat papieża z Buenos Aires, który przyjmując po raz pierwszy w dziejach papiestwa imię biedaczyny z Asyżu,
wskazał priorytet swojego pontyfikatu: preferencyjną miłość do ubogich. Jest
to zarazem wskazanie, jaki powinien być priorytet całego Kościoła.
Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka w całym Kościele Powszechnym będziemy już po raz 5 przeżywać Światowy Dzień Ubogich. Jest to dla nas zaproszenie, aby nigdy nie stracić z oczu darowanej okazji do czynienia dobra, gdyż
jak pisze w tegorocznym orędziu na ten dzień papież: „Biedni są wśród nas”.
Poczujmy się wszyscy w tym dniu dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce do siebie nawzajem mogli zrealizować zbawcze spotkanie, które umocni naszą wiarę, urzeczywistni miłość i umożliwi nadzieję w kroczeniu
bezpiecznie na drodze do Pana!
9 listopada

Święto rocznicy poświęcenia
Bazyliki Laterańskiej, Katedry Biskupa Rzymu
Od XII wieku w tym dniu obchodzi się rocznicę poświęcenia bazyliki, którą cesarz Konstantyn Wielki
wzniósł na Lateranie. Święto obchodzono początkowo tylko w Rzymie.
Ponieważ bazylika na Lateranie jest
“matką i głową wszystkich kościołów
Miasta i Świata”, święto rozszerzono
na cały obrządek rzymski, jako znak
miłości i jedności ze Stolicą Piotrową, która “przewodniczy związkowi
miłości” (św. Ignacy Antiocheński,
List do Rzymian).

10 listopada

Wspomnienie św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła.
Leon urodził się około roku 400.
W roku 440 został wybrany papieżem. Wytrwale zwalczał błędy
w wierze i zabiegał o jedność Kościoła. Bronił Rzymu przed najazdami
barbarzyńców. Wdzięczna potomność nadała mu przydomek Wielki.
Zmarł 10 listopada 461 roku.

12 listopada

Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika.
Jozafat urodził się we Włodzimierzu Wołyńskim około roku 1580
w rodzinie prawosławnej. 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. Jest jednym z patronów diecezji witebskiej.

14 listopada

Światowy Dzień Ubogich.
V Światowy Dzień Ubogich będzie obchodzony pod hasłem „Ubogich zawsze macie u siebie”. Te
słowa Jezusa, jak wyjaśnia Papież
Franciszek w swoim orędziu, wskazują, że obecność ubogich nie może
doprowadzić do przyzwyczajenia,
które staje się obojętnością, lecz powinna zaangażować do bezwarunkowego dzielenia się życiem.

20 listopada

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera i zakonnika.
Życie św. Rafała Kalinowskiego
było pełne bolesnych doświadczeń.
Na studiach przeżył kryzys wiary
i przestał przystępować do sakramentów. Po latach poszukiwań doświadczył nawrócenia pod wpływem
lektury Wyznań św. Augustyna. Po
powstaniu styczniowym został zesłany na 10 lat na Syberię. Dopiero
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.

MARYJA PROWADZI KU CHRYSTUSOWI
ciąg dalszy ze str. 1

Jesteśmy dziećmi
tej ziemi, na której
w pielgrzymce wiary, a także w naszych
codziennych problemach rodzinnych czy
zawodowych, towarzyszy nam Najświętsza Maryja Panna –
Matka Miłosierdzia,
która też jest znana
jako Matka Ostrobramska.
Ks. Jerzy Martinowicz

grodnensis.by

kalendarz

Grupa wiernych z Lidy podczas pielgrzymki do Wilna, 2016 r.

J

uż od tylu pokoleń towarzyszy Ona ludziom tej
ziemi, towarzyszy naszym losom i drogom życia
oraz wędrówkom po drogach
świata. I w obecnej nie łatwej sytuacji, gdy wielu ludzi rozbiega się po świecie
z różnych motywów, to budowanie nowego życia rozpoczyna często z Nią, Maryją Ostrobramską, która jest
dla nich znakiem nadziei.
Maryja jest wielkim darem
nieba, dzięki któremu czujemy się bezpieczni i spokojni,
szczególnie zaś wtedy gdy

wyjątkowy i niepowtarzalny
obdarowana miłosierdziem
i łaską, że dała światu Jezusa, w którym widzimy miłosierne oblicze Ojca. Maryja
jest Matką Miłosierdzia również dlatego, że nieustannie
wstawia się za nami, swymi
przybranymi dziećmi, wypraszając dla każdego u swego
Syna potrzebne łaski i dary.
Wypraszając największą łaskę miłosierdzia, którą Pan
Bóg może obdarować każdego człowieka.
Maryja,
troszcząc
się
o nas, wypełnia testament

Wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej ukazuje jak wiele starań trzeba dokonać, aby Maryi
nie zgubić na drogach swojego życia. Od Niej
możemy uczyć się wielu wartości. Spoglądając
na dwie korony nad głową Ostrobramskiej
Pani, przypominamy sobie, że człowiek stworzony jest dla Boga, dla nieba i dla wieczności.
wołamy z prostą wiarą i językiem serca: „Witaj Królowo,
Matko Miłosierdzia, życie
słodyczy i nadziejo nasza witaj”.
Nazywamy Maryję Matką
Miłosierdzia nie tylko dlatego, że została w sposób

Jezusa Chrystusa. I ta prawda
jest zawarta w tytule Matki
Miłosierdzia. Maryja pomaga
nam przede wszystkim kroczyć drogą wiary, pomaga
być posłusznymi woli Ojca.
Nie zapomina jednak także o naszych codziennych

ziemskich sprawach. Jako
Matka chce dla swoich dzieci
tego, co najlepsze – naszego
zbawienia. Maryja pragnie,
abyśmy skorzystali z dzieła
Jej Syna Jezusa Chrystusa.
Dlatego przemawia do każdego: „Jezus niech będzie
lekarstwem na wasze problemy! Tylko On może was
zbawić! Tylko On może wam
pomóc!”.
W trosce o nasze zbawienie Maryja nie spełnia każdej
naszej prośby. Zawsze nas
wysłuchuje, ale nie zawsze
da nam to, o co prosimy. Jak
każda mądra matka, która nie
da swym dzieciom wszystkiego. Ale czyni Ona to ze
względu na nasze dobro. Niekiedy ludzie się skarżą: „Tyle
prosiłem, modliłem się na
różańcu, chodziłem na nowenny i nic! Nie wierzę w pomoc Maryi!”. Tyle że ten bunt
czy żal wypływa z niezrozumienia, gdyż Maryja przede
wszystkim pragnie naszego zbawienia i zabiega o to
z całej mocy. Robi wszystko, abyśmy pojęli, że celem
naszego życia jest zbawienie, a nie tylko lepsze zdrowie, czy samopoczucie, bądź
rozwiązanie jakiejś trudnej i
beznadziejnej sprawy. Czasami Bogurodzica dopuszcza

cierpienie dla naszego dobra.
Gdy w Fatimie Łucja prosiła
Maryję o uzdrowienie wielu
chorych, Ona odpowiedziała: „Niektórych uzdrowię,
ale niektórych nie. Niech się

Uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej,
Matki Miłosierdzia
przypada 16 listopada.
najpierw przemienią, niech
proszą o przebaczenie grzechów”.
Trzeba nam pamiętać, że
wiele razy cierpimy z własnego powodu, ponieważ pogmatwaliśmy sobie życie.
W takich sytuacjach często
nie ma jednolitego rozwiązania. Potrzeba pomocy Maryi
oraz czasu, aby wszystko poukładać na nowo.
Przeżywając uroczystość
głównej patronki diecezji
grodzieńskiej, prośmy Maryję, Matkę Miłosierdzia, „co
w Ostrej Bramie tron swój
ma”, aby prowadziła każdego
z nas ku Chrystusowi, w którym jest nasze zbawienie!

www.slowo.grodnensis.by
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Z życia Kościoła

„BIEDNI SĄ WASZYMI PANAMI”
ciąg dalszy ze str. 1

Angelina Marciszewska

– Na ulicach naszego kraju
jest czysto i schludnie, rzadko
zdarza się też spotkać jakiegoś włóczęgę. Czy to odzwierciedla prawdziwy stan rzeczy
stosunkowo ubogich na Białorusi? Jaką skalę ma problem
ludzi potrzebujących?
– Zgadzam się. Można
przejść przez ulice Mińska i
nikogo nie zauważyć. Czasami
można spotkać bezdomnego
w centrum miasta lub na dworcu. Wiem, że w stolicy jest noclegownia, w której osoba bez
zakwaterowania może spędzić
noc, i jadalnia dla biednych.
Ta ostatnia, nawiasem mówiąc, jest prowadzona przez
protestantów. Czy jednak
na szczeblu państwowym zorganizowana jest jakaś pomoc
dla danej osoby, aby mogła
wyjść z trudnej sytuacji? Raczej nie.
Jednocześnie, jeśli pojechać na wieś, od razu można
zobaczyć, gdzie się chowają lub ktoś chowa biednych.
W rozpadających się kołchozach ludzie często nie mają
umiejętności społecznych, a
topią smutki w alkoholu. Paradoks polega na tym, że ci ludzie mają dach nad głową, lecz
oprócz tego nie ma już prawie
nic.
– W wywiadzie dla „Ave
Maria” w 2017 roku siostry
szarytki zauważyły, że w warunkach istniejących na Białorusi trudno jest Kongregacji
otworzyć instytucje pomocy
potrzebującym. Jakie są główne trudności?
– Do tej pory na Białorusi zarejestrowano tylko
dwa zgromadzenia zakonne.
Nie wchodzimy w ich skład.

służby jest odwiedzanie biednych i samotnych w ich domach.
Ale oczywiście są marzenia. Czasami przechodzisz
obok opuszczonego budynku i myślisz: byłby to dobry
dom dla sierot lub schronisko
dla bezdomnych…

– Proszę opowiedzieć, jaki
zasięg pracy w tej chwili mają
siostry szarytki na Białorusi?
– Każda z trzech wspólnot
organizuje opiekę dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Dla osób w podeszłym
wieku gotujemy i sprzątamy.
Osobami chorymi leżącymi
opiekujemy się całkowicie.
Katechizujemy dzieci, a we
wsiach na katechezie gromadzą się wszystkie dzieci lokalne bez względu na wyznanie.
Są to chłopcy i dziewczęta
z biednych rodzin, którzy nie
otrzymują należącej opieki
w domu. U sióstr zawsze znajdą coś do jedzenia, usłyszą
ciepłe słowo, odpoczną na
„Wakacjach z Bogiem”.
Pracuję w szpitalu w Mińsku jako pielęgniarka, ostatnio posługuję na oddziale
COVID. Jedna z naszych sióstr
posługuje w „Caritas”, obecnie uczestniczy w projekcie
„Табіта”, stworzonym po to,
by odpowiadać na absolutnie
wszystkie rodzaje próśb o pomoc.
Oczywiście,
wszystkim,
o kim troszczymy się materialnie,
niesiemy
światło
Chrystusa.
– Opieka to szerokie pojęcie. Proszę przybliżyć konkretne działania związane
z pomocą, aby zobaczyć
w tym zarówno pomagającego, jak i podopiecznego.
– Jeśli opiekujemy się osobą
niedołężną, dbamy, aby była

14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich

Dlatego główne trudności dotyczą kwestii prawnych. Jak
w oczach państwa możemy otworzyć szpital lub dom opieki? Jako osoba fizyczna – nie.
Jako wspólnota zakonna – nie.
Istnieje również problem finansowy: z zachodu pieniądze
nie zawsze jest łatwo przyjąć,
jeszcze trudniej jest zbierać
na własne siły. Trzeba, by i
sióstr było więcej. A na Białorusi służy nas tylko 9 zakonnic
– po trzy dla każdej wspólnoty: w Szumilino, Brześciu i
Mińsku. Dlatego naszą formą

sucha i czysta jak niemowlę.
Myjemy twarz, głowę, ciało,
zmieniamy pieluchy. Sprzątamy, kupujemy produkty spożywcze, gotujemy za pomocą
blendera, aby podopieczni
mogli łatwiej przyswoić jedzenie. Dopiero potem można porozmawiać. Jeśli są to katolicy
– pomodlić się razem.
Często zdarza się, gdy ludzie są w podeszłym wieku,
mogą nakrzyczeć, domagać
się wykonania pracy na inny,
znany im ład. W takich przypadkach przychodzą na myśl
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

„Click to pray” pomoże
Kościołowi zjednoczyć się
w modlitwie za Synod

W Watykanie odbyła się
prezentacja
zaktualizowanej
platformy internetowej „Click
to pray”, która w zamyśle jej
twórców pomoże wiernym zjednoczyć się z całym Kościołem
w modlitwie za Synod Biskupów.
Platforma „Click to pray” została stworzona przez Światową
Sieć Modlitwy Papieża w 2016
roku i obecnie liczy ponad 2,5
miliona użytkowników na całym
świecie. Jest dostępna na stronie
internetowej www.clicktopray.
org, a także jako aplet o tej samej
nazwie dla urządzeń komunikacyjnych z systemem Android i
iOS. Na platformie umieszczane są intencje modlitewne Ojca
Świętego na każdy miesiąc oraz
możliwość proszenia o modlitwę
innych użytkowników.
S. Julia pracuje również jako pielęgniarka w Miejskim szpitalu
klinicznym nr 1 w Mińsku

słowa Wincentego a Paulo
„Biedni są waszymi panami”,
i zaczynasz się uczyć, robisz
tak, jak chcą. Po ludzku jest
to trudne. A jeśli po bożemu,
wtedy rozumiesz: im bardziej
człowiek jest niemiły, tym
więcej miłości należy mu okazywać. Musimy jednak pamiętać, Kogo im niesiemy. Myślę,
że w takich przypadkach Pan
daje łaskę pokory.
– Czy pamięta Siostra
jakiś przypadek związany
z podopiecznymi, który dotknął Siostry serca?
– W Szumilino był mężczyzna – Iwan Iwanowicz, jedyny
na liście ośrodka społecznego,
który zgodził się przyjąć naszą pomoc. Miał stwardnienie
rozsiane, mięśnie stopniowo
zanikały, po czym mógł poruszać tylko głową. Opieka
nad Iwanem Iwanowiczem
dla każdej z nas była jak skanowanie na miłosierny stosunek do ludzi. Był bardzo
wymagający. To nie ten kanał
w telewizorze jest włączony,
to inaczej trzeba położyć poduszkę. Jeśli coś było nie tak,
natychmiast groził, że będzie przeklinać. Jednak nie
przeklinał, skarcił bardziej
dobrodusznymi słowami. Jednocześnie każdą z nas kochał
w szczególny sposób, inaczej.
Przez całe życie był komunistą, a przed śmiercią poprosił o spowiedź. Cieszę się,
że udało nam się przekazać
mu to, co najważniejsze, a on
z kolei zrobił wiele dla formacji sióstr.
– Jeśli ktoś ma szczere serce, chce pomagać potrzebującym – od czego zacząć, jak
nie zaszkodzić?
– Przede wszystkim, aby
coś dać, musisz mieć. Rozwijać duchową pełnię poprzez
modlitwę. Następnie wykonać kilka prostych kroków.
Otworzyć oczy i rozejrzeć się
– może samotny sąsiad lub
nawet ukochana osoba potrzebuje pomocy. Jeśli nie, zapytać o specjalne placówki – stołówki dla bezdomnych, hospicja, domy dziecka i domy
opieki. Wolontariat może być
dowolny – czytać raz w tygodniu Biblię dla babci, posługiwać jako kierowca dla osoby
niepełnosprawnej itd.
– Wielokrotnie obserwowałam, że spod kościoła wypędzano żebraków, aby ci
nie prosili tam o jałmużnę.

Niektórzy wierzący postrzegali to normalnie, niektórzy
byli oburzeni. Jak Siostra myśli, dlaczego księża podejmują takie decyzje i czy jest to
słuszne?
– Z boku może naprawdę
wyglądać brzydko. Często jednak ci ludzie nie proszą o pieniądze dla siebie, ale trafiają
do niewoli przestępców. Innym po prostu jest wygodnie
żebrać – być może emeryturę
oddają na alkohol i zbierają
na kolejną porcję. A kapłani
mogą to rozumieć, a nawet
wiedzieć. A może trzeba postawić pytanie inaczej: dlaczego w państwie nie ma ludzi,
którzy mogliby skierować takie osoby gdzie trzeba?
Ponadto musimy uważnie
traktować jałmużnę, nie postrzegać jej jako odkupienie.
Łatwo jest rzucić grosz, trudno jest pomóc człowiekowi
rozwiązać jego problem.
– W charyzmat Siostry
wspólnoty wpisane jest reagowanie na różne formy
współczesnej nędzy. Jakie formy przybrało dzisiaj?
– Staramy się rozpoznawać znaki czasu. Prawdziwym
okrzykiem naszej społeczności było pragnienie bycia
w załodze tych, którzy starają
się walczyć z handlem ludźmi. Kolejny problem to kryzys
migrantów. A siostry, w miarę
możliwości, przejmują opiekę
nad tymi, którzy płyną łodzią
od rozpaczy w nieznane. Trzęsienie ziemi na Haiti – siostry
starają się pomagać poszkodowanym. Tak było w czasach
św. Wincentego a Paulo: toczyła się wojna, a siostry opiekowały się żołnierzami. Innymi słowy, idziemy tam, gdzie
widzimy ubóstwo – właśnie to
oznacza nasz czwarty ślub –
posługa biednym.
Patrząc jeszcze szerzej,
biedny człowiek to nie tylko
ktoś, kto chce jeść. W naszym
kraju człowieka wyrwała z korzeni komunistyczna ideologia i brak wiary, uczyniła go
biednym – słabym, ponurym.
A z chrześcijaństwem może
być inaczej. Od pozbycia się
strachu przed śmiercią do rozwiązania problemów równowagi ekonomicznej poprzez
ofiarowanie dziesięciny. (Dziesięcina – starotestamentalna
koncepcja reprezentująca prawo, zgodnie z którym Izraelici
mieli dawać od wszystkiego, co
zarabiali lub uprawiali, 10%
na świątynię – uw. autora).

Papież pomógł
wychowankom sierocińca
w Kongo

Papież wysłał leki dla dzieci
z genetyczną chorobą krwi, które są wychowankami sierocińca
„Foyer Nazareth” w stolicy Republiki Konga.
Pomoc przekazał jałmużnik
papieski kardynał Konrad Krajewski za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w tym afrykańskim kraju.
W odpowiedzi 22 wychowanków sierocińca w Brazzaville podpisało list ze słowami
podziękowania Ojcu Świętemu.
Jak zaznaczono w tym krótkim
przesłaniu, gest papieża pokazuje, że tytuł encykliki „Fratelli
tutti” jest programem pracy i misji, którą wybrał w imię Kościoła
i Chrystusa.

Stolica Apostolska
wydała dekret
o tłumaczeniu ksiąg l
iturgicznych

W Watykanie przygotowano
dokument wyjaśniający porządek realizacji zmian w Kodeksie
Prawa Kanonicznego dotyczących tłumaczenia ksiąg liturgicznych na języki lokalne.
Dekret „Postquam Summus Pontifex”, ogłoszony 22
października 2021 roku przez
Kongregację ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów, ma
pomóc episkopatom w realizacji
tego zadania.
Dokument wyjaśnia i interpretuje normy i procedury, dotyczące tłumaczenia ksiąg liturgicznych i ich adaptacji, a także
wskazuje na pewne zmiany, które należy wprowadzić w nowych
wydaniach zgodnie z 40. punktem Konstytucji Soboru Watykańskiego II „Sacrosanctum
Concilium”.
Z kolei Kongregacja odpowiada za rozpatrzenie adaptacji,
zatwierdzonych przez episkopaty, i potwierdzenie dokonanych
przez nich tłumaczeń.

Intencje modlitewne
na listopad
powszechna
Módlmy się, aby osoby
cierpiące na depresję albo burnout
znajdowały u wszystkich wsparcie
i światło, otwierające na życie.

diecezjalna
Módlmy się, aby Pan błogosławił
dobrodziejom i ofiarodawcom
Kościoła.
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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH I ZADUSZKI

Biskup Kaszkiewicz przewodniczy Mszy św. na cmentarzu franciszkańskim w Grodnie
ciąg dalszy ze str. 1

Tradycyjnie w pierwszych dniach listopada wierni
nawiedzili cmentarze, by modlić się za swoich zmarłych bliskich. Była również możliwość uzyskać odpust
zupełny, będący jednym z najcenniejszych darów,
który może człowiek żyjący ofiarować zmarłym.
Ks. Jerzy Martinowicz

Na cmentarzach odbyły się
Msze św., w których udział
wzięło wielu wiernych. Prosili
u Boga łaski szczęścia wiecznego dla swoich krewnych,
którzy odeszli do wieczności.

www.slowo.grodnensis.by

Z życia Kościoła

Mszy św. za wszystkich
zmarłych wiernych naszej
diecezji na cmentarzu franciszkańskim w Grodnie przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.

Na grodzieńskim cmentarzu
miejskim „Azot” Eucharystię
sprawował arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz.
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
w ostatnim czasie coraz większą popularność we współczesnej kulturze amerykański
Halloween.

Kościół powszechny

KANADA. Minister edukacji zapowiedział, że lekcje etyki
i kultury religijnej zostaną zastąpione przez nowy przedmiot
– „Kultura i tożsamość Québeku”. Zgromadzenie Katolickich
Biskupów Québeku skrytykowało planowaną zmianę i wyraziło
pogląd, że w sposób nieuchronny doprowadzi to do większego braku znajomości spraw religii, które, z kolei, może nieść
ze sobą ryzyko podsycania uprzedzeń i zwiększania polaryzacji
społecznej, zamiast „pomagać uczniom w uznaniu drugiego i
dążeniu do wspólnego dobra”. Biskupi proszą władze o znalezienie miejsca dla kultury religijnej w nowym przedmiocie,
którego program ma być dopiero wypracowany. Zmiana ma
wejść w życie jesienią przyszłego roku.
ROSJA. W kraju powstała pierwsza świątynia katolicka
pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Kościół został konsekrowany w położonym nad Wołgą mieście Togliatti. Togliatti liczy
ok. 1 mln mieszkańców i jest położone ok. 1000 km od Moskwy. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył biskup katolickiej
diecezji św. Klemensa w Saratowie bp Klemens Pikiel. Obecny
był też przedstawiciel Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Msza
odbyła się z udziałem licznej grupy wiernych i przedstawicieli Polonii. Uroczystościom towarzyszyła wystawa, poświęcona
postaci polskiego papieża, przekazana przez Centrum Myśli
Jana Pawła II w Warszawie.
WATYKAN. Watykan poinformował, że tegoroczna szopka bożonarodzeniowa będzie pochodzić z Peru. To pierwszy
raz gdy zostanie przywieziona z tak daleka. Natomiast choinka będzie z Dolomitów we włoskim Trydencie. Gubernatorat
Państwa Watykańskiego poinformował, że w szopce będzie
30 figur wykonanych między innymi z ceramiki i drewna. Szopka z Peru będzie przypominać o dwusetleciu niepodległości
kraju i nawiąże do życia ludów Andów. Postaciom Trzech Króli
towarzyszyć będzie lama. Ponadto można będzie tam zobaczyć
figurki innych zwierząt występujących w tym kraju: to alpaki,
wikunie andyjskie i kondory. Ceremonię odsłonięcia szopki i
zapalenia świateł na choince zapowiedziano na 10 grudnia.
FILIPINY. Wobec trzech księży katolickich w kraju zastosowano karę suspensy po tym, jak zadeklarowali zamiar ubiegania się o urzędy publiczne w przyszłorocznych wyborach.
Otrzymane przez nich dekrety oznaczają również, że księża
zostali pozbawieni swoich funkcji w różnych agencjach kościelnych, a każdy z nich kierował do tej pory biurami pomocy
humanitarnej Caritas w swoich diecezjach. Ks. Alparce zgłosił
swoją kandydaturę do ubiegania się o miejsce w radzie gminy
w prowincji Albay. Ks. Luego stwierdził, że porzucił kapłaństwo, aby ubiegać się o stanowisko burmistrza w Mabini, mieście w prowincji Davao. Ks. Pitapit „zdecydował się zrezygnować z posługi kapłańskiej z powodów osobistych”.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

PARAFIA ROGOŹNICA WIELKA
R

ogoża – popularna w prawie wszystkich językach
słowiańskich nazwa rośliny bagiennej, która wcześniej była szeroko stosowana
w gospodarstwie. Z rogoży
plecie się kosze, liny, robi się
grubą szorstką tkaninę. Można
ją nawet jeść. Oczywiste jest,
że osady położone nad brzegami podmokłych małych rzek
często nazywały się Rogoźnica
lub Rogożnica.
Osada po raz pierwszy
wzmiankowana jest na początku XVI wieku jako królewski
majątek, którą na przemian
posiadali różni bojarzy królewscy. W połowie XVIII wieku
Rogoźnica przechodzi w posiadanie rodu Suchodolskich
– bogatej szlachty z Wołkowyszczyzny. Kazimierz Suchodolski uczestniczył nawet
w słynnym ostatnim Sejmie
Rzeczypospolitej w Grodnie,
który w 1793 roku podjął decyzję o II rozbiorze państwa.
Jego wnuk January Suchodolski
stał się znanym polskim malarzem batalistą. Po powstaniu
w 1863 roku Rogoźnica została
odebrana ówczesnym właścicielom Szabańskim, gdyż ci
uczestniczyli w walce z caratem, i przekazana została rosyjskim urzędnikom. Dopiero
w 1906 roku wykupił ją ponownie miejscowy szlachcic
Oskar Meysztowicz. Udało mu
się to zrobić, powiedziawszy
władzom carskim, że jego ród,

jak mówią, nie jest polski, ale
pochodzi ze starej litewskiej
szlachty.
Przez cały ten czas Rogoźnica należała do pobliskiego
kościoła w Krzemienicy. Jednak w 1924 roku mieszkańcy
zwrócili się do biskupa wileńskiego z prośbą o utworzenie
samodzielnej parafii. Motywowali swoje pragnienie faktem, że Kościół krzemienicki
jest bardzo stary i nie da się
go rozbudować, dlatego parafię należy podzielić na pół,
tym bardziej, że Meysztowicze (zwłaszcza Flora, żona
Oskara) byli gotowi sponsorować budowę świątyni i dać
parafii kilka hektarów dobrej
ziemi. Dzięki biskupowi Jerzemu Matulewiczowi sprawa
utworzenia parafii została rozstrzygnięta pozytywnie na początku 1925 roku, jednak określenie jej granic trwało niemal
do końca 1927 roku. W rezultacie parafia w Rogoźnicy
Wielkiej stała się jedną z największych w regionie i liczyła
ponad 4 tysiące parafian.
Kościół w Rogoźnicy okazał
się niezwykły. Budowano go
przez dwa lata według projektu architekta Romualda Guta
z kamieni polnych o ciemnych
i różowych kolorach, które
zbierali miejscowi wieśniacy.
Kamienie zostały starannie
obrobione, aby ściany świątyni były niemalże idealnie
równe. Kościół powstał prosty

А. Waszkiewicz

Andrzej Waszkiewicz

Wygląd kościoła parafialnego w Rogoźnicy

czworoboczny z potężną prostą dzwonnicą i zakrystią. Ta
wspaniała konstrukcja robi
szczególne wrażenie na tle
okolicy, a z niej widać prawie
całą parafię. Kościół poświęcono w październiku 1928 roku
pod wezwaniem Najświętszej
Maryi Panny.
Losy głównego sponsora
świątyni Oskara Meysztowicza
potoczyły się tragicznie. Miał

zostać pochowany w podziemiach kościoła, na co otrzymał
zgodę Kurii wileńskiej, jednak
we wrześniu 1939 roku został
aresztowany i zamordowany
wraz z księdzem katolickim
i księdzem prawosławnym
z Zelwy.
Po wojnie kościół z przerwami funkcjonował do końca
lat 50 XX wieku, jednak w czasach Chruszczowa, gdy walka

z religią bardzo się nasiliła,
świątynię zamknięto ostatecznie, formalnie likwidując
parafię. Lecz ludzie nadal ją
odwiedzali, wspólnie modlili się, palili wieczną lampkę.
W 1989 roku kościół w Rogoźnicy Wielkiej został zwrócony
katolikom. Dziś jest to jedna
z najbardziej widocznych i
oryginalnie
zbudowanych
świątyń diecezji grodzieńskiej.

www.slowo.grodnensis.by
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ŻONA KIEROWCY CIĘŻARÓWKI:
„BYĆ SZCZĘŚLIWĄ BEZ
WZGLĘDU NA WSZYSTKO”

W ostatnich latach Unia Europejska zaczęła wydawać kierowcom ciężarówek
z poza strefy Schengen pięć razy więcej zezwoleń na pracę. Jeżeli w 2014 roku ich
liczba wahała się w okolicach 40 tysięcy, to dziś przekracza 200 tysięcy. Najwięcej
kierowców pochodzi z Ukrainy i Białorusi, a zjawisko to dopiero nabiera rozpędu.
Artiom Tkaczuk

W

naszym kontekście
wyrażenie „poszedł
na furę” wiąże się ze
zmianą pracy i poprawą stanu
materialnego rodziny. Wraz
z tym przychodzą na pamięć
piękne historie o zakupie
domu i dobrego samochodu. Rzadziej jednak mówi się
o kosztach, jakie te rodziny
płacą za taką pracę. Jak żyją
małżeństwa kierowców ciężarówek i jakie zmiany przechodzą w ich związku? Dziś
rozmawiamy o tym z Ireną
– matką trójki dzieci i żoną
kierowcy ciężarówki.
– Pani Ireno, ile lat jest
Pani w związku małżeńskim?
– 20 października minęło
już 14 lat.
– Pamięta Pani pierwsze
spotkanie z mężem?
– Oczywiście! Poznaliśmy
się na weselu. Wiele przyjaciółek zapraszało mnie
do bycia świątkową na ich
ślubie. Szczerze mówiąc, zawsze marzyłam, by przyjść na
ślub i spotkać swojego księcia. Zawsze przygotowywałam się zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Ale
za każdym razem było jakieś
rozczarowanie. Tutaj po raz
kolejny zostałam zaproszona do bycia świątkową. Ślub
miał być w wąskim kręgu,
więc nie było szczególnej
nadziei na spotkanie księcia.
Ale tak się złożyło, że kierowcą samochodu ślubnego
był przyjaciel pana młodego
Sergiusz. Była to, można powiedzieć, miłość od pierwszego wejrzenia. Przed nami
było jeszcze wiele przeszkód,
ale miłość zwyciężyła.
– Od ilu lat Pani mąż
pracuje już jako kierowca
ciężarówki?
– Ogólnie był kierowcą
od młodości, ale gdy się poznaliśmy, Sergiusz szukał
innych sposobów. Próbował
swoich możliwości w handlu,
jednak z czasem jego biznes
przestał przynosić zyski, i
12 lat temu wrócił do pracy
jako kierowca ciężarówki.

– Jak długo nie ma go
w domu?
– Był okres, w którym pracował przez 3-4 dni, a następnie odpoczywał przez kilka
dni w domu. Przez ostatnie
kilka lat Sergiusz spędził
w rejsie przez około 1,5 miesiąca. Gdy zaczął się koronawirus, nie było go w domu
pół roku, później 4 miesiące.
Ostatni rejs trwał 2 miesiące.
Za tydzień powinien wrócić.
– Praca na furze była jego
wymarzonym zawodem, czy
tak potoczyło się życie?
– W młodości to było marzenie, tak. Sergiusz zawsze
chciał zobaczyć inne kraje,
spełnić jakieś marzenia. Teraz
jest to prawda życiowa. Chętnie zmieniłby pracę, gdyby
znalazł inną, godną zmiany,
z dobrą pensją na Białorusi. Mówił o tym już dawno.
Jest to dla niego trudne,
na tydzień przed kolejnym
wyjazdem zaczyna mówić:
„Jak mi się nie chce jechać”,
„Zostałbym”, „Jak dobrze mi
z wami”…
– Jak szybko się Pani
przyzwyczaiła do tego, że
mąż jest na odległość? Czy
można się w ogóle do tego
przyzwyczaić?
– Na początku życia rodzinnego mówiłam, że jest
mi ciężko, gdy wyjeżdża, proponowałam zmianę pracy.
Jednak Sergiusz powtarzał,
że należy to zaakceptować,
że w tej chwili nie ma innej
pracy. Naprawdę próbował
czegoś innego. Pięć lat temu
mąż przekwalifikował się
na zduna, potem przez dwa
sezony się tym zajmował. Nie
udało się jednak, nie mógł się
rozkręcić. Nie byłam w stanie
przekonać go, aby spróbował
jeszcze. Postanowiłam więc
nauczyć się być szczęśliwą
bez względu na wszystko.
– Czego jest więcej w budowaniu relacji małżeńskiej
na odległość: romantyczności
czy komplikacji?
– Na pewno, jest i to i to.
Na przykład, przychodzi na
myśl rocznica naszego ślubu.

Rzadko spędzamy ją razem.
Dopiero gdy Sergiusz przyjeżdża, idziemy gdzieś, świętujemy. Na jedną rocznicę napisał do mnie: „Kocham Cię i
jestem z Tobą szczęśliwy”. I
wiesz co, to mi wystarczyło.
Rozumiem, że człowiek też
się męczy, że pracuje i nie
może ciągle o mnie myśleć,
ponieważ musi myśleć o codziennym chlebie, dzięki czemu mogę inwestować w swoje szczęście. Może nie chodzi tu o romantyczność.
W każdym razie, byłaby tylko
chęć…
Najważniejsze jest, aby
nie mieć oczekiwań, że druga osoba jest coś komuś winna. Wtedy cieszysz się nawet
z jakiegoś kwiatu w viberze.
To też jest dla mnie ważne.
Jeśli czuję, że muszę mu coś
powiedzieć, to też to mówię.
Dlatego bez oczekiwań, ale
za szczerość.

Gdy jest szczególnie trudno
i nie mogę rozmawiać, ponieważ po prostu wypełniają
mnie różne uczucia, proszę o
modlitwę za mnie. A potem
czuję, że po pewnym czasie
jest mi lepiej.
Ważne jest, aby kobieta
prosiła, gdziekolwiek jest –
blisko lub daleko. Po prostu
powiedzieć, czego potrzebuje.
Wiele kobiet uważa, że wszyscy powinni zgadywać, czego
chcą, chociaż nierzadko same
nie wiemy, czego potrzebujemy. Dlatego, już trochę rozumiejąc psychologię mężczyzn,
zaczęłam wyrażać swoje pragnienia przy Sergiuszu i okazywać szczerą radość, gdy je
spełnia. Również bardzo ważna jest wdzięczność za proste
rzeczy, szczególnie w tych
momentach, gdy się chce oburzyć i ponarzekać.
Ogólnie rzecz biorąc, mój
mąż wspiera mnie w różnych
moich
przedsięwzięciach,
umie pożartować, zaczął przepraszać. „Dobrze, to nie moja
wina, ale wybacz mi” – tak
mówi (śmieje się – uw. autora).
– Bardzo ważny między
małżonkami jest kontakt fizyczny, stosunki seksualne.
Zachowanie wierności małżeńskiej na odległość wymaga
długotrwałej
wstrzemięźliwości. Jak wpływa na każdego z osobna i na relację?

– Więc wychodzi na to, że
bardzo ważne jest, aby w tej
sytuacji nie koncentrować się
na negatywach, a stale szukać
pozytywnych momentów?
– Tak, a co robić? Jestem
taką osobą, która może płakać, płakać, a później staram
się szukać czegoś, co pomoże
mi się cieszyć życiem. To moje
zdanie.
– Czym się zajmujecie,
gdy macie wolny czas? Mam
na myśli wspólny odpoczynek
na odległość.
– Nie, nie ma czegoś takiego. Ale to dobry pomysł, dziękuję. Jeśli jest nastrój i siły,
to podczas wieczornej modlitwy z córkami dzwonię
do męża i modlimy się razem.
– A co z wspólną modlitwą? Czy są jakieś specjalne
formy?
– Wieczorem siadamy
do stołu, zapalamy świece.
Ostatnio moje dziewczyny spaliły wszystkie świece
w domu i dziesięć pudełek
zapałek. Podczas modlitwy
grają w ten sposób i pozwalam im na to, aby modlitwa
została zapamiętana. Dla
nich modlitwa to dużo świec
i wdzięczność za wszystko,
co ważne i interesujące, co
wydarzyło się w ciągu dnia.

– W większości istnieje
przekonanie, że szczęśliwi
małżonkowie powinni być
stale razem. Jednak w Pani
przypadku częsta nieobecność męża nie oznacza, że
nie ma szczęścia?
– Tak. A jak inaczej?
Uwielbiam słuchać różnych
psychologów. Jeden z nich
powiedział, że nad 90% swojego szczęścia kobieta pracuje sama, a tylko 10% zależy od czegoś zewnętrznego.
Dlatego musisz pracować
nad szczęściem na własną
rękę. Bez względu na wszystko czy dzięki wszystkiemu.
– Mówią, że kobieta musi
stale się upewniać w miłości
swojego mężczyzny. Dlatego
zawsze istnieje potrzeba empatycznych słów i gestów. Jak
wypełnia się to na odległość?
– Gdy czuję, że spadam
na dno studni, dzwonię do
męża i mówię: „Sergiusz, powiedz mi coś dobrego”. Czasami śmieje się: „Ira, nie mogę
tak od razu”. Jednak później
na pewno powie. W sumie
słyszę od niego niezbędne słowa. Czasami proszę o przytulenie mnie i naprawdę to czuję, robi mi się lżej na duszy.

kolejne miesiące oczekiwania.
Oczywiście, ogólnie trudno jest. Sergiusz mówi: „Ira,
spójrz, nasza namiętność
nie ugasa, ponieważ mamy
przerwy; to jest dla nas dobre”. Ogólny sens jest taki.
Oczywiście wszystko to
można zobaczyć, szukając plusów. Można, oczywiście, szukać minusów, ale wtedy można
będzie w nich ugrząźć. Jeżeli
szukać plusów i po prostu zaakceptować tę sytuację, to wtedy jest łatwiej. Dla przykładu,
nie będzie męża przez dwa
miesiące, lecz później miesiąc
będzie w domu. To jak urlop.
Oczywiście, gdy Sergiusz przyjeżdża, wszystkie sprawy gospodarcze i domowe spadają
na niego, ale niemniej jednak.

– A mąż do was dołącza?
– Tak. Nie często, ale gdy
dołącza, uczestniczy i dziękuje tak samo jak wszyscy.

– Wyobraź sobie: mąż nie
był w domu przez 4 miesiące, a później wraca. To nowy
miesiąc miodowy (śmieje się –
uw. autora).
– Słyszę w tych słowach
wiele radości.
– Tak, zwłaszcza jeśli
wiem, że jest tydzień przed
jego przyjazdem. Jestem w
oczekiwaniu na to spotkanie. Inną sprawą jest, gdy
tylko wyjechał, a przed nami

– A co z niepokojem, jeśli mąż jest daleko i wyjechał
na długo? Jak z nim walczyć?
– Modlitwa i zaufanie
do Boga. Zdajesz sobie sprawę, że nic nie możesz zrobić.
Te obawy można tylko nakręcać, ale w tym przypadku osoba staje się po prostu nieadekwatna, a to wpływa na ludzi
obok, zwłaszcza dzieci. Dlatego tylko modlitwa i zaufanie
do Boga.
– Istnieje opinia, że odległość wzmacnia miłość. Zgadza się Pani?
– Jeżeli to prawdziwa miłość, to wszystko ją wzmacnia.
Tak bym powiedziała.
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poszukiwanie prawdy

CZYM JEST MEDIACJA RODZINNA I JAK
MOŻE POMÓC MAŁŻEŃSTWOM
ciąg dalszy ze str. 1

Według mediatora Mikołaja Chocianowicza, który
przeprowadził kilkaset mediacji rodzinnych, pary najczęściej kończą swój związek nie z powodu osobistych
cech jednej ze stron, ale z powodu poszczególnych
sytuacji, po których druga osoba nie wie, jak dalej być
razem.
Mikołaj Chocianowicz w dziedzinie mediacji rodzinnej działa od początku istnienia tej branży na Białorusi. Dwukrotnie – w 2016 i 2017 roku – Centrum Mediacji i Negocjacji w Mińsku uznało go Mediatorem Roku.
Ekspert opowiedział, w jaki sposób i jak mediator
może pomóc w rozwiązywaniu sporów, dlaczego pary
mają trudności z budowaniem komunikacji, a także
podzielił się kilkoma cennymi sposobami w budowaniu komunikacji bez konfliktów.
etapie procesu strony wracają
do mediacji, ponieważ rozumieją, że „w sądzie nie wszystko jest
takie proste”, a mediacja pomaga, jeśli się już rozejść, to
„po ludzku”.
Pan Mikołaj wyjaśnia, że podczas procedury strony mogą rozwiązać wszystkie kwestie sporne
i zawrzeć umowę mediacyjną,
która ma moc prawną. Istnieje również dodatkowy bonus
motywujący strony do negocjacji – zwrot dość dużego podatku państwowego w przypadku
rozstrzygnięcia sporu. Jak dzieli
się specjalista, po tej innowacji
skierowań stało znacznie więcej.
„Jeśli w 2015 roku 15 wniosków
w ciągu roku było normą, to teraz
jest to ponad 150 mediacji, ponad
200 spotkań informacyjnych”.
Ludzie chcą zaoszczędzić pieniądze, ale „najważniejsze jest to,
że ta procedura działa”. Wykonalność ustaleń w mediacji sięga
95%, ponieważ strony same je
wypracowują. Decyzje sądów są
wykonywane tylko w 30%.
CEL MEDIACJI
RODZINNEJ
Mediator nie zajmuje się pojednaniem w celu zachowania
małżeństwa, ponieważ nie jest
specjalistą w tej dziedzinie. Pomaga wyjaśnić kilka ważnych
punktów, nauczyć się komunikować, a jeśli parom pomoże to w
kontynuowaniu związku, mediator będzie zadowolony. Odsetek,
w którym „strony dają sobie drugą szansę” i pozostają razem, jest
dość duży – około 15% wszystkich
wniosków. Dotyczy to również
wniosków z rozpraw sądowych i
tych 30% sytuacji, w których ludzie zwracają się do mediatora
z czyjejś rekomendacji, nie dochodząc jeszcze do sądu.
W przypadku wniosków pozasądowych pary mogą wziąć udział
w procedurze mediacji związanej
właśnie z chęcią zachowania relacji. Pan Mikołaj zauważa, że
teraz często zwracają się do nich
mężczyźni: „Opowiadają się
za przeprowadzeniem tej procedury wspólnie z żoną, by porozmawiać, omówić pewne rzeczy.
To znaczy, że są przeciwni rozwiązaniu małżeństwa”.
JAK I W CZYM POMAGA
MEDIACJA
Zdaniem eksperta jest wiele rzeczy, których w sądzie nie
da się rozwiązać lub trzeba będzie poświęcić na to dużo czasu.
A w mediacji wychodzi na to, że
można znaleźć wyjście i często
znacznie szybciej, bez sporządzania pozwów, przeprowadzania
ekspertyz, zbierania dokumentów i dowodów.

Jak pomóc
osobie
uzależnionej
od alkoholu?
grodnensis.by
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Katarzyna Pawłowska

CZYM JEST MEDIACJA
RODZINNA?
Ustawa „O mediacji” została
uchwalona na Białorusi w 2013
roku, dlatego zawód mediatora, także rodzinnego, jest dość
młody. Jego rolą jest pomoc
w rozwiązaniu sporu, który powstał między stronami podczas
postępowania rozwodowego lub
w jego wyniku. Do tej kategorii
należą również spory o podział
majątku, spory między stronami pozostającymi w związkach
pokrewieństwa. Mediacja rodzinna to negocjacje obu stron
z udziałem neutralnego mediatora w celu poprawy interakcji
między stronami i samodzielnego rozwiązania przez nie sytuacji. Mediatorów rodzinnych jest
niewiele. Spory w tej dziedzinie
są najtrudniejsze i najbardziej
emocjonalne.
Jeśli chodzi o spory związane z rozwiązaniem małżeństwa,
około 70% wniosków to skierowania z sądu. Spory takie dotyczą m.in. alimentów, podziału
majątku, ustalenia kontaktów
z dzieckiem, udzielania zgody
na przemeldowanie dzieci, co
wymaga zgody obojga rodziców.
W powiadomieniu o przyjęciu
pozwu o rozwiązanie małżeństwa, a także na każdym posiedzeniu, sąd zaleca parom
skontaktowanie się z procedurą
mediacyjną w celu omówienia
określonych punktów. Podczas
spotkania informacyjnego specjalista „diagnozuje”, czy ta sytuacja podlega rozwiązaniu przez
procedurę mediacyjną.
Jak wyjaśnia Pan Mikołaj,
w klasycznej mediacji nierozwiązywalne spory obejmują na przykład przypadki przemocy w parze. Chociaż, zdaniem eksperta,
nie ma niemediacyjnych sporów,
są tylko ludzie, którzy nie mogą
się porozumieć. W przypadku
par, w których występuje przemoc, specyfika pracy jest inna,
jest już stosowana i pomaga.
Mediator zwraca uwagę na
znaczenie wspomnianego spotkania informacyjnego. Nie jest to
początek samego procesu mediacji, ale już odgrywa rolę „nauki
komunikacji”. Z reguły dzięki
spotkaniu informacyjnemu obie
strony zaczynają słuchać więcej
jeden drugiego, zaczynają rozmawiać, spór staje się dla nich
bardziej zrozumiały. Następnie
uczestnicy decydują, czy wrócić
do sądu, czy „wycofać się do procedury mediacyjnej”. Bardzo częstą sytuacją jest, gdy po jednym
spotkaniu z mediatorem strony
zabierają pozwy lub decydują się
nie rozwiązywać małżeństwa.
Według specjalisty, w większości przypadków na pewnym

zadaj pytanie

Osobliwością procesu mediacyjnego jest to, że podczas niego
strony uczą się budować komunikację, dzięki której samodzielnie
podejmują decyzję. Dzięki temu
o kolejnych spornych punktach
decydują także sami. Można to
nazwać największym efektem
nauki procesu mediacji. Kluczowe umiejętności, które otrzymują
uczestnicy mediacji, to umiejętność słuchania drugiego i chęć
rozumienia. Mediator nawet podczas spotkania informacyjnego
„programuje” strony, że chociaż
możliwe są pewne nieprzyjemne
chwile, wszyscy się zebrali, aby
dojść do porozumienia. Przekaz
jednej osoby może być zupełnie
inny niż ten, który opowie druga
osoba, lecz ona widzi tę sytuację
w ten sposób, więc warto spróbować ją zrozumieć, wysłuchując.
Jak mówi Pan Mikołaj, wielu
ludzi od dzieciństwa nie miało
przykładu normalnego wysłuchania i zrozumienia. W rezultacie „często strony nigdy w życiu
nie słuchały więcej niż powinny”.
W mediacji, nawet jeśli jest to
nieprzyjemne, należy wysłuchać.
Jeśli coś jest denerwujące, często
możemy zawiesić metkę, ponieważ „słuchanie i słyszenie drugiej strony to praca. A nie jesteśmy zaprogramowani do pracy.
Potrzebujemy, aby sytuacja była
prostsza”. Krótko mówiąc, jest
to mniej więcej tak: „Jesteś głupcem”. – „Sam jesteś głupcem”.
W ten sposób mediator uczy
strony wzajemnego słuchania się
i zdaje sobie sprawę, że kwestie
jednej osoby można rozwiązać
z uwzględnieniem interesów
drugiej i tylko w ten sposób można dojść do pojednania. Okazuje
się, że z dwóch historii mediator tworzy jedną, wspólną, którą
para wspólnie rozwiąże.
W tym procesie rola mediatora polega również na tym, jak wyjaśnia nasz ekspert, aby ujawnić
prawdziwe interesy stron, ukryty
jest motyw konfliktu. Przykładem może być spór o miejsce
zamieszkania dziecka. Za pragnieniem, aby dziecko mieszkało
z jednym z rodziców, może kryć
się niechęć do płacenia alimentów. Innym przykładem jest to,
że mama nie chce, aby dziecko
spędzało czas z tatą i nie wyjaśnia w żaden sposób powodów,
dla których może istnieć zarówno
interes materialny, jak i niechęć,
by dziecko kontaktowało z inną
kobietą. W sądzie ukryte motywy nie zawsze są wyrażane lub
nikt nimi się nie interesuje. Pan
Mikołaj zauważa również, że czasami sam człowiek może ich nie
rozumieć. Mediator musi do nich
dotrzeć „położyć na stole” te motywy, aby strony „nie wahały się

ich pokazać”. Potem ludzie zaczynają pracować, aby zaspokoić potrzeby obu stron. Jeśli takie
rozwiązanie jest, uczestnicy mediacji je omawiają i stanowi ono
podstawę porozumienia mediacyjnego.
NIE ZAWSZE CHODZI
O ROZWÓD
W tym miejscu, w kontekście
ukrytych interesów, należy przypomnieć przyczynę rozwodu,
która została wyrażona na początku: niewiedza, jak pozostać
w związku po nieprzyjemnej sytuacji, po rozczarowaniu. Jak wyjaśnia Pan Mikołaj, tutaj za wyrażeniem „Nie chcę już być z nim!”
często istnieje chęć ukrycia się
przed bólem, z którym nie można
sobie poradzić w inny sposób.
Najczęściej, jak zauważa mediator, przychodzą pary, w których nie chodzi o rozwód, ale o to,
że komunikacja została nieprawidłowo zbudowana lub wystąpił
konflikt wartości. „Od razu widzę
metki. Są sytuacje, w których ludzie siadają naprzeciw siebie i
zaczynają pytać: dlaczego to zrobiłeś? Tu chodzi o odpowiedzialność, którą jedna strona chce
przekazać drugiej” – mówi Pan
Mikołaj. W takich przypadkach
ważne jest, aby strony otrzymały
„narzędzia” od mediatora, które
przymuszą ich „zastanowić się,
usiąść, coś ustalić”.
Jak dzieli się ekspert, w przypadkach, gdy chodzi o rozwiązywanie sprzeczności, może
nawet dać parom „pracę domową” – napisać, co tak naprawdę
nie zadowala ich w drugiej osobie. Jeśli jakaś cecha występuje
na liście kilka razy, tylko różnie
sformułowana, stwierdza, że nie
spełniono pewnej konkretnej
potrzeby. Na przykład, jeśli w
stosunku do męża żona pisze, że
„nie jest obrońcą”, „jest mięczakiem”, oznacza to, że kiedyś jej
nie obronił. Podczas wspólnego
lub indywidualnego spotkania
z każdą ze stron w tym przypadku może się okazać, że w konflikcie z teściową mąż nie obronił żony, a teraz ona nie wie, jak
mu zaufać. W takich sytuacjach
pretensja nie jest skierowana
do osoby, ale do jej działania.
„Tam, gdzie chodzi o działania, nie ma rozwodu. Doświadczony mediator diagnozuje zachowanie oraz stan małżonków
i pomaga im samodzielnie dojść
do porozumienia. Oznacza to,
że po prostu daje «narzędzia», w
tym, by komunikacja odbyła się
bez konfliktów. I ten mechanizm
jest zaraźliwy. Następnie strony
już zaczynają same rozmawiać o
problemach, zaczynają negocjować” – podsumowuje mediator.

złowiek, który jest uzależniony od alkoholu i nie zamierza przestać, przyciąga
śmiertelną chorobę. Alkohol nie
jest rozwiązaniem osobistych
trudności życiowych. Nadużywanie go jest chorobą, która radykalnie zmienia stan człowieka. Podczas choroby tacy ludzie
stają przed dwoma istotnymi
problemami: z negatywnym, kryzysową sytuacją życiową i z chęcią radzenia sobie ze wszystkimi
konsekwencjami alkoholizmu.
Jedyną możliwością poradzenia sobie z uzależnieniem
jest całkowite powstrzymanie się
od alkoholu do końca życia.
Większość alkoholików nie może
podjąć decyzji o zrezygnowaniu
z napojów alkoholowych na zawsze. Dlatego potrzebują duchowej pomocy specjalisty (wszelkiego rodzaju organizacje i kluby
Anonimowych Alkoholików zajmują się tym problemem), a
także pomocy ze strony rodziny
i przyjaciół. W takich sytuacjach
druga strona musi najpierw dokładnie zapoznać się z genezą
nadużywania alkoholu, mechanizmami uzależnienia i wszystkimi konsekwencjami choroby.
Istnieją trzy podstawy leczenia alkoholizmu. Po pierwsze, bezpieczną przystanią
w ratowaniu jest rodzina, w
której uzależniony ma swoje
obowiązki, hobby lub coś innego. Po drugie, alkoholik musi
oderwać się od otoczenia, które
zachęca go do picia: jeśli jest to
środowisko pracy, należy zmienić pracę, jeśli sąsiedztwo – to
się przeprowadzić. I wreszcie,
ostatnim fundamentem jest
życie duchowe, w którym więcej czasu trzeba poświęcić na
modlitwę, być na Mszy i przystępować do Komunii świętej,
a także często się spowiadać.
Dla takich ludzi szczególnie
ważne jest wzmocnienie życia
duchowego, które daje siłę do
wzmocnienia własnego „ja”. To
trudna i długa droga, ale nie ma
innego wyjścia.
Pomocą dla alkoholika może
być rehabilitacja kliniczna lub,
jeśli nie ma jej w miejscu zamieszkania, klinika ogólna.
W Grodnie i innych miastach
regionu działają grupy AA, co
oznacza „Anonimowych Alkoholików”. Pomocą i radą, wsparciem duchowym i modlitewnym
służy również Kościół katolicki,
tworząc organizacje i stowarzyszenia, w których głównym celem
jest pomoc alkoholikom, wspieranie ich w trzeźwości.
Szczególną okazją do modlitwy o trzeźwość narodu jest
sierpień, a także okres Adwentu
i Wielkiego Postu. Wychowanie
w trzeźwości jest bardzo ważne,
ponieważ alkohol i alkoholizm
niszczą tożsamość osoby i jej
rodzinę, prowadzą do grzechów,
przestępstw, wypadków i innych
niebezpieczeństw.
Jan Paweł II podczas Apelu Jasnogórskiego w 1987 roku
podkreślał, że w walce o trzeźwość trzeba śmiało iść pod prąd:
pod prąd społecznego nawyku i
płytkiej opinii, pod prąd ludzkiej słabości, pod prąd źle zrozumianej „wolności”! Niech te
słowa staną się dla nas punktem
odniesienia!
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SWÓJ WŚRÓD ŚWIĘTYCH

Sergiusz Rajuniec

ciąg dalszy ze str. 1

Zasługi naszego świętego rodaka są tak znaczące, że jego szczątki są przechowywane
w głównej świątyni świata katolickiego – Bazylice św. Piotra w Watykanie. 12 listopada wspominamy św. Jozafata Kuncewicza, byłego arcybiskupa połockiego i głównego patrona diecezji witebskiej. „Bazylika watykańska jest tak ogromna, że poruszanie się tam bez odpowiedniej mapy jest niemożliwe. Nawet z nią potrzebowałam pomocy ochroniarzy, aby w końcu
dostać się do miejsca spoczynku św. Jozafata” – dzieli się grodnianka Alena Poćko. Dwa lata
temu przeprowadziła się do Włoch i wyznaje, że modlitwa przy relikwiach białoruskiego
świętego była jej dawnym marzeniem. Jak św. Jozafat tak zafascynował wierną?
Angelina Marciszewska

Posługa świętego przypadła
na czas konfliktu religijnego, który związany był z ogłoszeniem
w 1596 roku unii – połączenia
Kościoła prawosławnego na terenie Rzeczypospolitej z Kościołem
katolickim. Św. Jozafat był zagorzałym zwolennikiem unii – widział w niej szansę przywrócenia
utraconej jedności wyznawców
Chrystusa. Ucząc katechizmu dbał
jednocześnie o to, by w prawosławnych obrządkach liturgicznych nie wprowadzano żadnych
zmian. Innymi słowy, troskę o jedność chrześcijan łączył z poszanowaniem różnic wyznaniowych.
„Św. Jozafat jest dla mnie przykładem prawdziwej miłości. Miał
sprawiedliwy cel, lecz nie uważał, że daje mu to prawo do wywyższania się nad innych. Wręcz
przeciwnie: sam oddał życie, aby
bronić jedności” – dodaje Alena.
Rzeczywiście, wyruszając w
podróż kaznodziejską do Witebska, Kuncewicz poprosił o przygotowanie mu grobu w Połocku:
czuł, że potrzebna będzie ofiara. W czasie niepokojów ludowych wyszedł do tłumu, aby słowem i modlitwą głosić jedność.

W momencie wystąpienia arcybiskupa pojmano i brutalnie zamordowano.
„Zbliżając się do relikwii
św. Jozafata, zaczęłam płakać
z radości – jakbym spotkała
rodzimą osobę we Włoszech.
Przed oczami stanął mi zbiorowy
obraz Ojczyzny w postaci relikwii
białoruskiego świętego. Powierzyłam mu wstawiennictwo nad
naszym krajem. A także poczułam wielki zaszczyt, że on tu spoczywa” – opowiada wierna.
I jest wiele rzeczy, z których
można być dumnym. Za życia Kuncewicz był człowiekiem
całkowicie oddanym bliźniemu.
Zapasy żywności rozdawał biednym, choć jednocześnie zaciągał
pożyczkę na potrzeby swojego
domu. Służył jako źródło pocieszenia dla każdego potrzebującego bez względu na poglądy
człowieka, w ten sposób przyprowadził do wiary wielu ludzi. Był
dobrze wykształcony i dbał o rozwój swoich bliźnich. Nigdy nie
prowadził liturgii, nie będąc w stanie łaski uświęcającej. A wszystko
w duchu wyrzeczenia się samego
siebie: praktykował ascezę, nosząc

włosiennicę pod sutanną.
„We Włoszech kult lokalnych
świętych to inna historia. Dzień
wspomnienia świętego zawsze
zmienia się w święto z procesją
z jego ogromną figurą i salutem.
Święci są postrzegani jako członkowie rodziny, a nawet osoba
niewierząca podczas festynu nie
może się oprzeć, aby nie wejść
do kościoła i nie ofiarować się
niebiańskiemu patronowi. Tutaj
zdałam sobie sprawę, że rozwój
kultu świętych ze swoich ziem
jest bardzo ważny. Po pierwsze,
duchowo wzbogaca cały lud, ponieważ przykład wiary staje się
bardziej zrozumiały i oczywisty. Po drugie, szczególnie tutaj,
za granicą, poczułam, że krajan
jest zawsze rodzimą osobą. A jeśli
poprosisz o pomoc bliską osobę,
zrobi dla ciebie wszystko” – podsumowuje Alena.
Pewnego razu z ambony zdarzyło się usłyszeć, że świętym jest
przykro, gdy o nich nie wspominamy. Św. Jozafat Kuncewicz jest
tylko jednym z wielu Białorusinów
wyniesionych przed ołtarze. Nie
zapominajmy modlić się przez
ich wstawiennictwo!

S

JERZY

woje życie chrześcijańskie w Kościele katolickim rozpocząłem
12 listopada 2000 roku. Sąsiad Jerzy zaprosił mnie na wycieczkę
do Witebska i Połocka. W moim życiu nie było zbyt wiele wycieczek, więc chętnie pojechałem. Okazało się, że nie była to tylko wycieczka, ale pielgrzymka grekokatolików na święto św. Jozafata Kuncewicza. Cudownie!
Po pielgrzymce zacząłem chodzić na nabożeństwa. I zobaczywszy,
że jestem zaciekawiony tym, co się dzieje w Kościele, Jerzy powiedział: „Zrobimy z ciebie Harcerza!”. Zostałem Akelą i zajmowałem się
wilczkami. Tak więc życie płynęło: wraz z Jerzym jeździliśmy razem
do kościoła, służyliśmy, uczestniczyliśmy w różnych wydarzeniach,
chodziliśmy na chór. To był bardzo pracowity i interesujący czas.
Jerzy jest ode mnie o 10 lat starszy, ale tak się zdarzyło, że ożeniliśmy się w tym samym roku. Potem urodził mu się syn Antoni,
a u mnie – syn Marek, później urodził mu się kolejny syn – Ignat. Wraz
z żoną zacząłem chodzić do kościoła katolickiego (jest bliżej i jest więcej dzieci). Nasze drogi zaczęły się rozchodzić, ale nie przeszkadzało
mi to wiedzieć, że gdzieś jest Jerzy.
A 13 października zmarł. Covid. Jako osoba wierząca staram się rozumować w duchu chrześcijańskim: ciało umiera, dusza – nie, jeszcze
się spotkamy. Ale i tak jest mi przykro i bardzo smutno, że Jerzego już
nie ma w pobliżu. Był człowiekiem bardzo miłym i troskliwym. To rozgrzewa serce. Potrafił współczuć, odpowiadać na prośby i dostrzegać
inną osobę.
Jerzy odszedł, a jego żona Tania została z dwójką dzieci: starszy ma
prawie 5 lat, a młodszy – 1,5. Tania jest teraz na urlopie macierzyńskim i nagle spadła na nią odpowiedzialność za wszystko. Teraz musi
myśleć, na przykład, o tym, jak samej wychowywać dzieci, poza tym –
w wierze w dobrego Boga. Lub o tym, jak zapłacić za wynajęte mieszkanie. Albo o tym, jak zachować nadzieję w sobie i dzieciach, że ich mąż
i tata poszedł do Ojca i jeszcze się spotkają. To bardzo trudna sytuacja.
Zadaję sobie pytanie: czy jest w tym nadzieja? I staram się dotrzeć
do odpowiedzi, że zawsze nadzieją dla każdego z nas jest Chrystus.
Jest to ten Chrystus, który wzywa do miłowania Boga i bliźniego oraz
mówi: „Idź, i ty rób to samo”. Staram się nie smucić i pomagać w miarę możliwości, przestrzegając przykazań i tworząc wewnętrzny dialog
z Jerzym, który odszedł do Ojca.
Dziękuję, Jerzy! Moja podróż w wierze 21 lat temu rozpoczęła się
właśnie dzięki tobie. I długo kroczyliśmy razem, za co jestem również
bardzo wdzięczny.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

7 listopada – XXXII Niedziela zwykła
Mk 12, 38-44
Jezus, nauczając rzesze, mówił: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem
chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła
w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”.
Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne
pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł
do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś
ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie”.

14 listopada – XXXIII Niedziela zwykła
Mk 13, 24-32
Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku, «słońce się
zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie»
zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i «zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba». A od figowca uczcie
się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście,
poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to
blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to
wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu
owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

Zaufać do końca

Czuwać i pełnić wolę Bożą

Uboga wdowa, którą Jezus stawia w centrum Ewangelii, zrobiła znacznie więcej od innych.
Nie wrzuciła do skarbonki przecież więcej od pozostałych, ilościowo wrzuciła nawet mniej,
ale zarazem wrzuciła wszystko, ponieważ był to cały jej majątek. Postawiła wszystko na jedną kartę, oddała Bogu siebie, swój los, oddała wszystko, cokolwiek posiadała, pod Jego opiekę.
To ta postawa zachwyciła Jezusa.
Ta zwyczajna kobieta nikogo nie udawała, nie odgrywała roli, nie była kimś innym. Ona
nie wstydziła się swego ubóstwa i oddała Mu w tym geście swoją teraźniejszość i przyszłość.
Wdowa nie oczekiwała za swój heroiczny czyn pochwały – gdyby Jezus na nią nie wskazał, pewno nikt by się o niej nigdy nie dowiedział.
Przed Bogiem nie potrzeba masek, nie potrzeba odgrywania komedii czy dramatów. On patrzy głębiej, nie tylko na to, co widoczne dla oczu, lecz na duszę. Bóg wie, z czym przychodzę, i
oczekuje jednego: że przed Nim będę sobą z moimi największymi zaletami i wadami, z moim
bogactwem intelektualnym, talentami, wiedzą, a także z moją nędzą, grzechem i upokorzeniem.
Warto zaufać Bogu, ofiarować się Jemu całkowicie. Warto zdać się na Jego Opatrzność. Bóg
przecież: „chlebem karmi głodnych, ochrania sierotę i wdowę”. Bóg czuwa, opiekuje się i nie
zabiera nam niczego – wręcz przeciwnie, daje nam bardzo dużo i to, co nam daje, nawet jeżeli
jest trudne, to jest dobre.

Otwartość i oczekiwanie to cechy, których ciągle na nowo mamy się uczyć, aby być
gotowymi na ponowne przyjście Mesjasza. Wypełniając nasze codzienne zadania, mamy
czekać na przyjście dobrego Pana, który daje nam to, co dobre i uczy nas, jak nie zmarnować wolności, ale jej dobrze używać. On kocha swój lud, ponieważ dla nas stworzył świat
i dał nam udział w jego urządzaniu.
Trzeba więc na nowo uznać Chrystusa za Pana, zgodzić się na to, by Jego wola była
na pierwszym miejscu. Trzeba nam kierować się Bożą mądrością w swoim postępowaniu,
mając świadomość, że tylko On może uczynić nasze życie szczęśliwym i pięknym.
Kto przyjął słowo Jezusa i doświadczył Jego miłości, może z nadzieją i utęsknieniem
oczekiwać na Jego powtórne przyjście, gdyż wie, że będzie to spotkanie z dobrym Panem. Takie świadectwo dał na początku II wieku św. Polikarp, który w obliczu męczeńskiej śmierci, czekającej go, jeśli przed rzymskim sędzią nie zaprze się Jezusa, powiedział:
„Służę Mu już 86 lat, a nic mi złego nie uczynił, owszem dobrodziejstwami obsypywał”.
Czuwajmy, pełniąc w naszym życiu Jego wolę. Słuchajmy Go i korzystajmy z Jego mądrości! Niech słowo Jezusa i dary Ducha Świętego umacniają nasze serca, abyśmy byli
gotowi na dzień Jego ostatecznego przyjścia.

Panie Jezu Chryste, pozwól mi ofiarować Tobie całe moje życie, moją teraźniejszość i moją
przyszłość!

Panie Jezu Chryste, naucz mnie kierować się Twoją mądrością w swoim postępowaniu,
ponieważ tylko Ty możesz uczynić mnie szczęśliwym!
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Odpoczynek ze „Słowem”

Z głębi serca

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WIACZESŁAWOWI MATUKIEWICZOWI

z okazji imienin z całego serca życzymy błogosławieństwa
Bożego na drodze kapłaństwa, darów Ducha Świętego
dla oddanej służby Bogu i ludziom, nieustannej opieki
Maryi Panny, wytrwałości w codziennej pracy, nadziei
w sercu, dobrego zdrowia i życzliwych ludzi obok.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym parafii Dudy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WITOLDOWI CZURGANOWI

z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia:
dobrego zdrowia, sił, szczęścia, radości, wytrwałości
w posłudze kapłańskiej, dobrych i życzliwych ludzi obok,
błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej.
Szczęść Boże!

Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Juraciszek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
DYMITROWI NIEŚCIEROWI

z okazji urodzin przesyłamy najpiękniejsze życzenia.
Niech dobry Bóg codziennie obdarza Cię swoimi łaskami,
mocnym zdrowiem, światłem i radością, a Matka Boża
zawsze pomaga, prowadzi najpiękniejszą drogą do świętości i przytula do swojego macierzyńskiego serca.

Z modlitwą i szacunkiem
parafianie kaplicy Wincuki

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
MICHAŁOWI ŁASTOWSKIEMU

CZCIGODNEMU
KSIĘDZU KANONIKOWI
ALEKSANDROWI MACKIEWICZOWI

z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich składamy
wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego zdrowia,
Bożej opieki i pomocy, ludzkiej życzliwości oraz pięknych plonów na niwie, na którą posłał Cię Bóg. Niech
Duch Święty napełnia Cię potrzebnymi łaskami, a Matka Najświętsza i święty patron mają w swojej opiece.
Wierni parafii Grodno-Augustówek

CZ CI G O D NEMU K S I ĘD Z U
O LEG O W I K UD E RCE

z okazji rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha,
radości, wielu łask Bożych, życzliwych ludzi, zawsze
gotowych przyjść z pomocą, dużo sił i wytrwałości
w pracy duszpasterskiej. Niech dobry Bóg i Matka Najświętsza dadzą Ci wszystko, co potrzeba.
Wierni parafii Grodno-Augustówek

CZ CI G O D NEMU
K S I Ę D Z U PR A ŁATO W I
W I TO LD O W I ŁO Z O W I CK I EMU

z okazji imienin składamy wiązankę najpiękniejszych
życzeń. Niech każdy dzień będzie pełen radości, sił i
zapału do głoszenia Słowa Bożego, a obok zawsze znajdują się dobrzy i życzliwi ludzie. Niech Wszechmocny
codziennie obdarza Cię wszelkimi łaskami, a Maryja
Panna i święty patron nieustannie się Tobą opiekują.
Byli parafianie ze wsi Gołowieńczyce

z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy długich lat życia, radości, szczęścia, dobrego
zdrowia i wszelkich łask Bożych. Niech każdy dzień przynosi tylko dobre wieści, niepokój i smutek nie dotykają
serca, służba będzie długa, a miłosierny Bóg hojnie za
nią wynagradza. Niech Matka Boża, która powierzyła w
Twoje ręce swego Syna, zawsze broni Cię swoją matczyną
miłością, a Jezus błogosławi Twoją posługę kapłańską.
Z modlitwą i szacunkiem
wierni parafii Grodno-Augustówek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JERZEMU KUŹMICZOWI

z okazji urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: potrzebnych sił, pokoju w sercu, Bożej pomocy we wszystkich
podejmowanych inicjatywach. Niech Ci zawsze towarzyszy pomoc Ducha Świętego i opieka Matki Bożej, a dobry
Jezus niech króluje w kapłańskim sercu i obdarza potrzebnymi łaskami. Dziękujemy Księdza mamie za syna
kapłana.

Kółka Różańcowe, apostolat „Margaretka”,
młodzież i parafianie z Nowego Dworu

CZCIGODNEMU
KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
WIKTOROWI ZACHARZEWSKIEMU

z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich życzymy
dobrego zdrowia, pokoju, radości, spełnienia wszystkich marzeń, wytrwałości na drodze kapłańskiej. Niech
Twoje serce nadal będzie dobre i otwarte na Boga i ludzi. Niech każdy dzień przynosi Ci tylko dobre wiadomości, serca nie tykają trwoga i smutek, a płomyk dobra, zapalony przez Pana Boga w Twoim sercu, płonie
przez całe życie. Niech Wszechmogący za wszystko Cię
wynagrodzi.
Parafianie kościoła pw. św. Jerzego w Wornianach
i kaplicy pw. św. Filomeny w Woronie

CZ CI G O D NEMU K S I ĘD Z U
D E NI S O W I BRAZ I ŃS K I EMU

z okazji 5. rocznicy święceń kapłańskich życzymy dobrego zdrowia na długie lata, siły, optymizmu, pogody ducha, hojnych darów Ducha Świętego i życzliwych
ludzi na drodze życia. Niech Jezus Chrystus, którego
codziennie trzymasz w swoich kapłańskich rękach,

błogosławi każdy Twój dzień, a Matka Boża niech
troskliwie otacza Cię swoją opieką. Serdecznie dziękujemy Ci za wybraną drogę, za posługę sakramentalną,
za każdy dobry uczynek i za poświęcony nam czas.
Liturgiczna Służba Ołtarza
parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

CZCIGODNEMU
KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
JANOWI RADZIUKOWI

z okazji 17. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy mocnego zdrowia, szczęścia, pogody ducha,
spełnienia marzeń, zapału do pracy, sił i wytrwałości
na wybranej drodze, a także bezgranicznej radości.
Niech dobry Bóg błogosławi Cię każdego dnia, Duch
Święty obdarza swoimi obfitymi darami, a Najświętsza
Maryja Panna mocno trzyma za rękę i z macierzyńską
miłością prowadzi przez życie.
Wierni parafii św. Józefa w Grodnie

CZCIGODNEMU
KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
WIKTOROWI ZACHARZEWSKIEMU

z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, silnej
wiary, optymizmu i wiele radości w posłudze kapłańskiej.
Niech miłość Boża zawsze Ci towarzyszy, niech Duch
Święty obdarza swoimi darami, a Matka Najświętsza
czuwa nad Tobą nieustannie.
Wierni z Rohotna

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
DYMITROWI NIEŚCIEROWI

z okazji urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych
życzeń: mocnego zdrowia, opieki Matki Bożej, wytrwałości w powołaniu, mocy Ducha Świętego w pracy, nadziei,
która nie zawodzi, pogody ducha, uśmiechu, Bożej radości, a także pięknych i obfitych plonów na niwie, na którą
posłał Cię Pan.
Wierni kaplicy Suraż

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
DENISOWI BRAZIŃSKIEMU

z okazji 5. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Bóg codziennie
obdarza Cię swoimi łaskami: dobrym zdrowiem, pogodą
ducha, mądrością i radością w posłudze duszpasterskiej.
Serdecznie dziękujemy za mądre nauki i pragnienie przybliżyć nas do Boga. Modlimy się, kochamy, szanujemy
i jesteśmy z Księdza dumni!

Członkowie ruchu „Matki w modlitwie”
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.

Katolickie Media Białorusi

portal internetowy
Kościoła na Białorusi

gazeta
diecezji witebskiej

redakcja
białoruska

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

Msze w języku białoruskim w Moskwie gromadzą coraz więcej uczestników. Wierni zazwyczaj modlą się
w kaplicy w klasztorze franciszkanów. Podczas ostatniej Mszy świętej
białoruscy katolicy stolicy Rosji zastanawiali się nad Ewangelią według
św. Marka o uzdrowieniu niewidomego Bartymeusza. Aktualne wydarzenia
na świecie i w Praojczyźnie pokazują,
dokąd prowadzi ślepota: nie fizyczna,
ale duchowa. Człowiek bez spotkania z Chrystusem nie będzie w stanie
się uzdrowić z duchowej ślepoty, aby
oprzeć się pokusom władzy, wzbogacenia się, przyjemności cielesnych.
Historia Bartymeusza jest przykładem
najważniejszego spotkania w życiu
dla każdego z nas: nie warto odkładać
go na inny, „wygodniejszy” czas. Nie
trzeba też zwracać uwagi na opinie
innych i ulegać obawie przed zmianą.
Na zakończenie Mszy świętej uczestnicy wznieśli modlitwę za Białoruś.

S. Natalia Dremo, pallotynka
z Woronowa, zauważa, że w życiu
codziennym potrzebny jest odpoczynek. A zakonnica odpoczywa podczas
wykonania różańca – to jej hobby.
Każdy stworzony własnoręcznie różaniec dla siostry to nie tylko sztuczny wyrób. Jeśli jakaś osoba prosi
o różaniec, to ona, robiąc każdą
„różę”, modli się za tę osobę. Gdy wykonuje się taki różaniec, to zawiera
on dosłownie 33 ruchy, symbolizujące liczbę lat pobytu na ziemi Jezusa.
Różaniec wykonany jest ze sznurka
sutasz – gęstego, płaskiego rzemyku
podzielonego na dwie części. Każdy
z nich jest opleciony kolorową lub
metalizowaną nicią. Obie części są
oddzielone „rowkiem”. Po sznurku
wybiera się krzyż i rozpoczyna się
praca. Wykonanie jednego różańca
zajmuje około trzech godzin. Hobby
zakonnicy liczy już ponad sto różańców.

Białoruska wersja watykańskiego
radia internetowego jest już na antenie. Transmisja online jest dostępna
zarówno na stronie Vatican News, jak
i w aplecie Radio Vaticana na smartfony z systemem IOS i Android. Oprócz
wiadomości i rubryk białoruskiej redakcji, w programie codziennie będzie
Msza św., Liturgia Godzin i Różaniec
w języku łacińskim, dużo muzyki klasycznej.
„Pojawienie się białoruskiej wersji watykańskiego radia internetowego to kolejna możliwość komunikacji
z naszą publicznością. Wielu śledzi
wiadomości z Watykanu po białorusku
na stronie Vatican News, wielu słucha
wersji audio białoruskiego programu na falach Radia Maryja i „Радыё
Рацыя”, w internecie, na falach krótkich i przez satelitę. Teraz jest następny krok” – zauważa ks. Aleksander
Amielczenia, szef białoruskiej redakcji
Radia Watykańskiego i Vatican News.

Pallotyn (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego) Maksym Bołądź
z Lidy przyjął święcenia diakonatu. Uroczystość odbyła się w kaplicy seminaryjnej w Ołtarzewie (Polska). Święcenia
diakonatu udzielił ordynariusz diecezji
elbląskiej biskup Jacek Jezierski. Wśród
obecnych na uroczystej Mszy kapłanów byli proboszczowie kandydatów
do święceń oraz księża pallotyni, którzy
służą na Białorusi.
Diakonat jest stałą strukturą w Kościele, a po Soborze Watykańskim II
przeżywa swoje odrodzenie w formie
stałego diakonatu, przyjęcie którego
jest przyjmowane jako ostateczne. Biskup dodał, że niezbędną cechą życia i
funkcjonowania diakona powinna być
dyspozycyjność.

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

Gazeta religijno - informacyjna Diecezji Grodzieńskiej Słowo Życia; Red. naczelny ks. Jerzy Martinowicz, założyciel: Grodzieńska Diecezja Rzymskokatolicka;
rok założenia 1997; cert. rej.: №7162 Wydawca: Kuria Diecezji Grodzieńskiej.
Redakcja gazety: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4; tel: (80152) 61-05-37; (8029) 571-30-77 (MTS); e-mail: slowo.grodnensis@gmail.com; http://www.slowo.grodnensis.by. Red. techniczny Jerzy Ławysz.
Druk: ГАУПП«Гродзенская друкарня», ЛП 02330/39 от 27.03.2014 г.; Grodno 230003, ul. Poligrafistów 4; nr zam. 4123; nakład: 3900;
objętość gazety: 2 ark. druk.; jakość druku odpowiada jakości przedstawionych matryc; cena dowolna.

