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Tylko Jezus nadaje
sens wszystkiemu

Chrystus może nadać nowy sens naszemu
życiu, ale pod warunkiem, że nie pójdziemy
za logiką tego świata i jego „królów”.
na stronie
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A. Waszkiewicz

Perstuń i Hołynka

Rekolekcje w seminarium dla księży diecezji grodzieńskiej

Na 79. sesji plenarnej Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi podjęto decyzję o rozpoczęciu inicjatywy „Duchowe wsparcie
powołań kapłańskich i zakonnych na Białorusi”. Rozpocznie się
Odległość między kościołami wynosi 4 kilometry, więc w święta dzwony brzmią dwa ona 22 listopada, w uroczystość Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata.
razy głośniej.
na stronie

na stronie
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NASZA DIECEZJA
MA KOLEJNEGO
NOWEGO KAPŁANA!

25 lat Wydawnictwa
diecezjalnego!

14 listopada w bazylice katedralnej pw. Św. Franciszka Ksawerego
w Grodnie ks. biskup Aleksander
Kaszkiewicz udzielił święceń kapłańskich diakonowi Dymitrowi Malcowi.
Następnego dnia neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w swojej rodzinnej parafii Świętej Rodziny
w Lidzie, a już niedługo rozpocznie
posługę w diecezji.

Za czas istnienia organizacji zrealizowano
ponad 300 publikacji.
na stronie
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Biskup grodzieński wypowiada modlitwę
święceń, prosząc o dar Ducha Świętego

na stronie
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Aktualności

Drodzy Czytelnicy!

Każde powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego jest wielką tajemnicą Bożego wyboru i wolnej
odpowiedzi człowieka. Tajemnicą spotkania dwóch wolności: wolności Boga, który powołuje, oraz
wolności człowieka, który na to powołanie odpowiada.
Powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego jest najpierw darem, zaskakującym darem Bożej miłości, wyrazem Jego troski o człowieka. W Ewangelii czytamy: „Potem wyszedł na górę i przywołał
do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego” (Mk 3, 13).
Odpowiedzialność za rozwój powołań do kapłaństwa i życia zakonnego spoczywa na całym Kościele. Dlatego od naszej żarliwej modlitwy w dużej mierze zależy czy w seminarium duchownym będą
młodzi ludzie, którzy odpowiadając na wołanie Chrystusa pójdą Jego śladami. Zwłaszcza teraz,
gdy głos Pana zdaje się być zagłuszany przez inne głosy, a propozycja, by pójść za Nim i ofiarować
Mu swoje życie może wydawać się zbyt trudna, każda wspólnota parafialna i każdy wierzący człowiek powinni podjąć świadomie zadanie wspierania powołań. Jest ważne, by dodawać odwagi tym,
którzy odważyli się powiedzieć „tak” Bogu i Kościołowi.
Świat dzisiejszy woła o świętych kapłanów! Tylko kapłan święty może stać się w dzisiejszym,
coraz bardziej zsekularyzowanym świecie przejrzystym świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii. Tylko
w ten sposób kapłan może stawać się dla ludzi przewodnikiem i nauczycielem na drodze do świętości,
a ludzie na takiego przewodnika czekają.
Bądźmy razem w tym wielkim dziele modlitwy i towarzyszenia rozeznającym powołanie i tym,
którzy chcą z odwagą oraz oddaniem je przeżywać!
24 listopada

Wspomnienie św. Andrzeja
Dung-Lac i 116 towarzyszy, męczenników.
Święty Andrzej Dung-Lac reprezentuje przed całym światem wszystkich wietnamskich męczenników,
którzy w latach 1773-1862 zostali
zamordowani za to, że publicznie wyznawali swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.
Święty Andrzej przed śmiercią
męczeńską był torturowany, nakłaniano go, by wyrzekł się wiary i podeptał krzyż naszego Pana. Wolał
umrzeć wierny do końca Jezusowi
Chrystusowi. Został ścięty mieczem
21 grudnia w 1839 roku.

29 listopada

I Niedziela Adwentu.
Adwent rozpoczyna nowy rok
liturgiczny w Kościele. Składa się
z dwóch odrębnych okresów. Pierwszy okres kieruje nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa
w chwale na końcu czasów (okres
od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie). Drugi okres jest czasem bezpośredniego przygotowania
do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze
przyjście Chrystusa na ziemię.

30 listopada

Święto św. Andrzeja Apostoła.
Święty
Andrzej
pochodzi
z Betsaidy. Najpierw był uczniem
Jana Chrzciciela, a następnie poszedł
za Chrystusem, do którego przyprowadził swego brata, Piotra. Razem
z Filipem przedstawił Jezusowi pogan
pragnących Go poznać.
Według tradycji po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w różnych krajach. Został ukrzyżowany
w Achai. Jest patronem podróżnych,
sprzedawców ryb, rybaków, rzeźników, górników, żeglarzy, rycerzy.

3 grudnia

Wspomnienie św. Franciszka
Ksawerego, prezbitera.
Święty Franciszek był współzałożycielem zakonu jezuitów, a także
pierwszym misjonarzem tego zakonu. Nauczał ludzi prawdziwej wiary,
niósł Słowo Boże między trędowatych. Co wieczór dźwiękiem dzwonów
przywoływał dzieci na lekcje religii.
Apostołował w Indiach, Japonii,
Chinach i na Cejlonie. Całe swoje życie poświęcił misji szerzenia chrześcijaństwa na świecie. Jest patronem
misjonarzy, żeglarzy, a także wzywany jest podczas burzy i zarazy.

4 grudnia

Wspomnienie św. Barbary,
dziewicy i męczennicy.
Życiorysy św. Barbary opierają
się w dużym stopniu na legendach
i nie ma historycznych dowodów
na to, że naprawdę istniała. Jeden
z przekazów mówi, że była ona córką
bogatego kupca Dioskura, żyła w Nikomedii nad Morzem Marmara (dzisiejsza Turcja) i miała ponieść śmierć
męczeńską w 306 r. za to, że mimo
ostrzeżeń nie chciała się wyrzec wiary
w Trójcę Świętą. Święta jest patronką
górników, umierających, budowniczych, a także strażaków.

TYLKO JEZUS
NADAJE SENS
WSZYSTKIEMU
ciąg dalszy ze str. 1

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego powracamy
tradycyjnie do obrazu króla. Wpatrujemy się w Jezusa
Chrystusa, który jawi się jako Król całego Wszechświata.
Taki był cel Jego posłannictwa, które otrzymał od swego
Ojca.
Ks. Jerzy Martinowicz

Prawda jest taka, że Jezus
nie jest żadnym ziemskim
królem, a ziemia nie jest Jego
królestwem. On jest Królem
ludzkich serc. Jego tronem
jest krzyż, a koroną – cierń.
Jezus sprawuje władzę bez
ucisku, przemocy, prześladowań i zastraszania, jak bywa
to przy rządach ziemskiego
władcy, ale jedyną siłą – prawem miłości. To ona zdobywa
ludzkie serca, które stanowią
to Boże Królestwo.
Chrystus, mówiąc, że Jego
Królestwo nie jest z tego świata, chce podkreślić, że to królestwo trwa na wieki i opiera
się na innym fundamencie,
niż to ziemskie. Ziemskie
królestwo bardzo często oddycha złem, zepsutym powietrzem pełnym kłamstwa,
pychy, chciwości, niesprawiedliwości. Świat bardzo
często ma do zaproponowania tylko wspaniałe hasła,
ale za nimi kryje się zawsze

prawo działania w Królestwie
Chrystusa.
Do takiego królestwa należy każdy z nas na mocy
przyjętego chrztu świętego.
Przez ten sakrament staliśmy
się obywatelami Królestwa
Chrystusa. To obywatelstwo
nie jest czysto honorowe. Na
każdym z nas jako obywatelu ciążą pewne obowiązki:
okazywanie czci Chrystusowi
jako Najwyższemu Królowi
oraz rozszerzanie Jego królestwa tu na ziemi. Wiemy doskonale, że możemy te zobowiązania wypełniać poprzez
przyjęcie
całego
orędzia
miłości i nadziei jakie Jezus
przekazuje nam w Ewangelii
oraz poprzez dawanie świadectwa przynależności do
Chrystusa Króla przez swoje
życie. A więc w moim sercu,
w mojej rodzinie, w pracy,
tam, gdzie przebywam, powinienem świadczyć, że jestem
człowiekiem Chrystusa.

ultramontes.pl

kalendarz

rękę na niewinnego brata i
siostrę, brutalnie zbić pokojowego
demonstranta,

„Historia uczy, że królestwa oparte na potędze broni i na wiarołomstwie są kruche i prędzej czy później upadają, a Jezus chce ustanowić na świecie królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju, które
rozciąga się aż do końca czasów”.
Papież Franciszek

zdrada, okrucieństwo, gwałt.
Królestwo Chrystusa zaś jest
królestwem prawdy. Prawda
jest jego trwałym fundamentem. Na takim fundamencie
oparta jest miłość – jedyne

Jezus chce od nas dzisiaj, byśmy pokazali innym,
szczególnie może tym, którzy nie potrafią uszanować
godność drugiego człowieka,
którzy mają odwagę podnieść

skrzywdzić zwykłego obywatela, że naszym Panem i
Królem jest Jezus Chrystus.
Tylko On ma władzę nad
człowiekiem i światem. Jezus Chrystus swoim słowem,

swoim przykładem i swoim
życiem złożonym w ofierze
na krzyżu wybawił nas od
śmierci. Zawsze wskazuje On
drogę zagubionemu człowiekowi, daje nowe światło życiu
naznaczonemu zwątpieniem,
lękiem i doświadczeniami
każdego dnia.
Bądźmy pewni, że tylko
Jezus może nadać nowy sens
obecnym czasom i naszemu
życiu, niekiedy wystawionemu na ciężką próbę przez
nasze błędy i grzechy, tylko
pod warunkiem, że nie pójdziemy za logiką świata i jego
„królów”.

www.slowo.grodnensis.by
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Z życia Kościoła
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Odżywianie,
maski i bezpłatne testy
dla ubogich

Tradycyjne mobilne centrum
medyczne na Watykańskim placu
świętego Piotra i obiad Papieża
z tysiącami ubogich w Auli Pawła VI zostały odwołane zgodnie
z obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi. Nie przeszkodziło to jednak innym ważnym
sprawom na korzyść tych, którzy
są w potrzebie.
W ambulatorium pod Kolumnadą Berniniego na Placu
św. Piotra biedni mogą bezpłatnie zrobić test na COVID-19. Kilka sieci supermarketów pomogło
wysłać 5 tysięcy paczek żywności
do rodzin, które mają trudności
w okresie pandemii. Firma ubezpieczeniowa „UnipolSai” wysłała
pierwszy blok 350 tysięcy masek
ochronnych dla uczniów szkół na
przedmieściach Rzymu. A to tylko
kilka z wielu inicjatyw.

ciąg dalszy ze str. 1

O potrzebie modlitewnego wsparcia powołań
kapłańskich i zakonnych w wywiadzie dla „Słowo Życia” opowiada ksiądz biskup Aleksander Jaszewski SDB,
odpowiedzialny za formację seminarzystów i kapłanów przy Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi.

– Kryzys powołań to tylko
spadek liczby chętnych do wstąpienia do seminarium czy klasztoru? Czy może mówi jeszcze
o czymś innym?
– Niewątpliwie spadek liczby abiturientów w seminariach
duchownych świadczy nie tylko o kryzysie powołań, ale także wskazuje na inne kryzysy
we współczesnym społeczeństwie. Po pierwsze, jest to kryzys
rodziny, z której pochodzą powołania. Często ludźmi kieruje duch
konsumpcjonizmu, a nie chrześcijańskie idee wartości.
Po drugie, kryzys demograficzny. Świat się starzeje, a nie
młodnieje.
Po trzecie, Kościół jest często
niesprawiedliwie pokazywany w
złym świetle, gdy uwaga skupia

catholic.by

Angelina Marciszewska

– Ekscelencjo, co było impulsem do wprowadzenia inicjatywy duchowego wsparcia powołań kapłańskich i zakonnych
na Białorusi? I dlaczego wybrano uroczystość Chrystusa, Króla
Wszechświata?
– Bóg zawsze wzywa pracowników na swoje żniwo. Należy jednak zauważyć, że w porównaniu z poprzednimi latami
liczba kandydatów do naszych
instytucji duchownych spadła.
W tym samym czasie księży i zakonników na Białorusi wciąż jest
za mało. Ten stan rzeczy dla
mnie jako biskupa jest, przede
wszystkim, bardzo niepokojący.
Modliłem się i zastanawiałem, jak pomóc młodym ludziom odkryć dar swojego powołania do szczególnej posługi,

swojego życia. Powołanie jest
tajemnicą, którą należy przyjąć i
zrealizować.

sposób dbania o powołanie w rodzinach, gdy nikomu nie narzuca
się czyjejś wizji.

– Jak właściwie dbać o powołanie w rodzinach, aby nie
narzucać bliskiej osobie własnej
wizji jego życia?
– Ważne jest, aby być autentycznym Kościołem domowym,
w którym na co dzień, w każdej
sytuacji przejawia się szczera miłość do Boga i bliźniego. Rodziny,
w których dzieci czują się kochane przez Bożą miłość i w których

– Udział w inicjatywie duchowego wsparcia powołań sugeruje modlenie się o powołania
przez kilka miesięcy lub cały rok
codziennie, począwszy od 22 listopada. Co się stanie, jeśli nie
uda się na czas podjąć modlitwy
lub jeśli osoba nie będzie miała
możliwości modlić się każdego
dnia?
– Jeśli z jakiegoś powodu
ktoś nie będzie mógł rozpocząć
modlitwy w danym dniu, może
to zrobić w dowolnym momencie. Przede wszystkim chodzi tu
o podjęcie szczerej modlitwy o
powołania kapłańskie i zakonne.
Modlitwa może trwać 3, 6
lub 12 miesięcy – na życzenie
osoby. Ważne jest również odpowiedzialne podejście do przyjętych obowiązków duchowych.
Przypomnienia w telefonie komórkowym mogą być w tym dobrą pomocą. Jeśli nie udaje się
dziś pomodlić, następnego dnia
można się pomodlić dwa razy lub
przedłużyć określony termin inicjatywy o jeden dzień dłużej.

OBIETNICA DUCHOWEGO WSPARCIA
POWOŁAŃ KAPŁAŃSKICH I ZAKONNYCH NA BIAŁORUSI
Ja, ................................................, uczestnik „Duchowego wsparcia powołań kapłańskich i zakonnych
na Białorusi”, w uroczystość Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, dobrowolnie biorę
na siebie obowiązek przez 3 miesiące / 6 miesięcy / 1 rok (na życzenie):
• modlić się codziennie tajemnicą Różańca Świętego „Zesłanie Ducha Świętego” w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych na Białorusi;
• uczestniczyć w Eucharystii i ofiarować Komunię św. w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych na Białorusi (przynajmniej raz w miesiącu);
• odczytać codziennie modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne na Białorusi, którą przeczytam dziś
po raz pierwszy.
Data rozpoczęcia modlitwy.

a następnie odważnie go przyjąć
i zrealizować. Odpowiedzią na to
był pomysł zorganizowania inicjatywy modlitewnej „Duchowe
wsparcie powołań kapłańskich i
zakonnych na Białorusi”. W ten
sposób możemy razem “szturmować” Niebo i prosić Boga, aby
dał nam pilnych i oddanych kapłanów i osób zakonnych.
Zgodnie z tradycją, w uroczystość Pana naszego Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata,
w parafiach w całym kraju odbywa
się zbiórka pieniędzy na utrzymanie naszych seminariów. Dlatego zaproponowałem dołączyć
do materialnego wsparcia duchowe, modlitewne. Mam nadzieję, że z każdym rokiem liczba jej uczestników będzie rosła.

się na błędach i grzechach poszczególnych jego przedstawicieli. Rodzi to nieufność w społeczeństwie, co uniemożliwia
młodym ludziom podjęcie trudnej misji bycia księdzem powołanym na dobre i złe czasy.
Po czwarte, kryzys cywilizacyjny człowieka. Przejawia się w
tendencji do wąskiego, świeckiego spojrzenia na życie i świat.
Dochodzi do ogromnego zderzenia: kultura wzywająca do samorealizacji sprzeciwia się rozpoznawaniu powołania. Przez nie
spełniamy nie tyle naszą wolę, ile
wyrażamy zgodę na uznanie i realizację woli Bożej względem nas.
Ostatnią rzeczą, którą podkreślę, są oczywiste tendencje
do racjonalizacji perspektyw

uczą się takiej miłości, stają się
sprzyjającym gruntem dla powołań. „Dajcie mi święte rodziny, a
dam wam świętych kapłanów” –
powiedział podczas jednej z audiencji św. papież Jan XXIII.
Ponadto rodzice są powołani
do bycia pierwszymi posłańcami
wiary dla swoich dzieci – w słowie i przykładzie. Powinni sprzyjać rozpoznawaniu i rozwojowi
powołań synów i córek, wspólnie
modlić się o powołania do kapłaństwa i zakonu i, oczywiście,
nie bać się o tym rozmawiać.
Znam rodziny, w których małżonkowie modlą się razem, aby
Bóg wezwał którekolwiek z ich
dzieci do swojej wyjątkowej posługi, jeśli jest na to Jego wola.
Moim zdaniem jest to najlepszy
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– Czy możemy mieć nadzieję
i liczyć, że modlitwa w intencji powołań przyniesie wyraźne
owoce?
– W Ewangelii wielokrotnie
spotykamy się z wezwaniem Jezusa do modlitwy, a jednocześnie
Jego radami, co należy zrobić,
aby modlitwa była wysłuchana. Jednym z nich jest wspólna modlitwa: „Jeśli dwaj z was
na ziemi zgodnie o coś prosić
będą, to wszystkiego użyczy im
mój Ojciec, który jest w niebie”
(Mt 18, 19). Dlatego mocno wierzę w owoc podjętej inicjatywy
modlitewnej o powołania.
Jeśli inicjatywa duchowa zapuści korzenie i znajdzie odzew wśród wiernych, możemy
mieć nadzieję, że Pan żniw hojnie odpowie na nasze modlitwy.
Być może nadejdzie taki czas,
gdy sami będziemy pomagać
innym krajom, wysyłając tam
misjonarzy.

CODZIENNA MODLITWA O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE NA BIAŁORUSI
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Boży Pasterzu! Powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich posłańcami Dobrej Nowiny. Skłoń ku sobie
gorące i szlachetne serca młodych ludzi Białorusi, uczyń ich swoimi naśladowcami. Spraw, aby podzielali twoje pragnienie powszechnego zbawienia, odpowiedzieli na prośby braci i sióstr na całym świecie o dar wiary i wzajemnej miłości. Odpowiadając na Twoje wezwanie, pozwól im kontynuować misję wzrastania Kościoła i niech się staną solą ziemi.
Twoje miłosierne spojrzenie zwróć na serca dziewic, czystych i hojnych. Obdarz ich żarliwym dążeniem do doskonałości ewangelicznej, poświęceniem dla spraw Kościoła i Ewangelii oraz czynieniem dobra dla wszystkich ludzi.
Królowo Białorusi i Matko Kościoła, weź w swoje ręce moją modlitwę o wiele godnych powołań kapłańskich i zakonnych. Przedstaw
je swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu. Który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków. Amen.

„L’Osservatore della
Domenica” jest teraz
w internecie

Każdy może uzyskać dostęp
do wszystkich numerów cotygodniowego dodatku do gazety watykańskiej na stronie internetowej
osservatoreromano.va.
Nad realizacją projektu pracowali pracownicy archiwum
czasopisma i firm zewnętrznych,
którzy zajmowali się digitalizacją
i indeksowaniem numerów oraz
opracowaniem i uruchomieniem
mechanizmu wyszukiwania.
„L’Osservatore romano della Domenica”– oryginalny tytuł
ilustrowanego tygodnika gazety
watykańskiej „L’Osservatore Romano”, założonego 6 maja 1934
roku. W latach 1951-1985 wydawnictwo ukazywało się pod tytułem
„L’Osservatore della Domenica”.
W 1985 roku nazwę zmieniono
na„OR Domenica”. W 2007 roku
podjęto decyzję o wstrzymaniu
ukazywania się tygodnika.

Papież mianował nowego delegata Watykanu
przy Zakonie Maltańskim

80-letni kard. nominat Silviano Maria Tomasi został specjalnym delegatem Papieża przy Suwerennym Zakonie Maltańskim.
Hierarcha zastąpił na stanowisku
kardynała Aneglo Becciu.
Papież zauważył, że arcybiskup Tomasi „będzie dysponował specjalnymi uprawnienia do
rozstrzygania wszystkich kwestii,
które mogą pojawić się podczas
wykonywania jego misji”. Watykański dyplomata będzie również
„wyjątkowym przedstawicielem
Papieża we wszystkich sprawach
dotyczących relacji między Stolicą Apostolską a zakonem Maltańskim”.
Arcybiskup Silviano Maria Tomasi rozpoczął posługę w Stolicy
Apostolskiej w 1989 roku od pracy
w Papieskiej Radzie ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Był Nuncjuszem Apostolskim w Etiopii, Erytrei, Dżibuti
oraz stałym obserwatorem z ramienia Stolicy Apostolskiej przy
ONZ i innych organizacjach międzynarodowych.

Intencje modlitewne
na grudzień
powszechna

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem
żywiła się Słowem Bożym i modlitwą.

diecezjalna

Módlmy się w intencji rodziców, aby przyjęli dar nowego
życia.
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25 LAT WYDAWNICTWA
DIECEZJALNEGO!

Wydawnictwo Diecezji Grodzieńskiej obchodzi w tym roku srebrny jubileusz. Data założenia jest symboliczna, gdyż przypada w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia – głównej Patronki diecezji.
Dziś Wydawnictwo zajmuje
się dystrybucją książek w 3 językach (białoruskim, polskim
i rosyjskim), o kierunku katechetycznym i duszpasterskim,
a także popularnej wśród
wiernych literatury religijnej.
Przez wszystkie lata działalności placówki zrealizowano ponad 300 publikacji. Na
przykład, katechizm dla dorosłych „Czy wierzysz w Syna
Bożego” przetrwał już ponad
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wznowień.
Modlitewnik
„W Tobie nasza nadzieja” był
wznawiany 13 razy. „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza
à Kempis wydano trzykrotnie.
Nawiasem mówiąc, bardzo
popularna stała się książka
Wilhelma Hünermanna „Święty i diabeł” o św. Janie Marii
Vianney.
Przeżywając 25. rocznicę
założenia wydawnictwa jego
dyrektor ks. Tadeusz Krisz-

topik wraz z całym zespołem
wydawnictwa pragną wyrazić
wdzięczność Panu Bogu za te
wszystkie lata działalności, a
także za wszystkie łaski, które od Niego otrzymują czytelnicy. Słowa wdzięczności
kierują również pod adresem
ks. biskupa Aleksandra Kaszkiewicza i wszystkich, kto na
przeciągu tych lat wspomagał
ich pracę na chwałę Bożą i na
pożytek duchowy wiernych.

Kościół powszechny
FRANCJA. Episkopat zaprotestował przeciwko decyzji władz państwowych o zamknięciu świątyń w związku z pandemią koronawirusa,
która weszła w życie na początku listopada. Biskupi jednogłośnie podkreślili, że decyzja ta podważa wolność wyznania. Jest to jedna z podstawowych wolności w kraju i nie podlega negocjacjom. Przewodniczący
Episkopatu zaskarżył decyzję w Radzie Państwa, która we francuskim
porządku prawnym rozpatruje wszystkie projekty ustaw i rozporządzenia
rządowe.
WŁOCHY. W kraju rozpoczyna się nadzwyczajna peregrynacja figury Matki Bożej Cudownego Medalika, którą podczas audiencji ogólnej
w Watykanie pobłogosławił papież Franciszek. Celem tej inicjatywy jest
głoszenie nadziei i miłosiernej miłości Boga w trudnych realiach świata dotkniętego pandemią. Organizatorzy pragną przypomnieć wiernym
przesłanie Niepokalanej sprzed 190 lat, gdy ukazała się w Paryżu mistyczce św. Katarzynie Labouré. Peregrynacja figury rozpocznie się 1
grudnia w regionie Lacjum, a zakończy rok później na Sardynii.
POLSKA. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Bożego ostrzega wiernych przed zakupem relikwii św. Siostry Faustyny na aukcjach internetowych. Chociaż prawo kanoniczne zabrania sprzedaży relikwii, ostatnio zdarza się to coraz częściej. Zakonnice przypominają, że prawdziwe
relikwie Apostołki Miłosierdzia Bożego znajdują się w Zgromadzeniu
w Łagiewnikach. Są one przeznaczane przez wspólnotę w miejsca kultu
Bożego Miłosierdzia (relikwie I i II stopnia), a także dla prywatnego uszanowania przez wiernych (relikwie III stopnia).
BRAZYLIA. Sąd orzekł, że organizacja „Katolicy za Prawem do Wolnego Wyboru” powinna usunąć słowo “katolicy” z nazwy, ponieważ jej
cel jest niezgodny z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Organizacja jest
założona przez amerykańską organizację „Katolicy za Wyborem”, która
propaguje aborcję. Sędzia Jose Carlos Ferreira potwierdził niezgodność
użytej nazwy z celami i konkretnymi działaniami stowarzyszenia, „które
bezpośrednio atakują moralność i dobre obyczaje, a także wprowadzają
w błąd, co szkodzi dobru i interesom publicznym”.
KOREA PÓŁNOCNA. Chrześcijanie w kraju są coraz bardziej prześladowani. Metody stosowane przeciwko nim przypominają faszystowskie obozy koncentracyjne. Informacje na ten temat zostały opublikowane w najnowszym raporcie organizacji pozarządowej “Korea Future
Initiative”. Jej przedstawiciele rozmawiali z setką ludzi, którzy spędzili
długi czas w obozach pracy, gdzie chrześcijanie są wysyłani na wygnanie.
Więźniowie opowiadali o okrutnych torturach: biciu, tłumieniu, pozbawieniu wody, jedzenia, a nawet snu.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

Katolicka Grodzieńszczyzna

PERSTUŃ I HOŁYNKA

ciąg dalszy ze str. 1

Od kościoła w Perstuni
do Kościoła w Hołynce jest tylko
4 km. A dźwięk dzwonów jednej
świątyni jest dobrze słyszalny
obok drugiej. Jak to się stało, że
w pobliżu w niezbyt zamieszkanej okolicy pojawiły się aż
2 kościoły? Dzisiaj zapoznamy
się z historią tych parafii.
Do XVIII wieku Hołynka nosiła nazwę Lipsk (później LipskHołynka, aby odróżnić ją od Lipska nad Biebrzą, który obecnie
znajduje się w Polsce). Korzenie założenia miejscowości sięgają roku 1506, gdy to Fiodor
Chreptowicz otrzymał od wielkiego księcia Aleksandra kawałek lasu, gdzie nieco później powstał dwór Lipsk. W 1585 roku
Jan Chreptowicz napisał, że jego
babka Ludmiła, „zakochując się
w wierze starożytnej prawosławnej, greckiej, w której się urodziła, i chcąc sobie i potomkom
pozostawić wieczystą pamięć,
w majątku swego męża Pana Jerzego Chreptowicza, w Lipsku,
zbudowała kościół”. Wydarzyło
się to przed 1572 rokiem.
Od początku XVII wieku
świątynia była grekokatolicka.
Według wizytacji z 1804 roku
świątynia została scharakteryzowana jako bardzo stara,
„z dziurawym dachem i rozbitymi oknami”. Znajdowały się w
niej 3 ołtarze, również bardzo
zniszczone. Cmentarz był oddzielony od świątyni i był otoczony murem. Księgi kościelne
należały do tradycji zachodniej
– wileński Mszał i polskojęzyczna mała Ewangelia.
W latach 70 XIX wieku, po
wymuszonym przejściu miejscowej ludności na prawosławie, w pobliżu drewnianej
dawnej świątyni unickiej rozpoczęto budowę murowanej cerkwi

św. Michała, którą ukończono
w roku 1891. Gdy ludność prawosławna po 1905 roku niemal co
do jednego przyjęli katolicyzm,
cerkiew Michajłowska została
bez wiernych. W 1919 roku rozpoczął odprawiać tam Msze św.
katolicki kapłan, a w 1922 roku
w Hołynce powstała parafia
rzymskokatolicka.
Budynek
dawnego kościoła przekształcono w rzymskokatolicki kościół
Podwyższenia Krzyża Świętego.
Wieś Perstuń istniała początkowo jako Dwór wielkoksiążęcy. Znaczenie Perstuni było
przy tym bardzo znaczące, gdyż
znajdowała się tu administracja
Puszczy. Księga ekonomii grodzieńskiej z 1558 roku wskazuje
głównie wschodniosłowiańskie
pochodzenie imion lokalnych
mieszkańców i, odpowiednio,
ich wyznanie prawosławne. Są to
takie imiona jak Chodar, Semen,
Tereszko, Kurylo, Apanas, Ivan,
Garasim, Makar, Nikita, Gordej,
Stepan, Klim. Jednak są również
imiona, które mogli nosić katolicy: Szymon, Mateusz, Szczepan,
Mikłasz.
Od początku XVII wieku
miejscowa ludność należała
do parafii grekokatolickiej w Hołynce. Jednak około 1780 roku
ówczesny starosta grodzieński
Antoni Tyzenhaus, skonfliktowany z właścicielem Hołynki
Franciszkiem Jundziłem, postanowił oddzielić od parafii w Hołynce wsie należące do ekonomii
grodzieńskiej i utworzyć z nich
własną parafię. W ten sposób
powstała kaplica w Perstuni (ponieważ utworzenie nowej parafii
nie zostało zatwierdzone przez
władze, rozpoczął się dość długi proces, zakończony dopiero
w 1803 roku, gdy to już nowe
władze pruskie podjęły decyzję

o pozostawieniu oddzielnych
parafii w Perstuni i Hołynce).
W 1804 roku w Perstuni istniał mały kościół unicki pod
wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, kryty zrębem, z trzema wieżami
na dachu (na centralnym znajdował się „potrójny” krzyż).
Wewnątrz świątyni znajdowały
się 3 ołtarze ku czci Zwiastowania Matki Bożej, Pana Jezusa
Ukrzyżowanego i Matki Bożej
Częstochowskiej. Z ksiąg kościelnych były tylko 2 drukowane
w Supraślu Mszał i stary Brewiarz. Cmentarz był oddzielony
od świątyni. Kościół nie posiadał
własnej ziemi, a ksiądz Teodor
Arcimowicz żył ze środków przeznaczonych na parafię przez Antoniego Tyzenhauza.
W 1823 roku świątynia spłonęła, a na jej miejscu w latach
1844-1845 wybudowano nowy
murowany kościół unicki pod
wezwaniem Zwiastowania NMP.
Środki na budowę przeznaczył
rotmistrz sztabowy Aleksander
Świeczyn, który w tym czasie zarządzał ziemią majątku Łabno.
Ta świątynia stoi do dziś. Jest
ciekawym przykładem kamiennego budynku kultowego, wzniesionego specjalnie jako kościół
grekokatolicki.
Osobliwością
kościoła jest piętrowa, cylindryczna dzwonnica zwieńczona
dachem namiotowym, która jest
umieszczona z przodu na planie
prostokąta i kwadratowej apsydy
z bocznymi zakrystiami.
W latach 1875-1908 parafia
w Perstuni była prawosławna.
Została zlikwidowana z powodu przejścia całej ludności na
katolicyzm. Od lipca 1919 roku,
po utworzeniu parafii rzymskokatolickiej, w miejscowości działa kościół.

A. Waszkiewicz

Andrzej Waszkiewicz

Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Perstuni
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NASZA DIECEZJA MA KOLEJNEGO
NOWEGO KAPŁANA!
ciąg dalszy ze str. 1

Zadaliśmy ks. Dymitrowi Malcowi kilka pytań dotyczących jego życia i wizji kapłańskiej posługi.
Ks. Jerzy Martinowicz

SZCZEGÓLNĄ
WDZIĘCZNOŚĆ DOTYCZĄCĄ
ODKRYCIA I ROZWIJANIA
MOJEGO POWOŁANIA
WINIEN JESTEM...
Przede wszystkim moim kochanym rodzicom – mamie i tacie.
Dziękuję im za solidny fundament,
na którym teraz buduję moją przyjaźń z Panem Bogiem. Jestem im
wdzięczny za dar życia i wiary. Zawsze im zależało i nadal zależy, żebym był dobrym człowiekiem, a także dobrym kapłanem.
Następnie wdzięczność winien
jestem kapłanom, których było mi
dane spotkać na swojej drodze.
W końcu nie od dziś wiadomo, iż
„słowa uczą, przykłady pociągają”.
Dlatego, przede wszystkim, mam tu
na myśli proboszcza mojej rodzinnej parafii księdza kanonika Józefa
Hańczyca. Niestety, nie doczekał
dnia moich święceń, ponieważ zmarł
miesiąc przed tym wydarzeniem. Ale
w moim sercu pozostawił widoczny
ślad. Zawsze uczył mnie jak trzeba
kochać Pana Boga i jak należy Jemu
służyć. Mówił, że każdy człowiek jest
ważny, stąd też należy się mu szacunek i miłość. Ksiądz Józef był tym
człowiekiem, któremu zawsze zależało, aby w naszym kościele byli nowi
kapłani, aby młodzi chłopcy szli do
seminarium, aby rozeznawali swoje powołanie. Rzeczywiście, dzisiaj,
mam świadomość tego, że bardzo
wiele zawdzięczam księdzu proboszczowi. Jego kapłaństwo było piękne,
ponieważ było przesiąknięte Bogiem.
Oprócz kapłanów, których dane
mi było spotkać w mojej rodzinnej
parafii i w parafiach, gdzie odbywałem praktyki liturgiczno-duszpasterskie, winienem wdzięczność każdej
napotkanej osobie na mojej drodze
do kapłaństwa. Każda z tych osób
coś wniosła w moje życie, ubogaciła
swoim słowem, czynem, modlitwą...
Zawsze starałem się czerpać z doświadczenia wiernych i zauważać ich
wrażliwość i serce.
ZA SZCZEGÓLNYCH
ORĘDOWNIKÓW W NIEBIE
MOJEJ KAPŁAŃSKIEJ PRACY
UWAŻAM...
Świętą Rodzinę – Jezusa, Maryję i Józefa. To niebiańscy patroni

mojej rodzinnej parafii, gdzie wzrastałem do kapłaństwa. Na wszystkie wydarzenia w swoim życiu,
na wszelkie wyzwania i próby Święta Rodzina patrzyła po bożemu. Nawet najbardziej okropne i bolesne
doświadczenia, najtrudniejsze wyzwania losu, największe cierpienia
Święta Rodzina przyjmuje z pokorą
i wiarą, bez narzekania i szemrania,
bez buntu czy niezadowolenia, bez
wzajemnego oskarżania się i bicia
się w cudze piersi – lecz w przekonaniu, że każda okoliczność życiowa jest wyrazem woli Bożej, którą
należy wypełniać, nawet gdy się jej
nie rozumie.
Dlatego dla mnie wciąż aktualne i żywe pozostaje przesłanie
Świętej Rodziny, aby przyjmować
wolę Bożą w duchu posłuszeństwa,
nawet jeśli nie zawsze do końca jestem świadomy czego Pan Bóg ode
mnie żąda i chce teraz powiedzieć.
OKRES NAUKI I FORMACJI
W SEMINARIUM BYŁ
DLA MNIE...
Czasem, gdy szedłem z Panem
Jezusem przez moje życiowe Emaus
do poznania Go tak jak uczniowie
„przy łamaniu chleba”. Był to również czas budowania wspólnoty
kleryckiej, która jest bardzo ważna
zarówno w seminarium, jak również później w kapłańskim życiu.
Właśnie w seminarium nauczyłem się ważnych rzeczy, by być
dobrym kapłanem. Na przykład,
lepiej poznałem Pismo Święte,
które zawiera bardzo cenne myśli i
wskazówki. Mam nadzieje, że dzięki temu będę dobrze spełniał rolę
duszpasterza.
WSPÓLNOTY I RUCHY
RELIGIJNE, Z KTÓRYMI
BYŁEM / JESTEM
ZWIĄZANY TO...
Przede wszystkim Liturgiczna
Służba Ołtarza. Dar mojego powołania niewątpliwie zaczął rozwijać
się we wspólnocie ministrantów,
bardzo prężnie działającej przy mojej parafii rodzinnej. Zresztą w bardzo dziwny sposób do niej trafiłem.
Otóż po odbytej spowiedzi świętej
ks. Jerzy Biegański, który wtedy
posługiwał w parafii wikariuszem,

Neoprezbiter udziela prymicyjne
błogosławieństwo kapłanom
zachęcił mnie abym służył przy ołtarzu. I tak się zaczęła moja przygoda. Wszystko dla mnie stawało
się wtenczas odkryciem. Poczytywałem sobie służbę przy ołtarzu
za wielką łaskę. Następnie zacząłem zastanawiać się o kapłaństwie.
ZA PRIORYTET
W MOJEJ KAPŁAŃSKIEJ
PRACY UWAŻAM...
Współpracę z ludźmi. Chcę byśmy razem poznawali tajemnicę
wiary, ponieważ, mimo to, że jestem kapłanem nie wiem wszystkiego. Dlatego myślę, że wspólnie
z ludźmi, będę mógł jeszcze lepiej
wszystko zrozumieć, poczuć i doświadczyć działanie Pana Boga
w swoim życiu.

Rodzice błogosławią swojego
syna na drogę kapłańską

Modlitwa przy grobie śp. ks. kan. Józefa Hańczyca

Ksiądz Dymitr Malec urodził się 18 czerwca 1996 roku.
Pochodzi z parafii Świętej
Rodziny w Lidzie. Po święceniach diakonatu został skierowany na posługę do sanktuarium Matki Bożej Królowej
Naszych Rodzin w Trokielach
(dekanat Raduń). W ostatnim
czasie posługiwał w katedrze
św. Franciszka Ksawerego
w Grodnie.

ADWENT: NABIĆ GUZA NA CZOLE W POSZUKIWANIU SENSU
Wszystkie te wyjaśnienia, że Bóg stał się człowiekiem, aby zbawić ludzi lub pokonać
grzech, już dawno zardzewiały. Niby słowa są piękne, ale... kryje się za nimi pustka.
Chyba niemożliwie jest zrozumieć dlaczego Twórca się wcielił. Adwent pomaga po raz
kolejny wypłynąć na głębie i przekonać się o tym. Jak to zrozumieć?

PRÓBOWAĆ RÓŻNYCH
KSZTAŁTÓW
Tak się złożyło, że niedawno
spędziłem 12 dni w więzieniu.
W jednej celi siedziałem z dwoma
audiofilami – osoby, które pasjonują się muzyką i mają zwiększone wymagania dotyczące jakości
odtwarzanego dźwięku. Tworzą
głośniki, wzmacniacze i nieustannie dążą do idealnego dźwięku.
Lata pracy tylko po to, by usłyszeć
najdrobniejsze elementy utworów
muzycznych.
Również
chcę
przytoczyć
słowa mojej babci, która kiedyś
tłumaczyła, że w Adwencie „nie
wolno słuchać muzyki”. Tylko
nie dodała, że jest to konieczne, aby nie zepsuć adwentowego ładu. A jeśli muzyka nastraja
do myślenia? Adwent może być
czasem, gdy sztuka jest wreszcie

wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem. Muzyka – nie dla
unikania ciszy, książka – nie dla
zabicia czasu, filmy – nie dla
emocji.
W Adwencie można po raz
pierwszy od dłuższego czasu włączyć swój ulubiony album i całkowicie go posłuchać. Sam na sam.
Tak jak robią to audiofile. Lub ponownie przeczytać książkę, która
cię dotknęła. Istnieje wiele form
refleksji. Uważam, że sztuka jest
do tego stworzona.
NASTROIĆ SIĘ
NA ADWENTOWY ŁAD
Co to znaczy? Pozostawać
w ciągłej wrażliwości, czuwać,
rozważać, przenosić ciężar trudności na Boga. Wydaje się, że w
Adwencie jest to najważniejsze.

I najtrudniejsze. Codzienność
wciąga w swoją otchłań i nie pozwala się skoncentrować (każdy
z nas pewnie tego doświadczył).
Trzeba nauczyć się korzystać
z Adwentu. Tak, najczęściej nie
ma ładu jako takiego. Człowiek
bardziej pracuje nad sobą, gubi
się w adwentowym nastroju i wraca do niego. Jest to jednak norma
życia chrześcijańskiego: wstaję – upadam, upadam – wstaję.
Najważniejsze w adwentowym
ładzie jest nieustanne powracanie
do Betlejem, próba zrozumienia
Boga i Jego wizji.
NIE PODDAWAĆ SIĘ
BANALSZCZYŹNIE
Współcześni marketerzy ciężko pracują przed świętami Bożego Narodzenia, aby stworzyć

freepik.com
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świąteczny nastrój. Ten anturaż
jest przyjemny i nie jest tajemnicą, że z nim bardziej przytulne jest
przeżywanie grudniowej ciemności i zimna. Nie jestem zwolennikiem przeciwstawiania chrześcijanom świeckiego rozumienia
Bożego Narodzenia. Można to
wziąć, ale warto sięgać głębiej.
Ważne jest, aby zewnętrzny blask nie oddalił człowieka

od głównego znaczenia Bożego
Narodzenia, aby pod błyszczącą
powłoką choinek i konfetti ponownie zanurzył się w tajemnicę
Wcielenia. Jestem pewien, że wybierając odpowiednie formy i dostosowując się do adwentowego
nastroju, tak będzie.
Boże, weź ten czas i odsłoń to,
co chciałbyś odsłonić każdemu
z nas. Przyjdź, czekamy na Ciebie.
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poszukiwanie prawdy

ŻYJMY W STANIE
ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ!

zadaj pytanie

Czy to
normalne,
że spowiadam
się ciągle
z tych samych
grzechów?

Łaska… Słowo nie popularne w dzisiejszym świecie,
tak jak i słowa „zbawienie” lub „odkupienie”… Jednak
nie da się tego słowa uniknąć, ponieważ jest ono ściśle
związane z językiem Biblii i wiarą. „Łaska Boża do zbawienia jest koniecznie potrzebna” – naucza Kościół.

pl.aleteia.org

S

Ks. Tadeusz Krisztopik

POJĘCIE ŁASKI
Żyjemy w społeczeństwie,
które stawia akcent na sprawiedliwość społeczną, głosi równość
wszystkich ludzi w dostępie
do dóbr materialnych, równość
w dostępie do władzy i funkcji
społecznych. Dlatego możemy
odczuwać niechęć do takiego pojęcia jak „łaska”. Raczej uważamy, że należy rzetelnie spełniać
swoje obowiązki wobec innych
ludzi i wymagać tego, co nam się
należy.
Jest to tak zwana sprawiedliwość rozdzielcza i taka postawa
dzisiaj powszechnie jest uważana za poprawną. Daje się jednak
też zauważyć, że przestrzeganie
z „zimną krwią” sprawiedliwości rozdzielczej bez miłości prowadzi do zaniku serdeczności i
wdzięczności w relacjach między
ludźmi.
Sprawa wygląda o wiele gorzej, gdy postawę sprawiedliwości rozdzielczej nieświadomie
przenosimy na swoje relacje
z Panem Bogiem. Wiara chrześcijańska stwierdza, że Pan Bóg
jest obdarzającym Ojcem, a
z naszej strony jest potrzebna
wdzięczność i świadomość, że
bez Niego nic dobrego nie możemy uczynić. Istniejemy jedynie
dzięki łasce Pana Boga, a ponadto jesteśmy dłużnikami Jego miłosierdzia.
Wystarczy
przypomnieć
przypowieść Jezusa o nielitościwym dłużniku, która ocenia dług
wobec Boga jako niemożliwy
do spłacenia (100 000 talentów
= 320 ton złota!). Koniecznie
potrzebujemy przebaczenia Bożego – koniecznym jest i pojęcie łaski, to jest uznanie, że Bóg
obdarowuje nas za darmo, jedynie z miłości, a z naszej strony
potrzebna mocna wola trwania w przyjaźni z Nim, unikając
za wszelką cenę grzechu śmiertelnego.
ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA
Łaska Boża dzieli się na
uświęcającą i uczynkową. Łaska
uświęcająca to nadprzyrodzony i stały dar Boży, który przyodziewa duszę w wysoki stopień
piękności duchowej. Natomiast
łaskę uczynkową Bóg daje człowiekowi dla wykonywania dobrych uczynków, potrzebnych
do zbawienia.
Łaskę uświęcającą otrzymujemy na chrzcie świętym.
Przychodzimy na ten świat
w grzechu pierworodnym, dlatego potrzebujemy sakramentu,
który zgładzi grzech pierworodny i wprowadzi duszę w stan łaski uświęcającej. Na chrzcie św.
Duch Święty wstępuje do duszy,
nadając jej znamię piękności.
Ten trwały stan piękności duszy,
jako skutek mieszkającego w niej
Ducha Świętego nazywamy łaską
uświęcającą.
Między duszą w łasce uświęcającej a duszą w grzechu ciężkim jest zasadnicza różnica:
dusza w grzechu śmiertelnym
jest duchowo martwa, a dusza
w łasce uświęcającej przeznaczona jest do życia wiecznego. Św. Katarzyna ze Sieny,
widząc duszę w stanie łaski

uświęcającej, zawołała: „Panie,
gdyby mi wiara nie mówiła, że
jest jeden Bóg, sądziłabym, że ta
dusza jest bóstwem. Rozumiem,
że za tak piękną duszę mogłeś
umrzeć!”.
Będąc w stanie łaski uświęcającej podobni jesteśmy do
człowieka, który przybrał nową
piękną szatę. Dlatego Jezus
porównał stan łaski uświęcającej do szaty godowej w przypowieści o uczcie wieczornej
(por. Mt 22) i o marnotrawnym
synu (por. Łk 15).
Stan łaski uświęcającej to
największy skarb, jaki mamy.
Skarb, który przewyższa skarby
całego świata widzialnego. Wiemy, że bez niego nie możemy
dostać się do Nieba. Dusza będąca w stanie łaski trwa w przyjaźni z Bogiem. Św. Magdalena de
Pazzi napisała: „Gdyby człowiek,
będący w stanie łaski uświęcającej, poznał, jak bardzo miłuje
go Bóg, musiałby umrzeć z nadmiaru radości”.
SKUTKI DZIAŁANIA ŁASKI
UŚWIĘCAJĄCEJ W DUSZY
CZŁOWIEKA
Stan łaski uświęcającej wprowadza nas w stan dziecięctwa
Bożego. Wiemy, że na chrzcie
stajemy się dziećmi Boga, a
przez to stajemy się dziedzicami
Nieba! Duch Święty poprzez łaskę uświęcającą łączy nas z Bogiem i czyni sam Jego świątynią.
Jezus mówi: „Jeśli Mnie kto
miłuje, będzie zachowywał moją
naukę, a Ojciec mój umiłuje go i
przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy” (J 14, 23).
Człowiek żyjący w stanie łaski
jest mieszkaniem Trójcy Przenajświętszej!
Przez grzech
ciężki tracimy to dziecięctwo,
ale możemy je odzyskać przez
sakramentalną spowiedź.
Duch Święty przez łaskę
uświęcającą uszlachetnia swoją
łaską nasz rozum i wolę. Wlewa w nas cnoty wiary, nadziei i
miłości. Udziela siedmiorakich
darów, czyniąc ją skłonną do
dobrego. Ułatwia rozwój cnót.
To z kolei rodzi wewnętrzne zadowolenie, pokój wewnętrzny
i duchową radość nawet mimo
cierpień i trudów.
Duch Święty jest przecież
Pocieszycielem. To On nakłania nas do dobrych uczynków i
czyni je zasługującymi na życie
wieczne. Św. Maksym Wyznawca napisał: „Jak kwiat otwiera
się pod dotknięciem światła słonecznego, tak pod dotknięciem
siły Bożej i światła łaski Ducha
Świętego otwiera się serce zatwardziałego grzesznika, wydając miłą woń cnoty i pobożności”. Jak wiatr porusza wiatrak,
tak Duch Święty serce wierzącego człowieka.
Ten, kto jest w stanie łaski
uświęcającej może zdobywać
odpusty zupełne i cząstkowe
za siebie lub za zmarłych. Dobre uczynki wykonane w stanie
łaski stanowią odpust cząstkowy i pociągają za sobą darowanie kary doczesnej za grzechy.
Chrystus powiedział: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał,

a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26).
CZY MOŻNA
ŁASKĘ UTRACIĆ LUB
O D Z Y S K A Ć?
Największym dramatem dla
człowieka jest utrata stanu łaski
uświęcającej. Poprzez grzechy
powszednie (lekkie) nie tracimy jej. Natomiast, grzech ciężki
wypędza Chrystusa z duszy człowieka, o czym czytamy w Dzienniczku św. Faustyny.
Św. Jan Vianney mówił: „Jak
ciało bez ducha jest trupem, tak
dusza człowieka, pozbawiona
łaski Bożej, jest martwa i napełnia wstrętem Boga i aniołów.
W tym stanie nie może ona zrobić nic, co by zasługiwało na
życie wieczne. […] Cudowna
piękność znika; dusza, podobna
przedtem do aniołów, teraz staje
się brzydka jak czart albo ścierwo leżące osiem dni w słonecznym upale. Po grzechu człowiek
traci wszystkie zasługi zebrane
na życie wieczne. Grzech śmiertelny oddaje naszą duszę w niewolę szatana, czyni nieprzyjaciółmi Boga i zamyka bramę do
niebieskiej ojczyzny. Człowiek
w grzechu śmiertelnym staje się
mieszkaniem złego ducha… Pozostaje mu tylko piekło” („Kazanie o grzechu śmiertelnym”).
Święta Teresa widziała duszę
w stanie grzechu ciężkiego. I widok ten tak ją przeraził, że wolałaby ponieść męki piekielne niż
popełnić choćby jeden grzech.
Grzech ciężki to największe
nieszczęście, jakie może nas
w życiu spotkać. Przebywanie
w stanie grzechu zaciemnia rozum i osłabia wolę. Stąd widzimy
jak wielu z tych, co latami trwają
w grzechu, bez Ducha Świętego
tracą rozeznanie prawdy i poczucie grzechu.
Każdy, kto świadomie i

dobrowolnie łamie przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy
ważnej, popełnia grzech ciężki.
Potrzebuje wtedy sakramentalnej spowiedzi, w której na nowo
otrzyma od Boga stan łaski.
Do ważności spowiedzi św. wystarczy akt żalu niedoskonały,
ponieważ w sakramencie pokuty Bóg z łaski swojej uzupełnia
ze skarbca zasług Chrystusa Pana
to, czego nam brak. Gdy chory
już nie może się wyspowiadać, a
wcześniej odczuwał żal za grzechy, to sakrament namaszczenia
chorych daje mu łaskę odpuszczenia grzechów.
Prócz sakramentalnej spowiedzi samo wzbudzenie aktu
żalu doskonałego, czyli żalu płynącego z pobudki miłości Boga,
już sprowadza w duszę łaskę
uświęcającą. Akt ten jednak, by
był doskonałym, musi zawierać w sobie również pragnienie
spowiedzi św. tak szybko, jak to
możliwe. Negacja sakramentalnej spowiedzi przez człowieka,
który trwa w grzechu ciężkim,
uniemożliwia wzbudzenie żalu
doskonałego. Negacja spowiedzi
jest objawem wielkiej pychy.
Troszczmy się o nasze zbawienie. Szczególnie w czasie
pandemii trwajmy w stanie łaski uświęcającej, to jest bez
ciężkiego grzechu na sumieniu.
Trudne chwile próby wiary, którymi, niewątpliwie, są obecna
sytuacja i przemiany społeczne,
powinny zbliżać nas do Boga, a
nie oddalać.
Żyjmy więc tak, abyśmy mogli
ilekroć uczestniczymy we Mszy
św. przystępować do Komunii św.
Gdyby spotkało nas nieszczęście
popełnić grzech ciężki – idźmy do spowiedzi nie odkładając! Strzeżmy tego największego
skarbu – stan łaski uświęcającej,
jaki nosimy w naczyniu glinianym, którym jest nasze ciało!

powiedź nie jest aktem prawnym, nie jest sposobem na
to, by rozliczyć się z Bogiem
i samym sobą. Sakrament pojednania stanowi szczególną okazję,
by doświadczyć miłosierdzia Ojca
względem nas, jest kanałem łaski
(życie Boże jest nam przekazywane
za pośrednictwem duchowych ran,
za które przepraszamy Stwórcę).
Sakrament spowiedzi ma jednocześnie walor pedagogiczny,
jak określał papież Benedykt XVI.
Pozwala nam wejść w otchłań serca Boga: miłosierny Ojciec nigdy
nie męczy się przebaczaniem.
Miłosierdzie Boże „to nie jest
uczucie, to nie jest «pobłażliwość!». Wręcz przeciwnie, miłosierdzie jest prawdziwą siłą, która może ocalić człowieka i świat
przed «rakiem», którym są grzech,
zło moralne, zło duchowe” – głosił
kilka lat temu papież Franciszek.
Takie objawienie miłości, jaką
Bóg obdarza każdego z nas, budzi
w naszym wnętrzu zachwyt i radość, popycha nas do dziękczynienia! Przyznajmy otwarcie: wyznawanie wciąż tych samych grzechów
nie zawsze nam doskwiera, nie zawsze przychodzi nam na myśl, że
ranimy Boże serce. Ten dyskomfort wywołany powtarzającymi się
grzechami często wynika z faktu,
że rozczarowujemy sami siebie,
opinia, jaką mamy o sobie samych
pozostaje nadszarpnięta.
Fundamentem życia chrześcijańskiego jest właśnie doświadczenie nędzy własnej egzystencji,
świadomość, że bez Chrystusa nic
nie możemy uczynić (por. J 15, 5).
Św. Maksymilian Kolbe uznawał
również pewne korzyści z wyznawania tych samych grzechów. Wyznał on kiedyś: „Kiedy wszystkie
środki zawiodły, zrozumiałem, że
jestem zgubiony, a moi przełożeni
zobaczyli, że do niczego się nie nadaję. Wtedy Niepokalana wzięła
w swoje ręce to zupełnie bezużyteczne narzędzie”.
Święty Franciszek Salezy wyjaśniał to następująco: „Nie chodzi wyłącznie o to, że tylko dusza,
która zna swoją nędzę może pokładać wielką ufność w Bogu, ale
o fakt, że żadna nie może pokładać wielkiej ufności w Bogu, jeżeli
nie zna swojej nędzy; ponieważ to
poznanie i przyznanie się do naszej nędzy stawiają nas przed obliczem Boga”.
Ze spowiedzi z tych samych
upadków rodzi się w nas podwójna świadomość: nieskończonej
dobroci Boga i słabości wpisanej w naszą ludzką kondycję.
Boża pedagogia nie polega zatem
na tym, aby najpierw wyzwolić nas
z grzechu po to, byśmy postępowali w zgodzie z moralnymi normami. Jej celem jest doprowadzić nas
do tego, abyśmy doświadczając
głęboko przepaści naszej nędzy,
czuli się wezwani, by rzucić się
w przepaść Bożego miłosierdzia.
Wtedy, i tylko wtedy, otrzymamy od Boga wystarczającą łaskę
do unikania grzechu i będzie ona
mogła wydać w nas owoc.
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PROŚCIE, A BĘDZIE
WAM DANE
„Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre
dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest
w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą” (Mt 7, 11).
CZY UMIEMY PROSIĆ
Kontynuując rozważania na
temat wysłuchanej i owocnej modlitwy, warto zwrócić uwagę na to,
czy w ogóle mamy poprawną postawę w kwestii proszenia Boga i
czy umiemy prosić. Otóż, wśród
wielu wiernych, borykających się
z różnymi trudnościami, zdarza
się mnóstwo błędnych przekonań, które blokują działanie Boże.
Niektórzy myślą, że nie należy o
nic prosić Najwyższego, ponieważ On sam doskonale wie czego
potrzebujemy. Kończy się to tym,
że sytuacja przez długi czas tkwi
w tym samym punkcie, a człowiek
narzeka, że nic mu nie wychodzi,
chociaż w rzeczywistości nigdy
konkretnie o nic Boga nie prosił.
Zdarza się także, że osoba
prosi, lecz nie widząc szybkiej
odpowiedzi, zniechęca się i uznaje, że niegodny grzesznik nie zasługuje na szczególne łaski. Więc
po co ma dalej błagać i poniżać się,
skoro i tak nic nie otrzyma. Taka
postawa powoduje zamykanie się
przed Bogiem, godzenie się na
nieprzychylną lub beznadziejną
życiową sytuację, skargi na marny
los, popadanie coraz to w większe
przygnębienie, a czasami nawet
rozpacz.
Niektórzy, z kolei, uważają, że
nie należy „zawracać głowę” Panu,
ponieważ jest „zbyt zajęty i ma
ważniejsze sprawy do załatwienia”. Jeszcze inni boją się zbliżać
do Stwórcy z prośbami, ponieważ
myślą, że zsyła On jedynie kary i
cierpienia. Nic bardziej mylnego!
Takie chybione myślenie świadczy
o braku wiedzy prawdziwej natury
Boga-Ojca i już na samym starcie
odbiera Mu chwałę.
UZNAJ SWOJĄ ZALEŻNOŚĆ
Pan Jezus rozwiązuje ten dylemat wyraźnym i jednoznacznym
zaleceniem: „Proście! O cokolwiek
poprosicie – otrzymacie!” Tak,

Bóg zna wszelkie nasze potrzeby,
jednak, dał nam wolną wolę, której nie może zmuszać siłą. Dlatego, Ojciec oczekuje, aż ludzie dobrowolnie będą poszukiwać relacji
z Nim, zanosić wszystkie swoje
marzenia, pragnienia serca, potrzeby i trudności przed Jego tron,
by w swojej ludzkiej bezradności
otrzymać ponadnaturalną pomoc
z góry i odmienić rzeczywistość
na lepsze. „Przyjdźcie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”
(Mt 11, 28).
Tak więc, nie powinniśmy unikać proszenia Boga, zdając się na
własne siły. Wręcz odwrotnie! Powinniśmy uznać swoją zależność
od Stwórcy i ugiąć przed Nim kolana na znak pokory. Jezus jasno
mówi: „Beze Mnie nic nie możecie
uczynić” (J 15, 5). Jesteśmy duchowo uzależnieni od Chrystusa, jak
gałązki krzewu od korzenia. Podobnie jak gałązki nie mogą otrzymać życiodajną moc z ziemi bez
korzenia, tak my bez Jezusa nie
możemy dostać łask od Boga, który
jest Duchem życiodajnym.
„Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście,
o cokolwiek chcecie, a to wam się
spełni. Ojciec mój przez to dozna
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
To wam powiedziałem, aby radość
moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15, 7-8. 11).
Aby ujrzeć owoce modlitwy, należy prosić Boga nie we własnym
imieniu, lecz w imieniu Jezusa
Chrystusa, przez Jego zasługi, Jego
świętość, sprawiedliwość i w Jego
autorytecie.
INTENCJA ZGODNA
Z BOŻĄ WOLĄ
Każdy człowiek w życiu doczesnym przechodzi swojego rodzaju
szkołę duchową, gdzie z każdej
trudnej sytuacji powinien nauczyć
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„Kazanie na górze”, Carl Heinrich Bloch, 1877 rok

się wyciągać poprawne wnioski i
zdać egzamin dojrzałości moralnej. Tym bardziej chrześcijanin ma
obowiązek umieć odróżniać dobro
od zła. Św. Paweł potwierdza tę
prawdę: „Nie bierzcie wzoru z tego
świata, lecz przemieniajcie się
przez odnawianie umysłu, abyście
umieli rozpoznać, jaka jest wola
Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i
co doskonałe” (Rz 12, 2).
To również dotyczy rozeznawania intencji, z którą przychodzimy do Boga. Św. Jan zapewnia
nas, że Bóg wysłuchuje wszystkich próśb zgodnych z Jego wolą

(por. 1 J 5, 14). Powstaje zatem
nieproste pytanie: jak rozpoznać
Bożą wolę i mieć stuprocentową
pewność, że nasze życzenie jest
z Nią zgodne?
Przede wszystkim wola Boża
została objawiona w Ewangelii, a
w osobie Pana Jezusa zamanifestowała się w ciele. Wszystko, co czynił i czego nauczał Mesjasz było
zgodne z wolą Ojca. Dlatego, szukając rozwiązania w jakiejkolwiek
zagmatwanej sytuacji dotyczącej
uzdrowienia, problemów w małżeństwie, sytuacji materialnej itd.,
powinniśmy opierać się na Słowie

Bożym. Warto, by stało się Ono instrukcją życia codziennego.
Należy poszukać fragmentu,
który opisuje sytuację najbardziej
przybliżoną do tej, którą przeżywamy, i sprawdzić, co Jezus Chrystus mówił na ten temat. Należy
mieć twarde przekonanie, że jeżeli
Bóg coś obiecuje w Swoim Słowie,
to tego niechybnie dokonuje. My
mamy pełne prawo otrzymać owoce tej obietnicy. Ten fakt należy
przyjąć za fundament niezachwianej wiary w swoim sercu.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

22 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Mt 25, 31-46
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale,
a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni u Ojca
mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie». Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym
i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?».
A Król im odpowie: «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście». Wtedy odezwie się i do tych po
lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i
jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi
pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie». Wówczas zapytają i ci: «Panie,
kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy
chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?». Wtedy odpowie im: «Zaprawdę,
powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i
Mnie nie uczyniliście». I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

Być otwartym na człowieka
Syn Boży stał się Człowiekiem, poznał wszystkie tajemnice naszego niełatwego życia. Doświadczył co to znaczy być głodnym, spragnionym, co znaczy odczuwać zimno.
Poznał gorzki smak ludzkich łez. Pan Jezus stał się solidarny i współczujący z tymi
wszystkimi, którzy cierpią i potrzebują ludzkiej pomocy i uczy nas tego samego.
Każdy człowiek jest zdolny miłować, ponieważ jest podobny do Boga, który jest Miłością. Powinniśmy nieustannie pojmować tę miłość i pamiętać, że kiedyś będziemy
musieli z tej miłości rozliczyć się przed Bożym trybunałem.
Panie Jezu Chryste, otwórz moje oczy na potrzeby innego człowieka, abym dostrzegał Twoje oblicze w twarzach ludzi biednych i potrzebujących.

29 listopada – I Niedziela Adwentu
Mk 13, 33-37
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie,
kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał
się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko,
każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy
o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!”.

Być w ciągłej gotowości
Rozpoczynamy czas adwentowego oczekiwania i przygotowania na przyjście
Zbawiciela. To przyjście rozumiemy w podwójnym sensie. W pierwszym oznacza
ono Narodzenie Syna Bożego w Betlejem, które, jak co roku, będziemy wspominać
i liturgicznie przeżywać 25 grudnia. W drugim znaczeniu przyjście Zbawiciela odnosi się do końca czasów, gdy ludzie „ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego
na obłoku z wielką mocą i chwałą” (por. Łk 21, 27). W obydwu wydarzeniach
przychodzi ten sam Syn Boży, Zbawiciel świata, za każdym razem przychodzi jednak inaczej.
Podczas pierwszego przyjścia odwieczny Syn Boga rodzi się jako Człowiek
w ubóstwie, pokorze i uniżeniu. W powtórnym przyjściu objawi się światu w Boskiej potędze jako Sędzia żywych i umarłych. To przyjście pozostaje dla nas tajemnicą. Nie znamy dnia ani godziny kiedy przyjdzie Syn Człowieczy. Słowo Boże
mówi nam, że dzień ten nadejdzie znienacka. Stąd też Jezus zachęca nas, abyśmy
nie zaniechali czuwania i modlitwy. Coroczne adwentowe przygotowanie na przeżywanie misterium Narodzenia Syna Bożego powinno stać się przypomnieniem
o potrzebie nieustannej gotowości na spotkanie z Synem Bożym w Jego powtórnym
przyjściu w chwale.
Panie Jezu Chryste, pozwól mi zawsze mieć Twoją łaskę, abym w każdej chwili
swego życia mógł stanąć przed Tobą.
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Odpoczynek ze “Słowem”

Z głębi serca

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WIKTOROWI ZACHARZEWSKIEMU

z okazji 14. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech Jezus Chrystus błogosławi Ci każdego dnia, Matka
Boża otacza swoją opieką, a Duch Święty pomaga w pełnieniu
posługi duszpasterskiej i hojnie obdarza swoimi darami. Życzymy dobrego zdrowia na długie lata, pogody ducha, szczęśliwych
dni i przyjaznych ludzi dookoła. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i
wszystkim, którzy stali u początków Twego życiowego wyboru.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z Wornian i Worony

CZCIGODNEMU OJCU PROBOSZCZOWI
WALEREMU SZEJGIEREWICZOWI

z okazji 13. rocznicy święceń kapłańskich składamy szczere życzenia. Dzięki Twoim staraniom nasz kościół i kaplica
są nieustannie odnawiane. Niech dobry Bóg wynagrodzi Ci
za Twą pracę mocnym zdrowiem, a Matka Boża niech zawsze
będzie obok na drodze życia. Dziękujemy za głoszenie Słowa
Bożego i udzielanie nam sakramentów świętych.
Z wdzięcznością i szacunkiem
parafianie z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy

CZCIGODNEMU OJCU
K AZIMIERZOWI JĘDRZEJCZAKOWI

z okazji jubileuszu składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń.
Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, zdrowie nie
zawodzi, a ludzie obok obdarzają dobrocią i radością. Niech Pan
Bóg Wszechmogący zsyła na Ojca swe bezgraniczne łaski, a Matka
Najświętsza i święty patron nieustannie czuwają nad Ojcem.
Rodzina Bondziusz, wieś Mońkowce

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
WIKTOROWI ZACHARZEWSKIEMU

z okazji 14. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne
życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, siła nieskończona, a radość codzienna. Niech Cię zawsze otaczają promienie miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego i opieka Najświętszej Maryi
Panny, Jezus niech króluje w Twoim sercu i obdarza swoimi łaskami, a święty patron zawsze jest obok.
Wierni z parafii Rohotna

CZCIGODNEMU OJCU K AZIMIERZOWI
JĘDRZEJCZAKOWI

z okazji jubileuszu z całego serca życzymy mocnego zdrowia,
pogody ducha, optymizmu, życzliwości od ludzi obok oraz Bożego
błogosławieństwa i opieki świętego patrona na każdy dzień.
Walery, Weronika i Jana z parafii Sylwanowce

CZCIGODNEMU KSIĘDZU OLEGOWI KUDERCE

z okazji rocznicy święceń kapłańskich z serca życzymy mocnego
zdrowia, wiele łask Bożych na każdy dzień, nieustannych sił w głoszeniu Ewangelii ludowi Bożemu, obfitego plonu w pracy duszpasterskiej, niezłomnej wiary, pogody ducha oraz szczerej radości w sercu.
Wdzięczni parafianie z Grodna-Augustówka

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JANOWI ROMANOWSKIEMU

z okazji urodzin serdecznie życzymy mocnego zdrowia, radości i nadziei. Niech droga, którą wybrałeś, będzie szczęśliwa i dobra, abyś
mógł szczerze służyć Panu i ludziom. Niech się zawsze Tobą opiekują Bóg Ojciec i Syn Boży, Duch Święty udziela swych darów, Matka
Najświętsza otacza opieką i miłością, a obok będą życzliwi ludzie.
Kółka Różańcowe, Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym
i wierni parafianie z Radunia

CZCIGODNEMU OJCU
K AZIMIERZOWI JĘDRZEJCZAKOWI

z okazji urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, owocnej posługi duszpasterskiej, pogody ducha, zawsze dobrych ludzi obok, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej oraz darów Ducha Świętego.
Wierni ze wsi Ostasza

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PR AŁATOWI
WITOLDOWI ŁOZOWICKIEMU

z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, nieskończonych
sił twórczych, radości z owoców swojej pracy. Niech Jezus Ci
zawsze będzie Przyjacielem, Duch Święty opromienia swym
światłem, a Matka Boża ma w swojej opiece. Niech płomyk optymizmu nigdy nie gaśnie w sercu.

Kółka Różańcowe, Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym
i wierni parafianie z Radunia

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ANDRZEJOWI R ADZIEWICZOWI

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
JANOWI RUSZNICKIEMU

z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia: dobrego zdrowia,
nieskończonych sił i codziennej radości. Niech Cię zawsze otaczają
promienie miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego i opieka Najświętszej Maryi Panny, niech Jezus króluje w Twym sercu i obdarza
swoimi łaskami, a święty patron nieustannie będzie obok. Jesteśmy
wdzięczni Bogu, że mamy takiego kapłana. Dziękujemy za pouczające kazania, dobroć, życzliwy uśmiech, cierpliwość, troskę o ludzi
oraz oddaną pracę przy budowie naszej świątyni.
Komitet Kościelny, Kółka Różańcowe oraz wierni z parafii św. Maksymiliana Kolbego i św. Stanisława biskupa w Korobczycach

z okazji urodzin i zbliżających się imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego, obfitych darów Ducha
Świętego na każdy dzień, opieki Matki Bożej i świętego patrona.
Niech zdrowie dopisuje przez długie lata, a radość, miłość i szczęście będą najlepszymi przyjaciółmi. Szczęść Boże!
Kółka Różańcowe, apostolat „Margaretka”
i wdzięczni parafianie z Radunia

CZCIGODNEMU KSIĘDZU K ANONIKOWI
ZDZISŁAWOWI WEDEROWI

z okazji imienin składam wiązankę najpiękniejszych życzeń. Kapłaństwo to nadzwyczajny cud, niewyczerpalna moc, jasna i
silna osłona. Bóg dał Ci mądrość i prostotę, cierpliwość, miłość
i swoją opiekę. Darzysz ludzi dobrocią i nadzieją, nawracasz ich.
Niech Matka Boża zawsze otacza Cię matczyną miłością, a Jezus
Chrystus błogosławi posługę kapłańską.
Ze szczerą modlitwą Alicja Woronowa

CZCIGODNY KSIĘŻE
JERZY KUŹMICZ!

DROGIEMU KSIĘDZU
OLEGOWI KONONOWICZOWI

z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich serdecznie życzymy
mocnego zdrowia, natchnienia i wytrwałości przez długie lata.
Niech na drodze życia Ci zawsze towarzyszy bliskość Pana, Maryja prowadzi najlepszą drogą do świętości, a Jezus opromienia
swoim światłem każdy Twój dzień.
Mama, ojciec, siostra i krewni

CZCIGODNYM KSIĘŻOM PROBOSZCZOWI
ZDZISŁAWOWI PIKULE
I ARTUROWI LESZNIEWSKIEMU

z okazji imienin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, długich
lat życia, pogody ducha, szczęścia, ciepła, radości, sił i wytrwałości na drodze kapłańskiej, światła Ducha Świętego, opieki Matki
Bożej i świętego patrona. Niech Bóg zawsze chroni Was przed
złem, chorobami i smutkiem.
Z wdzięcznością parafianie z Dziatłowa

Składając najszczersze urodzinowe życzenia, chcemy Ci podziękować serdecznie za to, że razem modlimy się dzisiaj, i śpiewem
jest wypełniona świątynia. Niech Maryja Dziewica zawsze ochrania, zarówno w gorzkich, jak i w radosnych czasach. Będziemy
modlić się do wiecznego Boga o szczęście i zdrowie dla Ciebie.
Z szacunkiem młodzież, wierni, uczestnicy ruchu „Margaretka” i Kółka
Żywego Różańca z Nowego Dworu

DROGIEMU KSIĘDZU
ANDRZEJOWI STRUKIELOWI

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
JANOWI RUSZNICKIEMU

z okazji urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń:
zdrowia, pomyślności we wszystkich sprawach, życzliwych
ludzi obok, pogody ducha i nieustannej radości na co dzień.
Niech Matka Boża otuli Cię swym płaszczem i obdarzy wszelkimi łaskami, żebyś mógł szczęsliwie pełnić swoją posługę i radować wszystkich swoim uśmiechem.
Rodzina Steckiewicz i Wasiliewych

z okazji urodzin i imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech
zdrowie będzie mocne, siła niestrudzona, a radość codzienna.
Bądź zawsze otoczony promieniami miłosierdzia Bożego, mocą
Ducha Świętego i opieką Najświętszej Maryi Panny. Niech Jezus Chrystus króluje w Twym sercu i obdarza swoimi łaskami,
a święty patron zawsze będzie obok.
Chrześniak Maksym i cała rodzina Miluszkiewicz

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
ZDZISŁAWOWI PIKULE

z okazji imienin z całego serca życzymy, aby zdrowie było mocne,
życie długie, twórcze siły nieskończone, a radość codzienna. Niech
Pan Bóg nadal błogosławi Twą niestrudzoną posługę, da niewyczerpaną siłę duchową i fizyczną w wypełnianiu Jego świętej woli i okazuje Ci swe bezgraniczne miłosierdzie. Niech Maryja zawsze mocno
trzyma Cię za rękę i pomaga iść za Jej Synem w każdym momencie
życia. Dziękujemy za ofiarność w posłudze, troskę, miłość i szacunek
dla każdego z nas.
Z wdzięcznością i modlitwą Komitet Kościelny i parafianie
z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Dziatłowie

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JANOWI RUSZNICKIEMU

z okazji urodzin z całego serca życzymy mocnego zdrowia,
pogody ducha, niewyczerpanych sił, życzliwych ludzi obok, wytrwałości na wybranej drodze oraz codziennej radości i nadziei.
Niech Duch Święty ześle na Ciebie swe dary, a Maryja Panna
otuli niebieskim płaszczem, broniąc od niebezpieczeństwa, i otoczy matczyną miłością.

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU KANONIKOWI
ZDZISŁAWOWI WEDEROWI
przesyłamy słowa szczerego żalu z powodu śmierci
bratanka i siostry Barbary. Jednoczymy się z Tobą w
modlitwie, dzieląc ból i smutek. Niech Pan Bóg doda sił,
aby udźwignąć ciężar straty bliskich osób.
Alicja, Teresa, Irena, Janina, Jadwiga i Czesława

KOCHANY KSIĘŻE PROBOSZCZU
WITALIJ WNOROWSKI!
Przyjmij wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu
odejścia do wieczności mamy Janiny. Łączymy się Tobą
w smutku i bólu i prosimy o łaskę Nieba dla niej.
A dla Ciebie i całej rodziny – o moc, aby wytrwale
przeżyć tę stratę.
Wierni z parafii Odelsk

Kółko Różańcowe MB Anielskiej z Korobczyc

Katolickie Media Białorusi

portal internetowy
Kościoła na Białorusi

gazeta
diecezji witebskiej

czasopismo
religijne

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

Nuncjusz apostolski na Białorusi
abp Ante Jozić spotkał się z ministrem spraw
zagranicznych Republiki Białoruś Uładimirem Makiejem.
Podczas spotkania omówiono aktualne
kwestie interesujące obydwie strony, współdziałanie Białorusi i Watykanu w ramach
organizacji międzynarodowych. Potwierdzono wzajemne pragnienie zacieśnienia
współpracy między Białorusią a Stolicą
Apostolską w celu umocnienia pozytywnej
dynamiki dwustronnej współpracy i dialogu
międzywyznaniowego.
Na zakończenie Uładimir Makiej życzył
arcybiskupowi Ante Jozićowi aktywnej i
owocnej pracy w lokalnym Kościele.

W wieku 52 lat po nagrodę do Pana odszedł ks. Leonid Mozgiel, proboszcz parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego w Dzierkowszczyźnie (diecezja witebska). Dzień przed
śmiercią księdza zmarła jego matka – Stanisława Mozgiel.
Ksiądz Leonid pochodzi z diecezji grodzieńskiej. Wyższe Seminarium Duchowne
w Grodnie ukończył w 2001 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął 1 maja 2003 roku
w Witebsku z rąk księdza biskupa Władysława Blina. Pracował w parafiach w Wietrznie, Farynowie, Bliźnicy, Begomle, Powiaci,
Idołcie i Dzierkowszczyźnie.
Pogrzeb księdza i jego matki odbył się
12 listopada w Starych Wasiliszkach.

Bardzo często zdarzają się pogrzeby,
które raczej przypominają nie liturgię, a
smutny teatr jednego aktora…
Zaczyna się od telefonu do księdza,
że zmarł pewien parafianin Iwan Iwanowicz. Gdy ksiądz go nie zna (a posługuje
w parafii od 20 lat), pyta, czy ten chodził
do kościoła, ponieważ jakoś nie pamięta.
Rodzina odpowiada, że rzadko chodził.
W praktyce oznacza to, że przez ostatnie
20 lat nie był ani razu. Smutne. Smutne
jest to, że są to tak zwani katolicy “przyniesieni”: przynieśli ich na chrzest – bez
świadomej zgody i coś podobnego zrobiono również po śmierci.

Ksiądz biskup Aleksander Kaszkiewicz dokonał zmian personalnych dwóch księży, którzy posługują w diecezji.
Ksiądz Rusłan Mazan zwolniony z obowiązków proboszcza parafii Imienia Najświętszej
Maryi Panny i św. Jana Nepomucena w Wielkich Ejsmontach (Dekanat Brzostowica Wielka) i mianowany proboszczem parafii Świętej
Rodziny w Lidzie. Ksiądz zastąpi na stanowisku
zmarłego ks. kanonika Józefa Hańczyca.
Administratorem parafii w Wielkich Ejsmontach został mianowany ks. Jerzy Jasiewicz.
Aktualne wiadomości, zdjęcia, wideo.
Dowiedz się więcej o życiu Kościoła
katolickiego na Grodzieńszczyźnie!
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