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Pierwszy
powołany

Św. Andrzej Apostoł jest człowiekiem wiary i nadziei, który nawet poprzez swoją śmierć doprowadził do Chrystusa wielkie tłumy ludzi.
na stronie
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Zwiększamy
wydajność energetyczną
w ciele i otaczającej
przestrzeni
Kościół powszechny przeżywa wyjątkowe wydarzenie – przygotowywane jest
wielkie ankietowanie ochrzczonych i ludzi dobrej woli. Jednym z jego celów
jest „umożliwić całemu ludowi Bożemu wspólnie określić, jak iść naprzód drogą do bardziej synodalnego Kościoła”. Rozmawiamy z przewodniczącym Komisji Synodalnej na Białorusi biskupem Aleksandrem Jaszewskim o znaczeniu
i zadaniach tego niezwykłego Synodu.
pixabay.com

na stronie

Jak skutecznie ogrzać się w zimnych porach roku
i zaizolować przestrzeń wokół siebie?
na stronie
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BUDOWANIE WSPÓLNOTY
POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ

6

pixers.pl

Etapy przygotowania
do małżeństwa

Ks. Eugeniusz Uczkuronis z parafianami podczas uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Udany związek małżeński wymaga dużo czasu i Ludzie, a nie ściany budynku, przede wszystkim są parafią. Wspólnotę
pracy nad sobą i relacją z bliźnim.
tworzą osoby. Dzieje się tak, gdy jesteśmy nie tylko odbiorcami, ale także
na stronie
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uczestnikami.

na stronie
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Drodzy Czytelnicy!

W październiku we wszystkich diecezjach Kościoła katolickiego
na świecie rozpoczął się diecezjalny etap przygotowań do Synodu Biskupów. Wszyscy wspólnie rozeznają znaki Bożego działania i Jego zamiary
dzisiaj względem Kościoła.
Idea Synodu nie polega na tym, że są planowane jakieś zmiany. Natomiast potrzeba w tym czasie wsłuchiwać się w to, co Duch Święty mówi
dziś do Kościoła, czyli do nas, do naszych parafii, wspólnot, rodzin i
różnych dzieł.
Dopiero gdy razem usłyszymy głos Boga, to wtedy możemy zacząć
myśleć, co zrobić, aby wprowadzić go w życie.
Prośmy Ducha Świętego, który nas prowadzi, by zamieszkał w naszych
sercach, nauczył nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać!
kalendarz

PIERWSZY POWOŁANY

22 listopada
Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.

24 listopada
Wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac i 116 towarzyszy, męczenników wietnamskich.

Męczennicy wietnamscy zginęli w latach 1773-1862 za to,
że publicznie wyznawali wiarę
w Jezusa Chrystusa. Obok misjonarzy przybyłych z Europy
i miejscowych kapłanów (w tej
liczbie było ośmiu biskupów i
pięćdziesięciu kapłanów) ginęli
także katechiści i ludzie świeccy.
Woleli oni raczej umrzeć aniżeli
wyprzeć się świętej wiary katolickiej.

28 listopada
Pierwsza Niedziela Adwentu.

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

4 grudnia
Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy.

Legenda całkowicie zasłoniła nam historyczną postać św.
Barbary. Pochodziła być może
z Nikomedii (dzisiejsze Izmit).
Według tradycji jej ojciec, poganin, uwięził ją jako chrześcijankę
w wieży. Według starego podania tam miał się jej objawić anioł
z kielichem i hostią. Barbara została ścięta mieczem prawdopodobnie ok. 305 roku w Nikomedii
lub Heliopolis, podczas prześladowań za panowania cesarza
Galeriusza. Święta jest patronką
umierających, górników, budowniczych, a także strażaków.

ciąg dalszy ze str. 1

Święty Andrzej dla wielu kojarzy się z „andrzejkami”, bądź z licznymi przysłowiami ludowymi powiązanymi z jego imieniem. Tymczasem za imieniem św. Andrzeja, kryje się
o wiele głębsze przesłanie – przesłanie wiary, która ma zaowocować w naszym życiu
żywą relacją z Jezusem Chrystusem.
Ks. Jerzy Martinowicz

A

ndrzej był człowiekiem
poszukującym,
który podzielał nadzieje Izraela, który chciał
z bliska poznać słowo Boga.
Był prawdziwie człowiekiem
wiary i nadziei. To on, jako
uczeń Jana Chrzciciela, odkrył
w swoim sercu, że Jezus jest
tym, który miał przyjść. Odkrył, że jest On Mesjaszem,
Barankiem Bożym, na którego wskazał Jan. Poszli więc
i zobaczyli, gdzie mieszka, i
tego dnia pozostali u Niego
(por. J 1, 39).

prośbę Filipa o dopuszczenie
pogan, aby i oni mogli ujrzeć
Pana.
Jednak o wiele większą,
żywą pamięć o tym apostole
zachowała tradycja Kościoła i literatura pozabiblijna.
Według niej, po zesłaniu Ducha Świętego apostoł Andrzej
udał się do dzikiej Scytii, położonej nad morzem Czarnym i Kaspijskim. Zdziałał
tam wiele cudów – uzdrawiał
chorych, uwalniał opętanych
i wskrzeszał zmarłych. Po zasianiu ziarna Bożego słowa,

W ikonografii św. Andrzej Apostoł przedstawiany jest jako starszy mężczyzna o gęstych,
siwych włosach i krzaczastej, krótkiej brodzie.
Atrybutami jego są: krzyż w kształcie litery X,
księga, ryba, sieć.
Andrzej bardzo szybko stał
się prawdziwym apostołem
Chrystusa. I choć jako pierwszy powołany nie odgrywał
później najważniejszej roli
w gronie apostołów, to od początku doskonale wiedział,
że musi innych prowadzić
do Chrystusa. To on przyprowadził do Jezusa swojego
brata Szymona, a potem, podczas trwania jego misji apostolskiej, przyprowadził do
Jezusa wielkie rzesze ludzi.
W Ewangelii i całym Nowym Testamencie nie znajdziemy dużo więcej informacji o św. Andrzeju. Wiemy,
że był rybakiem, bratem Szymona Piotra, uczniem Jana
Chrzciciela, a potem apostołem Chrystusa. Andrzej był
przy boku Pana, gdy dokonywał On pierwszego cudu
w Kanie Galilejskiej, był tym,
który przedstawiał Jezusowi

przeniósł się do Kolchidy,
Tracji, aż wreszcie dotarł
do Patras w Grecji, gdzie założył gminę chrześcijańską.
Jest uważany za apostoła
Wschodu. Dla prawosławnych św. Andrzej jest jednym
z najważniejszych świętych,
którego nazywają również
apostołem Słowian.
O wierności do końca Jezusowi Chrystusowi mówi
nam zawarty w apokryfach
opis męczeńskiej śmierci Andrzeja: „O święty, najdroższy,
upragniony krzyżu, zabierz
mnie stąd i oddaj Panu i Mistrzowi memu, aby mnie tak
przyjąć raczył, jak mnie przez
ciebie zbawił; po czym ucałował święty znak zbawienia i
oddał się w ręce siepaczy”.
Śmierci pierwszego apostoła na krzyżu, według tradycji, przyglądało się dwanaście tysięcy osób. Gdy zaś

holyart.com

Według tradycji Cecylia urodziła się na początku III wieku.
Była mieszkanką Rzymu, ślubowała dziewictwo z miłości ku
Chrystusowi i poniosła śmierć
za wiarę. W V wieku wzniesiono w Rzymie bazylikę ku jej czci.
Św. Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, muzyków,
organistów, zespołów wokalnomuzycznych.

konał, pojawiła się nad nim
zadziwiająca jasność. Po tym
wydarzeniu wielu ludzi się

W liturgii Kościoła
św. Andrzeja Apostoła
wspominamy 30 listopada.
nawróciło i przyjęło wiarę
w imię Chrystusa.
Prośmy
św.
Andrzeja

Apostoła, aby pomagał nam
iść w naszym życiu za Jezusem z gotowością, by mówić
o Nim tym, których spotykamy na drodze naszego życia, a przede wszystkim pielęgnować relację prawdziwej
zażyłości z Chrystusem. Ponieważ tylko w Nim możemy
znaleźć ostateczny sens naszego życia i naszej śmierci.

www.slowo.grodnensis.by
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Radio Watykańskie

W Kościele pojawi się
siedmiu nowych świętych

15 maja 2022 roku w Kościele
pojawi się siedmiu nowych świętych. Decyzja o ich kanonizacji została zatwierdzona przez papieża
na konsystorzu 3 maja tego roku.
Są to Łazarz Pillai, znany jako
Devasahayam, hinduski świecki
męczennik, który został zabity
z nienawiści do wiary; francuski
ksiądz Cezary de Bus, założyciel
zgromadzenia Ojców Doktryny
Chrześcijańskiej; Alojzy Maria Palazzolo, założyciel Instytutu Sióstr
Ubogich; Justyn Maria Russolillo,
włoski kapłan, założyciel Stowarzyszenia Bożych Powołań i Zgromadzenia Sióstr Bożych Powołań;
francuski ksiądz Karol de Foucauld; Maria Franciszka od Jezusa
(świeckie imię i nazwisko: Anna
Maria Rubatto), włoska zakonnica,
założycielka Sióstr Tercjarek Kapucynek z Loano; Maria Dominika Mantovani, współzałożycielka
i pierwsza przełożona generalna
Instytutu Małych Sióstr Świętej
Rodziny.

ciąg dalszy ze str. 1

między dwojgiem ludzi. Papież
i biskupi złożyli swoją propozycję – zaprosili do dialogu. Teraz
muszą zrobić krok inni ludzie, w
tym katolicy, którzy nie praktykują swojej wiary. Jesteśmy gotowi wysłuchać, gotowi na konstruktywną krytykę i propozycje.

– W liście pasterskim KKBB
na początek Synodu Biskupów
na temat synodalności są takie
słowa: „Słuchanie tych, którzy
myślą jak my, nie przynosi żadnych owoców”. Kogo na Białorusi w tym temacie Ksiądz Biskup wolałby posłuchać?
– Wszystkich ludzi dobrej
woli, wszystkich tych, którzy
mają ochotę się wypowiedzieć.
Katolików,
prawosławnych,
wiernych różnych religii, niewierzących, ateistów. Zawsze
dobrze jest znać poglądy, które
różnią się od naszych. Nic dziwnego, że przysłowie mówi, że
prawda rodzi się w sporach.
Nawiasem mówiąc, opracowany kwestionariusz jest anonimowy. Nie trzeba pisać swojego
imienia i nazwiska. Diecezjalny
proces synodalny to proces duchowy, proces rozeznawania.
Konieczne jest, jak mówi papież
Franciszek, „słuchać Boga, aż po
usłyszenie z Nim krzyku ludu;
słuchanie ludu, żeby wraz z nim
oddychać wolą, do której wypełnienia wzywa nas Bóg”.

– A co odnośnie słów: „Przezwyciężajcie plagę klerykalizmu”? Jaka jest sytuacja z klerykalizmem na Białorusi, zdaniem
Księdza Biskupa?
– Co to jest klerykalizm?
W Wikipedii czytamy: „Klerykalizm to kierunek polityczny, który dąży do głównej roli Kościoła
i duchowieństwa w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym społeczeństwa. W węższym,
eklezjologicznym znaczeniu –
organizacja życia kościelnego,
przewidująca dominację kleru
– duchowieństwa. Nosicielami
klerykalizmu są duchowni i osoby związane z Kościołem. Klerykalizm wykorzystuje do swoich
celów nie tylko aparat kościelny, ale także różne organizacje
klerykalne, klerykalne partie
polityczne, a także organizacje
związkowe, młodzieżowe, kobiece, kulturalne i inne, które
zostały utworzone przy ścisłym
udziale Kościoła”.
Wydaje mi się, że w Kościele na Białorusi nie mamy tego
problemu. Kościół wyraża swoją opinię w ważnych kwestiach
społecznych, politycznych, moralnych, ale nie narzuca jej społeczeństwu.
Jeśli mówimy o tzw. „klerykalizmie” w parafiach, to jednak
pierwszym
odpowiedzialnym
za działalność duszpasterską

– Wspomniani są też „katolicy, którzy rzadko lub nigdy nie
praktykują swojej wiary”. Czy
Wasza Ekscelencja ma jakieś
pomysły, jak zachęcić tę kategorię ludzi do dialogu?
– Dialog jest rozmową

– List pasterski zawiera również słowa: „Każdy ochrzczony
powinien czuć się uczestnikiem
zmian w Kościele”. Na ile głos
świeckich wiernych jest słyszany w kuriach białoruskich? Co
może zmienić ten Synod?
– Najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie, czym jest kuria.
Są to instytucje i osoby pomagające biskupowi diecezjalnemu
w zarządzaniu całą diecezją,
w szczególności w działalności
duszpasterskiej, sferze gospodarczej i sprawowaniu władzy
sądowniczej (por. kan. 469).
Najprościej można powiedzieć,
że kuria pod przewodnictwem
biskupa koordynuje działalność
Kościoła w diecezji. Do jej zadań
należy również obcowanie z innymi instytucjami kościelnymi,
osobami prywatnymi i świeckimi
wiernymi.
Według kanonu 129 KPK
władzę rządzenia, która istnieje w Kościele według Boskiego
ustanowienia, mają tylko osoby, które otrzymały święcenia. A
w wykonywaniu tej władzy mogą
brać udział także świeccy wierni.
Nawiasem mówiąc, widzimy, że
dzisiaj w kuriach pracuje sporo
świeckich.
Stwierdzenie, że wierzących
w kuriach białoruskich się nie
słyszy, byłoby błędne. Kuria lub
biskup starają się usłyszeć każdy głos i odpowiedzieć na niego. Pytanie, jak obiektywny jest
ten głos, to już inna sprawa. Nie
można sobie nawet wyobrazić,
ile wniosków od świeckich otrzymuje kuria i ile z nich nie należy
do jej kompetencji.
Jeśli mówimy o głosie świeckich w kontekście Synodu,
na pewno zostanie wysłuchany. Proces synodalny powinien
przyczynić się do pogłębienia
jedności między nami, pełniejszego uczestnictwa i bardziej
owocnej misji.

catholic.by

Artiom Tkaczuk

– Wasza Ekscelencjo, proszę
wyjaśnić, jak mówią, prostemu
białoruskiemu katolikowi, dlaczego potrzebny jest Synod i jaki
jest jego sens?
– Bardzo dobrze na to pytanie odpowiada Vademecum Synodu w punkcie 1.2: „Synod [...]
wskazuje na drogę, po której Lud
Boży idzie razem. [...] Synodalność oznacza przede wszystkim
specyficzny styl, który określa
życie i misję Kościoła, wyrażając
jego naturę jako wspólną podróż
i gromadzenie się jako Ludu Bożego powołanego przez Pana
Jezusa w mocy Ducha Świętego
do głoszenia Ewangelii”.
Nie trzeba szukać w tym Synodzie czegoś niezwykłego.
Przede wszystkim zwołuje się
go, aby na nowo odkryć każdemu z nas metodę głoszenia
Ewangelii. Większość wiernych
żyje z myślą, że życie chrześcijańskie ogranicza się do udziału w niedzielnej Mszy świętej,
poświęcenia palemek, ziół czy
święconki na wielkanocny stół.
Wielu uważa również, że najważniejsze jest posiadanie Boga
w sercu i duszy, a udział w życiu
liturgicznym, sakramentalnym i
misyjnym Kościoła nie jest ważny albo, przynajmniej, nie najważniejszy. Ponadto uważa się,
że zadanie głoszenia Ewangelii
i przekazywania wiary spoczywa
wyłącznie na kapłanach i osobach zakonnych. Ten sposób myślenia jest bardzo ograniczony i
bardzo błędny. Czyni wierzącego
„biernym widzem”, a nie aktywnym uczestnikiem codziennego
życia Kościoła, również odpowiedzialnym za jego los. Wszyscy powinniśmy być uczciwymi i
życzliwymi wiernymi nie tylko w
murach kościoła, ale także poza
nim, musimy objawiać się jako
katolicy, jako posłańcy Dobrej
Nowiny.
Nad wejściem do niektórych
kościołów znajduje się napis:
„Wchodzisz tu, ponieważ kochasz
Boga, a wychodzisz stąd, aby kochać drugiego człowieka”. Tak
więc przede wszystkim miłość do
człowieka wyraża się w głoszeniu innym Prawdy, jaką jest Jezus
Chrystus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6).
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Bp Aleksander Jaszewski SDB – biskup
pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej,
wikariusz biskupi dla miasta Mohylewa i obwodu
mohylewskiego. Przewodniczący Komisji
Synodalnej przy KKBB.
jest ksiądz, proboszcz parafii.
Odpowiedzialność tę ponosi
przed Bogiem i biskupem diecezjalnym, następcą apostołów.
– „Musimy być gotowi, by
zmienić swoje zdanie” – piszą
biskupi białoruscy. Czy można
powiedzieć, że ten Synod jest
pewną „demokratyzacją” Kościoła? Aby każdy brał udział,
starał się mieć wpływ. Jak Wasza Ekscelencja uważa, czy biskupi i kurie są na to gotowi?
– Mówienie o „demokratyzacji” Kościoła byłoby nieprawidłowe i błędne. Kościół pozostaje
jednak hierarchiczny. Tego uczy
nas zarówno Katechizm, jak i
Kodeks Prawa Kanonicznego.
„Sam Chrystus jest źródłem
posługi w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył we władzę oraz
wyznaczył posłanie, ukierunko-

wanie i cel: «Chrystus Pan, aby
paść i pomnażać Lud Boży, ustanowił w Kościele swym rozmaite posługi święte, które mają na
celu dobro całego Ciała. Wyposażeni bowiem we władzę świętą
szafarze służą braciom swoim,
aby wszyscy, którzy są z Ludu
Bożego (...) osiągnęli zbawienie»” (por. KKK 874).
Każdy z nas w Kościele ma
swoje zadanie, dzięki któremu
wszyscy, zgodnie z własną pozycją i obowiązkami, współpracują
w budowaniu Ciała Chrystusa
(por. KKK 872). Moim zdaniem
zarówno biskupi, jak i kuria są
gotowi do tej współpracy. Pytanie może być inne: jak bardzo
wierni są na to przygotowani
i gotowi? Wielu chce rządzić i
mieć wpływ na Kościół, a „zakasać rękawy i pracować” – jednostki.

SKŁAD KOMISJI SYNODALNEJ PRZY KKBB
Bp Aleksander Jaszewski SDB – odpowiedzialny w archidiecezji
mińsko-mohylewskiej, przewodniczący.
Ks. kan. Aleksander Mackiewicz – odpowiedzialny w diecezji grodzieńskiej.
Ks. Andrzej Ryłko – odpowiedzialny w diecezji pińskiej.
Ks. Aleksiej Leszko – odpowiedzialny w diecezji witebskiej.
Ks. Wiktor Hajdukiewicz SDB – przewodniczący Rady Koordynacyjnej osób zakonnych na Białorusi.
Oprócz Komisji Synodalnej przy KKBB, w każdej diecezji powołano
własną Komisję, w skład której wchodzą osoby duchowne i wierni świeccy.
Wszyscy zostali mianowani przez swoich biskupów.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SYNODALNEJ
Na catholic.by pojawi się osobna platforma, na której zostaną
umieszczone wszystkie dostępne informacje o etapie diecezjalnym Synodu
Biskupów w diecezjach na Białorusi.
Specjalny kwestionariusz zostanie umieszczony na stronie catholic.
by, w gazetach „Słowo Życia” i „Каталіцкі веснік”, czasopismach
„Дыялог”, „Ave Maria”, „Наша вера”.
Utworzono już skrzynki pocztowe, aby móc wysyłać kwestionariusze
w formacie Word.
sinod.minsk@gmail.com – dla archidiecezji mińsko-mohylewskiej.
sinod.grodno@gmail.com – dla diecezji grodzieńskiej.
sinod.pinsk@gmail.com – dla diecezji pińskiej.
sinod.vicebsk@gmail.com – dla diecezji witebskiej.
Będzie możliwość wypełnienia kwestionariusza w formacie Google
dla użytkowników zasobów internetowych i sieci społecznościowych.
Prosimy proboszczów o wydrukowanie kilku kopii kwestionariusza i
umieszczenie ich w odpowiednim miejscu w kościele dla parafian w podeszłym wieku, a także pomóc im w wysłaniu kwestionariusza osobom
odpowiedzialnym w diecezjach.
PRZEDSTAWIENIE KWESTIONARIUSZA
KONSULTACJI SYNODALNEJ NASTĄPI:
- podczas spotkań duszpasterskich duchowieństwa i osób zakonnych
w diecezjach.
- podczas spotkań różnych grup i ruchów modlitewnych poświęconych
tematyce Synodu i konsultacji synodalnej.
Kwestionariusz zostanie przedstawiony w języku białoruskim, rosyjskim, polskim i angielskim.

Pielgrzymi wracają
do Ziemi Świętej

Po tym, jak Izrael ponownie otworzył swoje granice dla turystów
z paszportem covidowym, arcybiskup Pierbattista Pizzaballa czeka na nowy napływ pielgrzymów.
„Moje doświadczenie pokazuje,
że pielgrzymi, którzy przybędą
do Ziemi Świętej, odbędą tę pielgrzymkę, przechodzą też głęboką
przemianę w swoim życiu. Można czytać Ewangelię gdziekolwiek
się znajdujesz, ale kiedy tu przyjedziesz, zdajesz sobie sprawę,
że Betlejem, Nazaret, Betania to
nie jakieś pamiętne miejsca, lecz
konkretna rzeczywistość. I to pomaga zbliżyć się do osoby Jezusa
jako konkretnej rzeczywistości” –
zaznaczył hierarcha.
Łaciński patriarcha Jerozolimy
podkreślił, że na ponowny napływ
pielgrzymów czekają też miejscowi
chrześcijanie, którzy w dużej mierze utrzymują się z obsługi ruchu
pielgrzymkowego. Od tego wsparcia zależy przetrwanie lokalnego
Kościoła.

Zakonnica mianowana
sekretarzem generalnym
Gubernatoratu

Po raz pierwszy w historii sekretarzem generalnym Gubernatoratu Państwa Watykańskiego
została kobieta.
Papież Franciszek mianował
na to stanowisko s. Raffaellę Petrini, zakonnicę ze Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek od Eucharystii. S. Raffaella urodziła się
w 1969 roku w Rzymie. Studiowała
politologię na Międzynarodowym
Wolnym Uniwersytecie Studiów
Społecznych im. Guido Carliego
i uzyskała doktorat na Wydziale
Nauk Społecznych Papieskiego
Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, gdzie obecnie wykłada ekonomię dobrobytu i socjologię gospodarki. Od 2005 roku była
współpracowniczką Kongregacji
ds. Ewangelizacji Narodów.

Intencje modlitewne
na grudzień
powszechna

Módlmy się za katechetów,
powołanych do głoszenia Słowa
Bożego – aby byli jego odważnymi
i kreatywnymi świadkami z mocą
Ducha Świętego.

diecezjalna
Módlmy się, aby Pan błogosławił
małżonkom i rodzinom.
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ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI
KS. FRANCISZEK KUKLIS

6 listopada na Litwie odszedł do wieczności ks. Franciszek Kuklis, kapłan diecezji grodzieńskiej. W ostatnich latach służył w diecezji wyłkowyskiej.
Ks. Jerzy Martinowicz

K

s. Franciszek urodził się
2 kwietnia 1970 roku,
pochodził z parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Dziewieniszkach
(Litwa). Święceń prezbiteratu
udzielił mu 19 maja 2001 roku
w katedrze św. Franciszka
Ksawerego w Grodnie biskup
grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.
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Po święceniach kapłan
posługiwał w diecezji grodzieńskiej: w parafii św. Jakuba Apostoła w Cudzieniszkach (dekanat Oszmiana),
parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Lidzie, a także
w parafii św. Judy Tadeusza
w Przewałce (dekanat GrodnoWschód). Następnie w 2007
roku wyjechał na Litwę, gdzie

posługiwał
do
momentu
śmierci.
Pogrzeb zmarłego księdza
odbył się 9 listopada w jego
rodzinnej parafii w Dziewieniszkach (archidiecezja wileńska).
Prośmy Pana Boga, aby
okazał mu swoje miłosierdzie
i obdarzył wiecznym szczęściem!

Kościół powszechny

ETIOPIA. 17 misjonarzy salezjańskich i 16 pracowników
ONZ zostało aresztowanych w stolicy kraju. Stało się to w ramach prewencyjnych zatrzymań, których dokonują siły rządowe
wobec członków plemienia Tigraj. To właśnie przedstawiciele tej
grupy etnicznej znajdowali się w prowadzonym przez zakonników ośrodku dla dzieci ulicy w Addis Abebie. Zatrzymani zostali
przewiezieni w nieznane miejsce. Salezjanie są obecnie w Etiopii
od połowy lat 70. Udało im się założyć placówki w pięciu regionach kraju, także w Tigraj. Zgodnie ze swoim charyzmatem zakonnicy prowadzą ośrodki edukacyjne, zarówno dla dzieci, jak
i dla dorosłych, centra młodzieżowe i placówki dla dzieci ulicy. Obecnie prowincja liczy ok. 100 członków mieszkających
w 15 domach położonych na terenie całego kraju.
UKRAINA. Rekolekcje dla bezdomnych odbyły się w Kijowie
już po raz szósty. Mogli w nich uczestniczyć bezdomni mieszkańcy stolicy. Chociaż organizowane przez Kościół katolicki, biorą
w nich udział wszyscy, którzy tego pragną, bez względu na wyznawaną religię. „Pierwszym, co było ważne, to tych ludzi nakarmić,
wykąpać i pozwolić im się wyspać. Ludzie ci, jak sami mówią, odetchnęli od ulicy, na której mieszkają, a często także od alkoholu.
Mogli się oni w ciągu tych kilku dni na nowo odrodzić” – mówi
jeden z organizatorów rekolekcji br. Sebastian Jankowski OMI.
AUSTRALIA. Abp Peter Comensoli z Melbourne stwierdził, że wprowadzenie poprawki dotyczącej kwestii religijnych
do ustawy o równych szansach poważnie ograniczy prawa organizacji wyznaniowych do zarządzania swoją działalnością zgodnie
z ich wiarą i sumieniem. Neil Foster, profesor prawa na Newcastle
University, po analizie projektu ustawy, która została skierowana do drugiego czytania, stwierdził, że jest ona poważnym zagrożeniem dla wolności religijnej. Jak komentuje prawnik, wraz
z poprawkami, szkoły prowadzone przez wspólnoty wyznaniowe
stracą prawo doboru kadry na podstawie tego, czy kandydaci wyznają fundamentalne wartości nauczane w szkole.
FRANCJA. Francuscy biskupi sprzedadzą dobra kościelne, by
zadośćuczynić finansowo ofiarom pedofilii. Decyzję taką podjęto
na zakończonym w Lourdes zgromadzeniu plenarnym Konferencji Biskupów Francji. Z opublikowanego dokumentu wynika, że
w latach 1950-2020 216 tys. osób padło ofiarą molestowania seksualnego przez księży, zakonników lub zakonnice. Liczba ta wzrasta do 330 tys., jeśli uwzględnimy osoby molestowane przez świeckich pracujących w instytucjach Kościoła katolickiego. W ciągu
minionych 70 lat około 3 tys. kapłanów i zakonników dopuściło
nadużyć seksualnych względem osób małoletnich.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

O SYNODZIE NA TEMAT SYNODALNOŚCI
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w swoim kręgu. Byłoby wspaniale, gdyby katolicy zachęcili te osoby do wypełnienie kwestionariusza. Chciałbym zaznaczyć, że nie jest konieczne udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania
kwestionariusza: respondent może ograniczyć się tylko do tych tematów, które uważa za najważniejsze, najciekawsze lub na które po prostu chce się wypowiedzieć. Poza tym, w kwestionariuszu ostatnie pytanie będzie otwarte, tzn. każdy będzie mógł napisać na dowolny temat to,
co jest jego zdaniem ważne dla Kościoła. Będziemy wdzięczni każdemu, kto zechce podzielić się
ze wspólnotą Kościoła swymi przemyśleniami.
Na obecnym etapie konsultacji diecezjalnych najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed
naszą komisją synodalną, jest właśnie zebranie jak największej liczby głosów w kwestionariuszach. Im większa będzie różnorodność respondentów (pod względem wieku, miejsca zamieszkania, wyznawanej wiary itd.) i im więcej odpowiedzi zechcą oni udzielić, tym pełniejszy
będzie obraz naszego społeczeństwa i tym lepiej zrozumiemy, jakie są jego oczekiwania i propozycje wobec Kościoła katolickiego.

Podczas posiedzenia komisji głównej i przewodniczących komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej

W październiku we wszystkich diecezjach świata uroczyście rozpoczął się Synod Biskupów. Jego celem jest wspólne opracowanie
osobliwego stylu, który pomoże określić drogę i misję Kościoła.
O tym, jak możemy wpływać na decyzje podejmowane „z góry” i
stać się aktywną częścią wspólnoty Kościoła, opowiada odpowiedzialny za Synod Biskupów w diecezji grodzieńskiej ks. dr Aleksander Mackiewicz.
KWESTIONARIUSZ
Na obecnym etapie przygotowania Synodu Biskupów opracowywany jest kwestionariusz,
jednakowy dla wszystkich diecezji na Białorusi, adresowany do wszystkich ludzi dobrej woli,
którzy zechcą wziąć udział w Synodzie i podzielić się swoją opinią na tematy związane z życiem
Kościoła. Kwestionariusz będzie dostępny zarówno w Internecie w wersji elektronicznej, jak i w
parafiach w wersji drukowanej. Do 1 lutego 2022 roku każdy chętny będzie mógł wypełnić kwestionariusz w najdogodniejszy dla siebie sposób i dostarczyć go (przesyłając elektronicznie lub
pocztą tradycyjną, doręczając osobiście lub przekazując np. przez proboszcza) do diecezjalnej
komisji synodalnej. Dane zawarte w wypełnionych kwestionariuszach zostaną przeanalizowane przez diecezjalną komisję synodalną, która po dokonaniu niezbędnej syntezy opracuje dokument i przekaże go do komisji krajowej przy Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi.
Ojciec Święty pragnie, by na Synodzie Biskupów zostali wysłuchani wszyscy, którzy są dla
wspólnoty Kościoła „towarzyszami drogi przez życie”, a więc także katolicy niepraktykujący,
chrześcijanie innych wyznań, wyznawcy religii niechrześcijańskich, a nawet ludzie niewierzący.
Dotarcie do tych ludzi i zachęcenie ich do wzięcia udziału w Synodzie jest trudnym wyzwaniem. Dlatego bardzo liczymy na zaangażowanie i pomoc katolików, którzy mają takie osoby

GŁOS ŚWIECKICH
Kościół jest wspólnotą, która ciągle się rozwija i dojrzewa, a równocześnie potrzebuje
nieustannego nawrócenia. Jeśli spojrzymy wstecz na drogę przebytą przez Kościół katolicki
po reformach Soboru Watykańskiego II, to chyba każdy się zgodzi, że obecnie głos wiernych
świeckich jest o wiele bardziej słyszalny, niż to było pół wieku temu. Bardzo wyraźnie widać
to również w stylu pontyfikatu Papieża Franciszka, który nieustannie podkreśla rolę osób świeckich w Kościele, między innymi przez powierzanie im wysokich i odpowiedzialnych urzędów,
które dotychczas tradycyjnie były piastowane przez duchownych. A więc rozpoczynający się
Synod Biskupów – to kolejna szansa na to, abyśmy wszyscy jako wspólnota Kościoła jeszcze
bardziej uczyli się nawzajem uważnie siebie słuchać i konstruktywnie ze sobą rozmawiać.
SYNOD DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ 2017 A SYNOD BISKUPÓW 2021
Jako znak Opatrzności można uznać, że Synod Biskupów odbywa się w czasie trwania Synodu Diecezji Grodzieńskiej. Te dwa wydarzenia mają nieco odmienną tematykę, różne cele
i nieporównywalny zasięg. Synod diecezjalny jest związany z życiem naszego Kościoła lokalnego. Hasło Synodu diecezjalnego „Żyć Ewangelią” określa jego najważniejszy cel, jakim jest
przepojenie duchem Dobrej Nowiny różnych wymiarów życia osobistego, rodzinnego i społecznego w diecezji grodzieńskiej. Celem zaś Synodu Biskupów jest wspólne zastanowienie się
nad synodalnością Kościoła, która przejawia się w komunii, uczestnictwie i misji. Synod Biskupów jest wydarzeniem w skali Kościoła powszechnego, jego problematyka dotyczy życia katolików na całym świecie. Mimo tych różnic, niektóre wyniki dotychczasowych prac naszego
Synodu diecezjalnego zostaną wykorzystane w pracach Synodu Biskupów.

Ks. Antoni Gremza, odpowiedzialny za I Synod Diecezji Grodzieńskiej

W tej chwili przygotowano tekst roboczy Synodu, nad którym toczy się dyskusja w 16 komisjach synodalnych składających się z osób duchownych i świeckich. Zatwierdzają oni tekst w swojej
komisji. Następnie materiały zostają przekazane komisjom dekanalnym, które będą mogły wnieść
swoje propozycje w tymże tekście.
Dla diecezji grodzieńskiej współpraca synodalna jest czymś nowym, jakby egzamin dla nas
wszystkich. Każdy wierny diecezji mógł poprzez kwestionariusz zamieszczony w gazecie „Słowo
Życia” uczestniczyć w pracach Synodu i złożyć swoje propozycje. Wyniki ankiety są wykorzystywane w pracach komisji synodalnych.
Niestety podczas Synodu zauważono luki w świadomości świeckich wiernych dotyczące odpowiedzialności za Kościół i zdolności do współpracy z osobami duchownymi w różnych inicjatywach kościelnych.
Oczywiście chciałoby się, aby Synod Diecezji Grodzieńskiej stał się dobrą bazą dla naszych
wiernych odnośnie udziału w Synodzie Biskupów, który dotyczy istoty synodalności Kościoła.
Pozostaje mieć nadzieję, że pisma naszego Synodu diecezjalnego będą dobrym impulsem do budzenia odpowiedzialności za Kościół we współczesnym społeczeństwie i lepszego zrozumienia istoty
synodalności jako wspólnej drogi do ożywienia jego działalności.
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BUDOWANIE WSPÓLNOTY
POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ
ciąg dalszy ze str. 1

O współdziałaniu proboszcza i Komitetu kościelnego rozmawialiśmy z proboszczem parafii pw. św. Jana
Pawła II w Smorgoniach ks. Eugeniuszem Uczkuronisem.
Katarzyna Pawłowska

– Ks. Eugeniuszu, jak w
Księdza parafii zbudowana
jest współpraca między kapłanem a Komitetem kościelnym?
Czy to formalne kształtowanie?
– Nie ma nic nadprzyrodzonego. Zgodnie z prawem
kanonicznym w statucie każdej
wspólnoty powinien być określony organ administracyjny –
Komitet parafialny, lub lepiej
powiedzieć Rada.
Nasza Rada obejmuje 15
osób. Wśród nich jest zarówno
przewodniczący, skarbnik, jak
i Komisja Rewizyjna, do obowiązków której należy m.in.
przeprowadzenie
inwentaryzacji, wpisanie zakupionych
rzeczy do tego wykazu. Jest też
osoba odpowiedzialna za sprawy o charakterze liturgicznym,
za organizację wyjazdów oraz
osoba zajmująca się kartoteką parafialną. Gdyby wszystko
było formalne, to po co to robić,
w jakim celu?
Oczywiste jest, że biskup
wyznacza księdza odpowiedzialnego za całą parafię, za
duszpasterstwo. Ważne jest,
aby pamiętać, mówiąc o pewnej strukturze, że zadanie Jezusa Chrystusa, by iść i nauczać wszystkie narody (por.
Mt 28, 19) pozostaje niezmienne i dla każdego kapłana powinno być priorytetem. Mam nadzieję, że tak jest. W tym sens.
Działalność duszpasterska,
organizacja życia duchowego
to podstawa podstaw. Zawsze
była dla mnie na pierwszym
miejscu, gdziekolwiek byłem.
Nie ma nawet znaczenia, że
Kościół jest budowany i jest to
czasochłonne dla księdza.
Gdy przyjeżdżam do parafii, pierwszą rzeczą, którą organizuję, jest tzw. „duchowe
karmienie”, nie od jednej akcji
do drugiej, ale systematycznie.
Dotyczy to przede wszystkim
organizacji katechezy, przygotowań do ślubu, chrztu, sakramentów dla dorosłych. Dla mnie
bardzo ważne jest, aby osoby
starsze studiowały Biblię i Katechizm Kościoła Katolickiego,
dlatego istnieje grupa biblijna,
istnieje grupa młodzieżowa, a
także wszystkie inne wspólnoty duchowne, tak jak w innych
parafiach. Statut stanowi, że
parafia pod zarządem proboszcza wyznaczonego przez biskupa organizuje działania mające
na celu upowszechnienie wyznania katolickiego i duchowe
wzmocnienie parafii.
Już po tym konieczne jest
zwołanie struktur, które będą
wyraźnie regulowane przez
niektóre punkty, aby wygodnie
było przekazywać wspomniane
wartości duchowe. W kontekście tego Komitet parafialny
dla mojej posługi w parafii jest
bardzo ważny, także jako doradcy, którzy pomagają w podejmowaniu decyzji.
– Jaka jest ich rola?
– Z małą grupą na czele
z
przewodniczącym
Rady

spotykamy się nawet kilka razy
w tygodniu. Codziennie omawiamy kwestie związane z budową kościoła: np. dokumenty
do podpisania, zakup materiałów budowlanych...
Pełna obsada Rady kilka razy
w roku się zbiera. Zwykle przed
świętami Bożego Narodzenia,
Wielkanocą, przed wydarzeniami takimi jak Pierwsza Komunia Święta, Bierzmowanie,
a także przed naszym świętem
parafialnym, 22 października.
Omawiamy momenty organizacyjne i obowiązki, które ma
prawie każdy z nas: ktoś jest
odpowiedzialny za procesję,
za przygotowanie wszystkiego,
co jest niezbędne do uroczystej
liturgii, ktoś za poczęstunek
dla gości.
Ponadto Rada ma obowiązek
kolegialnego omawiania różnych kwestii. Jednym z nich był
udział parafian w budowie kościoła. Uważam, że takie kwestie
należy rozwiązywać właśnie
kolegialnie, ponieważ wybudowanie świątyni jest naszym
wspólnym zadaniem. Po dyskusjach i wyrażeniu swoich opinii
Rada podjęła decyzję, a ja wyraziłem ją podczas ogłoszeń parafialnych na niedzielnej Mszy
świętej. Również w ten sposób
doradzaliśmy się przy ustawianiu poręczy w naszej kaplicy.
– Jak Ksiądz rozwiązuje
kontrowersyjne momenty, gdy
się pojawiają?
– W sposób kolegialny.
Zwykle nie było konfliktowych,
bardzo kontrowersyjnych kwestii. Myślę, że powodem jest to,
że wszyscy jesteśmy wierzącymi ludźmi. Modlimy się razem
na początku i po spotkaniu, aby
Duch Święty napełnił nas zrozumieniem, mądrością.
Różne są wizje. Po wypowiedzeniu argumentów jednej,
drugiej, trzeciej strony podejmujemy decyzję. Dyskusje
do tej pory zawsze były rozwiązywane całkowicie spokojnie,
bez żadnych skarg, że ktoś nie
był wysłuchany. Takich sytuacji
na pewno nie pamiętam.
– W oparciu o taką współpracę, jakie plusy widzi Ksiądz
dla siebie i dla parafian, członków komisji i nie tylko?
– Plus dla kapłana jest taki,
że może on skuteczniej prowadzić działalność duchową. Jest
to również ważne dla wspólnoty. Jeśli mówimy o Komitecie
parafialnym, to czuje się on
odpowiedzialny za parafię. Kiedyś podczas naszego zebrania
wyraziłem pogląd, że musimy
tak zorganizować parafię, aby
w momencie, gdy proboszcza
nie będzie (z różnych powodów), parafia przez jakiś czas
mogła samodzielnie funkcjonować. Dopóki biskup nie zdecyduje, co i jak dalej, przez krótki czas wspólnota pozostanie
pod pewną opieką Rady, która
zajmie się np. przygotowaniem
wszystkiego, co niezbędne

do liturgii dla księdza, który
przyjedzie na zastępstwo.
Idąc dalej w tę stronę, osoba, która później nie będzie należała do Rady, zachowa odpowiedzialność za swoją parafię.
Gdziekolwiek taki parafianin
się znajdzie, będzie wiedział,
że może przyczynić się do organizacji parafii. Nie będzie
się bał podejść i powiedzieć:
„Mogę w czymś pomóc”.
Również parafianie, którzy
widzą funkcjonowanie Rady,
uczą się, stają się bardziej odpowiedzialni za swoją parafię.
W pełni zdają sobie sprawę,
że „parafia to my”, że to nie
tylko proboszcz czy Rada są
ważni, a reszta to tylko ci, którzy przychodzą do kościoła.
Z tego też składa się pojęcie
solidarności chrześcijańskiej.
Podzielę się jeszcze historią znajomego, który mieszkał
w Kazachstanie. Mówił, że
w jego parafii, dzięki aktywnej
pomocy z zagranicy, bardzo
szybko wzniesiono kościół.
Później jednak wydawało się,
że świątynia została im podarowana, jakby nie była ich.
Nie czuli odpowiedzialności. A
gdy przyszedł czas na remont
kościoła, bardzo trudno było
aktywizować wiernych, przekonać, że to „nasze”, że wspólnota powinna liczyć przede
wszystkim na siebie.
Oznacza to, że w perspektywie taka organizacja parafii pokazała swoje duże wady.
Człowiek nie czuł się zjednoczony ze wspólnotą i miał takie podejście: jest kapłan, jego
kościół, on się pomodlił, pobłogosławił nas, my poszliśmy,
a on sam może zorganizować
wszystko zgodnie ze swoją
wizją.

– Ks. Eugeniuszu, jak kapłan może zaufać parafianom,
jak może się nauczyć delegować?
– To wszystko się odbywa przez błędy. Jeżeli komuś
z nas coś się nie powiedzie, to
następnym razem wykonamy
pracę nad błędami. Obserwuję, że przez trzy lata – chwała
Bogu! – idealnie przydzieliliśmy funkcje w naszej Radzie.
Teraz, gdy trzeba coś zorganizować, widzę, że na przykład
ta osoba umie dobrze zorganizować wycieczkę, inna –
przywieźć drewno. Wynika to
z realizacji niektórych wcześniej delegowanych spraw lub
próśb. Może nawet lepiej nie
mówić o delegacji, ale że ktoś
odpowiedział na moją prośbę i
dobrze się spisał.
– Skąd wziął Ksiądz przykład takiej współpracy, ideę
podziału obowiązków, gdzie
się Ksiądz zainspirował?
– Najwięcej takich przykładów miałem w okresie
służby w Austrii, gdzie jeżdżę
od 2010 roku. Takie wyjazdy
nazywane są „letnią pomocą”
dla miejscowego księdza, który
jedzie na urlop. Podczas nich
mogłem zagłębić się w wewnętrzną strukturę funkcjonowania parafii poprzez podział
niektórych funkcji, obowiązków, i bardzo mi się to spodobało.
Trzeba powiedzieć, że tam
Komitet parafialny jest bardziej zaangażowany w sprawy
organizacyjne. Na przykład,
podczas pierwszych podróży mój pobyt w Austrii nie był
organizowany przez księdza.
On mnie tylko przywitał, pokazał kościół, opowiedział jego
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historię, zapoznał z historią
okolicy (był to Frankenburg
am Hausruck) i powiedział,
że wszystko inne organizuje
„właśnie ten” człowiek z Rady.
Pierwszy raz byłem zaskoczony.
Jaka była „sfera księdza”?
W domu parafialnym znajdowały się trzy gabinety: dla
księdza, asystenta i sekretarki, która pracowała tam na co
dzień. Rano przychodziłem
do kościoła – do liturgii
wszystko było przygotowane
(głównie kobieta jest odpowiedzialna za liturgię). Organista
przed służbą tylko pokazywał
mi do zatwierdzenia plan pieśni, które będzie wykonywał:
albo się zgadzam, albo należy
dokonać korekt. Dlatego kapłan przychodzi tam pół godziny przed liturgią. Po Mszy
św. szedłem na przygotowane
śniadanie, potem przychodziła
sekretarka i zapoznawała mnie
z pytaniami, z którymi zwracali się parafianie. Na przykład,
jedna kobieta poprosiła o poświęcenie nowych obrączek
ślubnych, ponieważ jedną zgubili i postanowili zrobić dwie
nowe. I wszystko przebiega
według planu: Msza św. o siódmej, śniadanie o ósmej, a wpół
do dziewiątej poświęcałem już
obrączki w biurze proboszcza.
Następnie sekretarka położyła
mi plan na stole: tutaj i tutaj
proszą o rozmowę, a tam należy udać się na wspólne świętowanie rocznicy. Gdy pierwszy
raz miałem takie doświadczenie, to byłem zdziwiony: czy
można zorganizować wszystko na takim poziomie? Moim
zdaniem wszystko działa tam
idealnie.
Teraz jeżdżę – z wyjątkiem ostatnich dwóch lat –
do wspólnoty Molln, także
w Austrii. Znam już całe funkcjonowanie parafii. Proboszcz
spokojnie wyjeżdża, nawet
przed moim przyjazdem. Wita
mnie członek Rady, przekazuje
klucze od domu parafialnego.
Miejscowa sekretarka, również
z Rady, przychodzi na kilka
godzin dziennie i zapisuje
cały plan dnia księdza i plan
tygodnia. Co więcej, nawet
zapisuje intencje Mszy św. na
tydzień, z którymi przychodzą
parafianie. Rada czyta również
wszystkie ogłoszenia: jakie decyzje zostały podjęte i uzgodnione z proboszczem, jakie
wydarzenia są oczekiwane.
Rada obejmuje wolontariuszy,
ale stanowisko sekretarki jest
opłacane przez parafię, ponieważ jest to dla niej stała praca.
– Ks. Eugeniuszu, co z tego,
co Ksiądz zobaczył, chciałby
wprowadzić u siebie lub zobaczyć na Białorusi?
– Myślałem już nad tym pytaniem. Dobrze by było, gdyby
w naszych parafiach była osoba, która pomogłaby księdzu
zorganizować tydzień pracy,
posługę w parafii. Jako sekretarz we wspólnotach, które odwiedzam. I aby móc zaoferować
mu godną zapłatę. Poza tym
myślę, że warto wzmacniać
i rozwijać to, co już istnieje,
wprowadzać większe zaangażowanie Rady i parafian w życie
wspólnoty. Na taką perspektywę trzeba pracować.
Uważam, że byłoby to
ogromną pomocą dla księdza.
Nawet takie proste pytania jak
kartoteka parafialna. Ksiądz
nie może fizycznie siedzieć i
kilka tysięcy kart porządkować,
usystematyzować. W zakrystii mamy dwa stoły: za jednym siedzi proboszcz, za drugim albo wikariusz, albo ktoś
z Rady. Jest też osoba, która
może pomóc wypisać świadectwo chrztu.
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Czy katolik
może ćwiczyć
jogę?

ZWIĘKSZAMY
WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNĄ W CIELE
I OTACZAJĄCEJ
PRZESTRZENI

grodnensis.by
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ciąg dalszy ze str. 1

Nastała zimna pora, i chcemy ciepła. Czy warto wierzyć w to, że gorące napoje rozgrzewają, okna muszą
być uszczelnione, a palnik gazowy jest lepszy niż centralne ogrzewanie? Jak się zachować w oczekiwaniu
na transport publiczny? Co jest lepsze dla utrzymania
ciepła na dłuższy czas? Dziś w rubryce o wydajności
energetycznej ciała i otaczającej przestrzeni.
CIEPŁO W CIELE
Oczyszczanie organizmu
W ciele wątroba jest odpowiedzialna za ogrzewanie. Jeśli jest
czysta, może zdziałać cuda w produkcji energii dla organizmu. Tutaj
krew jest ogrzewana i dostarcza ciepło do najbardziej odległych części
ciała. Dlatego ważne jest, aby małe
naczynia włosowate były czyste,
w przeciwnym razie ciepło nie dotrze do skóry, do palców.
Przed nami Adwent, i jest to dobry czas na oczyszczenie wątroby.
Jednym ze skutecznych sposobów
na to jest umożliwienie odpoczynku
układu trawiennego. Dzięki dniom
na wodzie ciało będzie miało czas na
całkowite oczyszczenie.
Rozgrzewanie gorącymi napojami może w niektórych sytuacjach
wywołać wychłodzenie organizmu.
Po spożyciu alkoholu naczynia
krwionośne natychmiast się rozszerzają, krew zaczyna krążyć szybciej,
lecz powoduje to, że ciało wyrzuca
nadmiar temperatury na zewnątrz.
Tymczasem ważne narządy mają
niedobór ciepła i mogą łatwo się
wychłodzić. Ta sama sytuacja dotyczy gorących napojów, z tym dodatkiem, że stają się one zbędnym płynem w ciele, który następnie musi
być ogrzany zasobami ciała.
Ruch i odzież odpowiednia dla
pogody
Najlepszym sposobem na rozgrzanie ciała jest równomierny
ruch, aby krew krążyła, lecz nie
wyrzucała nadmiaru ciepła. Zimą
na mrozie nie wolno stać w skulonej i nieruchomej pozycji, przez to
krew nie krąży całkowicie w naczyniach. Wystarczy się zrelaksować, a
następnie poczuć ciepło. Działa to

pod warunkiem, że ciało jest ocieplone ubraniem odpowiednim
do pogody.
Ubrania, które rozgrzewają
ciało, mogą być z naturalnych materiałów, jeśli nie poruszasz się
intensywnie. Przy dużym wysiłku
fizycznym lepiej jest używać ubrań
wykonanych ze sztucznych materiałów – pomoże to usunąć nadmiar
ciepła i wilgoci. Lepiej jest nosić
przestronne ubrania, w ten sposób
powstaje bufor powietrzny.
Ciepłe i suche stopy to kolejny sekret ciepła w ciele. Stopy są
najbardziej oddalone od wątroby,
a zatem najbardziej ulegają schłodzeniu. Najlepiej kupić buty wykonane z przewiewnych materiałów,
aby uniknąć efektu cieplarnianego.
Jeśli wystąpiło nadmierne ochłodzenie organizmu, najszybszym
sposobem na rozgrzanie jest
umieszczenie stóp w naczyniu z ciepłą wodą.
PRZYTULNY DOM
Świeże powietrze ogrzewa
Tlen, rozpuszczony we krwi,
przenosi ciepło przez ciało. Dlatego ważne jest, aby przewietrzyć
pomieszczenie, w którym dana
osoba przebywa przez długi czas.
Szczelnie zamknięte okna niosą ze
sobą niebezpieczeństwo pogorszenia stanu ciała i nadają się tylko
do pomieszczeń magazynowych,
w których nie przewiduje się stałego pobytu człowieka.
W domu z ogrzewaniem piecowym wentylacja jest niezbędna
do lepszej pracy pieca i usunięcia
substancji lotnych powstających
podczas spalania paliwa. Podobnie
ogrzewanie kuchenką gazową może
prowadzić do zatrucia organizmu

RODZINA NIE MA GRANIC

Jana Czajko
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ztery lata temu wyjechałam na studia do Polski. O tym, co czułam w
pierwszych dniach, przypominają tylko notatki w telefonie: zamieszanie
wśród ogromnej Warszawy, samotność i strach przed samodzielnością.
Wkrótce wszystko się zmieniło: pojawiło się wiele znajomości, fascynacja

takimi substancjami. Najbardziej
niebezpieczne są dla organizmu
dziecka. Należy pamiętać o tym, by
podczas używania gazu w życiu codziennym obowiązkowo przewietrzać pomieszczenie.
Grzejniki dają tymczasowy efekt
lokalnego znaczenia i spalają tlen
potrzebny organizmowi, wysuszają
powietrze, co prowadzi do odwodnienia organizmu, które jest w ten
sposób ogrzewane. Lepiej jest nosić
ubrania i buty odpowiadające danej temperaturze i sprawić, by pomieszczenie było energooszczędne.
W zimie rekuperatory (specjalna
wentylacja) ciepła sprowadzą świeże
i ciepłe powietrze do domu.
Ocieplamy ściany i okna
Ocieplone ściany, ale z „oddychającym” efektem, pomogą
utrzymać prawidłowy mikroklimat
w pomieszczeniu. Jeśli na ścianach zewnętrznych widoczny jest
łącznik izolacji, oznacza to, że jest
nieskuteczna. Nawet te kołki rozporowe zużywają około 18% ciepła.
Do 40% ciepła ucieka przez nieprawidłowo zainstalowane okna. Wyciek może wystąpić, jeśli:
między ścianą a ramą okna jest
niewystarczająca warstwa izolacji;
w plastikowych oknach nie
działają uszczelniacze;
okna drewniane nie mają materiału uszczelniającego między
szkłem a drewnianą ramą;
jest tylko jedna warstwa szkła;
istnieją szczeliny i szpary między ramą a ruchomymi elementami
okna.
Okna drewniane są długowieczne, jeśli są odpowiednio izolowane.
Używaj silikonowego hermetyku,
aby pozbyć się wszystkich szczelin
między drewnem a szkłem. Używaj
odpowiednich gumowych uszczelniaczy, ich długowieczność jest
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wielokrotnie większa niż w przypadku gumy piankowej, a także
papierowej taśmy klejącej. W oknach PVC uszczelki na trzecim roku
eksploatacji są już nieskuteczne.
W przypadku szkła używaj folii, ta
energooszczędna powłoka uratuje
przed przegrzaniem w lecie i utrzyma ciepło w zimie.
Jeśli czarne zakurzone naloty
pojawią się w okolicach okna, a nawet w rogach pokoju, są tam szczeliny. Innym sposobem sprawdzenia
obecności przepływu powietrza
jest pojawienie się pajęczyny. Pająki tkają ją tam, gdzie występuje
ruch powietrza. Takie miejsca powinny być dobrze uszczelnione hermetykiem, a przy dużych szparach
należy użyć pianki montażowej.
Poddasze i podłoga
Ciepłe powietrze unosi się do
góry. W domu dobrze zaizoluj poddasze. W tym celu istnieje specjalna
ekovata. Jest to najlepsza i najbardziej ekonomiczna opcja z dzisiaj
istniejących.
Dobra warstwa izolacji, dywany
na podłodze, zamknięcie otworów
wentylacyjnych na zimę w fundamencie pomogą utrzymać ciepło
w domu. Jest to aktualne pytanie i
dla mieszkań, zwłaszcza na parterze. Używaj naturalnych wełnianych
kapci. Umieść ciepłą wkładkę nie
tylko w obuwie uliczne, ale także
w obuwie domowe.
Uwolnij grzejnik pod oknem
od zasłon (jeśli zasłony sięgają podłogi, całe ciepło pozostaje w okolicy
okna). Grzejnik będzie zapobiegał
zamarzaniu okna i tworzeniu się
pleśni, a ciepło będzie krążyć po
pomieszczeniu. Umieść osłonę odbijającą ciepło za grzejnikiem, a
w domu umieść ją nad piecem.
Życzę przytulnego zimowania!

Wydajność energetyczna – racjonalne wykorzystanie
zasobów energetycznych; wykorzystanie mniejszej ilości
energii w celu zapewnienia tego samego poziomu
zaopatrzenia w energię.

miastem i poczucie niezależności. Byłam wtedy bardzo wdzięczna mojej rodzinie za możliwość studiowania za granicą i wsparcie we wszystkim. Czas
mija, a to się nie zmienia: niezależnie od tego, jaki pomysł nie pojawiłby się
w mojej głowie, wesprą mnie, coś mi doradzają, a nawet pomogą w realizacji.
Przez te cztery lata jestem w stałym kontakcie z rodzicami. Każdego dnia
dzwonimy do siebie, dzielimy się wiadomościami, przemyśleniami i zmartwieniami. Ale nie zawsze tak było. Jak każda nastolatka, która wyrwała się
z domu rodziców, chciałam być we wszystkim samodzielna i niezależna, imprezować wieczorami, a tu matka dzwoni i pyta, czy dobrze dzisiaj jadłam.
Nie podobało mi się to, ponieważ nie chciałam, by mnie traktowano jako dziecko. Ale gdy w ciągu dnia mama nie pisała do mnie, dzwoniłam z pytaniem:
„Dlaczego do mnie nie piszesz?”.
Gdy wracałam do domu, coraz częściej czułam, że jestem tam uważana
za dorosłą. Zaczęli dzielić się ze mną zmartwieniami, prosili o radę i pomoc.
Wtedy sama przestałam coś ukrywać i zaczęłam dzielić się z rodzicami swoimi przemyśleniami i problemami. W ten sposób zrozumiałam, że rodzina to
w rzeczywistości najbliżsi ludzie, którzy zawsze będą po mojej stronie i zrobią
dla mnie wszystko.
Bardzo ciężko było w okresie lockdown-u podczas drugiej fali koronawirusa. Życie toczyło się w czterech ścianach akademika i można było wyjść
tylko do sklepu. Wtedy otrzymywałam wsparcie od mojej rodziny. To z ich
pomocą byłam w stanie zebrać siły i zrobić krok do przodu w kierunku osiągnięcia swoich celów.
Najcenniejszym doświadczeniem była komunikacja z młodszym bratem
i siostrą. Z dzieci, które zawsze się kłóciły i biły, zostaliśmy przyjaciółmi. Jest
mi bardzo miło i ciepło na duszy, gdy brat dzwoni i prosi o pomoc w rozwiązaniu problemu, a siostra chce być podobna do mnie.
Bez względu na to, jak bardzo odczuwalna jest różnica pokoleniowa, jestem pewna, że rodzice rozumieją mnie jak nikt inny. Patrząc wstecz, widzę,
że tam, gdzie kiedyś byłam zła na mamę i tatę, oni mieli rację i naprawdę
dali mi o wiele więcej, niż chciałam. Doświadczenie życia za granicą dało mi
pewność, że rodzina nie ma granic. Kochają tak samo: zarówno pod jednym
dachem, jak i na odległość 300 km.

rozumieniu współczesnego Europejczyka joga,
ogólnie, oznacza szereg
ćwiczeń fizycznych i pozycji ciała, które tworzą poczucie dobrego samopoczucia, wewnętrznego
spokoju i harmonii, a także służą zachowaniu młodości i zdrowia ciała.
Historia jogi sięga około tysiąca lat przed naszą erą, a jej
celem jest doprowadzenie człowieka do zbawienia, które jest
rozumiane jako uwolnienie od
materialnego świata pełnego
cierpienia. Wyzwolenie to osiąga się poprzez przestrzeganie
zasad moralnych, indywidualną samodyscyplinę i ćwiczenia
ciała na określonych pozycjach.
Bóg, z którym joga prowadzi
do jedności, to nie osoba Boga,
ale duchowa energia, natura i
przestrzeń.
W Europie Wschodniej ćwiczenia jogi, w tym dyktat moralny, trening psychiczny i fizyczny, ćwiczenia ciała, trening
oddechowy i medytacja, ograniczały się tylko do ćwiczenia
określonych pozycji ciała (asan)
i treningu oddechowego. Mistrz
(guru) jest nadal niezastąpiony,
uczy bezruchu ciała, wstrzymywania oddechu i zastopowania
myśli, które prowadzą do przeżywania śmierci. Być może niektórzy praktykujący jogę mają
złudzenie, że ćwiczenia umysłu i ciała, zwane medytacją i
kontemplacją, są podobne do
praktyk chrześcijańskich i mogą
ich przygotować i wprowadzić
w chrześcijańską pobożną modlitwę.
Ale nie można przygotować
się do modlitwy, ćwicząc jogę
lub zen. Modlitwa chrześcijańska to historia miłości. W naturalistycznej mistyce miłość jest
całkowicie bez znaczenia. Aby
kochać, trzeba być we dwoje. Jednak w naturalnym mistycyzmie
wszystko ogranicza się do bezosobowego, boskiego „ja”. Biblia
określa, że „Bóg jest miłością”
(por. 1 J 4, 16), a buddyzm mówi
o miłości jako o niebezpiecznej
iluzji. Dlatego należy dokonać
radykalnego wyboru.
Dlaczego chrześcijanin powinien unikać jogi, nawet jako
prostego ćwiczenia fizycznego?
W praktyce jogi następuje kult
pogańskich bogów, a tym samym
łamane jest pierwsze przykazanie. Ponadto techniki nie można
oddzielić od idei, więc w zasadzie każda joga, nawet bez świadomej intencji praktykującego,
jest kultem hinduskich bóstw.
Praktyki jogi mają na celu uwolnienie człowieka od świata rozumianego jako zło, które jest
niezgodne z duchem chrześcijańskim. Nie jest też zgodne z tym
duchem przekonanie, że poprzez
ćwiczenia można osiągnąć zbawienie – tak jakby człowiek mógł
to osiągnąć sam, własnymi siłami i pracą, bez Boga.
Przejście buddyjskiego lub
hinduskiego rytuału inicjacji polega na przekazaniu się wrogowi
(jak mówią guru, siłom natury).
Personifikowane siły natury ojcowie Kościoła nazywali demonami, a my mówimy o duchach
demonicznych. Gdy więc uczestniczymy w obrządku inicjacyjnym, zgadzamy się z ostatecznym
przymierzem z tymi duchami, co
dla chrześcijanina jest zaprzeczeniem – od Chrystusa. Ale
Pan Jezus zwycięża we wszystkim,
i gdy prosimy Go, aby uwolnił
nas od więzi, którymi związaliśmy się przez nieuwagę lub brak
wiedzy, On zawsze pomoże.
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ETAPY PRZYGOTOWANIA
DO MAŁŻEŃSTWA

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog
ciąg dalszy ze str. 1

iestety we współczesnych czasach instytucja
rodziny poddaje się coraz większym atakom. Wartość
małżeństwa jest traktowana na
różne sposoby, słowa przysięgi
wypowiedzianej przed Bogiem
i współmałżonkiem bardzo
szybko idą w zapomnienie i
tracą wszelkie znaczenie. Coraz mniej osób myśli o dobrym
i prawidłowym wyborze współmałżonka, a więcej o tym, że
w chwilach niepowodzenia
można zawsze się rozstać i
spróbować kolejny raz. Młody
człowiek przy wyborze kieruje
się tylko zasadą przyjemności i
zapomina, że na to, że ktoś nam
się podoba powinna się nałożyć bardziej świadoma decyzja.
Dzisiaj też traci się sens ślubu
kościelnego, zwraca się tylko
uwagę na piękną ceremonię i
zabawę, a życie małżeńskie staje się „umową-kontraktem” np.
dla spłacenia kredytów. Młodzi
ludzie zawierając związek małżeński na pewno przeżyją wiele
trudności, lecz powinni zrobić
wszystko ku temu, by swoje
małżeństwo żywić i umacniać
niepodzielną miłością, a próbując łączyć sprawy Boskie ze
sprawami ludzkimi, dochować
sobie wierności duszą i ciałem

w doli i niedoli do końca życia.
Nie ma jednej recepty na
szczęśliwe i udane małżeństwo,
ale na pewno do tak poważnej
decyzji w swoim życiu młodzi
ludzie powinni być bardzo dobrze przygotowani, powinni
dojrzeć do małżeństwa. Udany
związek małżeński potrzebuje wiele czasu i pracy nad sobą
i relacji z bliźnim. Aby później
rodzina prawidłowo funkcjonowała, trzeba przejść pewne etapy przygotowania.
I ETAP – PRZYGOTOWANIE DALSZE
Jest to ten czas, gdy dziecko
przygotowuje się we własnym
domu rodzinnym, w rodzinie
z której pochodzi. Najlepszym
wzorem i przykładem dla dziecka są rodzice. Jeśli dziecko widzi, jak rodzice obdarzają jeden
drugiego szacunkiem i miłością,
troską i opieką, jeśli widzi, że
są szczęśliwi, otrzymuje pozytywne doświadczenie i będzie
chciało stworzyć szczęśliwą rodzinę. Niektórzy nawet mówią
o tak zwanej próbie „dziedziczenia społecznego szczęścia
małżeńskiego”, gdy w domu
panuje dobry klimat życia rodzinnego, dziecko chce to później też przełożyć na własną
rodzinę. Czasem nawet można
usłyszeć, że np. syn mówi, że
chce sobie żonę, która będzie
podobna do jego mamy, albo
córka wybiera sobie chłopaka,
który będzie podobny do ojca.
Rodzice swoim przykładem życia małżeńskiego i rodzinnego
przygotowują dzieci do podjęcia
tychże zadań w swoim życiu.
Na tym etapie ważne jest, aby
bilans doświadczeń pozytywnych był większy od negatywnych. Trudniej jest gdy rodzina
jest nie pełna. W takiej sytuacji

obecny rodzic powinien zatroszczyć się oto, aby dziecko
doznało miłości rodzicielskiej.
Należy dołożyć wszelkich starań do rozwoju własnego dziecka, aby ono pojęło jak ważną
sprawą jest wybór w przyszłości
współmałżonka, który zawsze
będzie obok.
II ETAP – PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE
Jest to czas, gdy młody dorastający człowiek zaczyna rozeznawać własne powołanie.
Ważną rolę nadal odgrywają
rodzice, wychowawcy, katecheci i duszpasterze. Na tym

do odpowiedzialności w małżeństwie, do prawidłowego
przeżywania własnej seksualności itd. Ważne jest, by otrzymywana wiedza wytworzyła
prawidłowy,
chrześcijański
obraz rodziny. Ważne jest również, aby dobrze poznać osobę,
którą kochasz, dowiedzieć się
o jej poglądach na życie, o pojmowaniu małżeństwa i rodziny, o celach i pragnieniach, poznać jego rodzinę i bliskich, życie duchowe i własną kulturę.
III ETAP – PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE
Takim
przygotowaniem

w małych grupach, porozmawiać z rodzinnym psychologiem,
zapoznać się z naturalnymi metodami planowania rodziny. Nowożeńcy powinni zrobić wszystko, aby ich związek był lepszy,
trwały i po prostu szczęśliwy.
Ważnym etapem przygotowania są zaręczyny, o których
już dzisiaj mało kto pamięta.
Jest to okazja i możliwość zapoznać się bliżej z przyszłym
małżonkiem, z jego rodzicami
oraz wzięcie już prawdziwej
odpowiedzialności za przyszłego współmałżonka. Natomiast
spowiedź przedślubna staje się
momentem przejścia do nowego

będą kursy przedmałżeńskie organizowane przez Kościół. Ważne jest, aby korzystać z różnych
możliwości
organizowanych
spotkań, rekolekcji, konferencji itp. Można spróbować wziąć
udział w kursach narzeczeńskich

etapu życia, jakim jest małżeństwo.
Dojrzałość do małżeństwa
to optymalny stan przyszłych
współmałżonków do podjęcia
zadań, związanych z małżeństwem i rodziną.

polanka.przemyska.pl

DOPOMÓC
DOBRĄ RADĄ

N

SŁOWO ŻYCIA
№21 (573), 21 listopada 2021

Refleksja nad wiecznością

etapie młody człowiek już
może więcej informacji znaleźć
przez specjalnie organizowane zajęcia w szkole lub w salce katechetycznej na tematy
związane z rodziną i przygotowaniem do życia w rodzinie,

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

21 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
J 18, 33b-37
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł:
„Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?”.
Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje
było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz
zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i
na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

Otrzymać i podać dalej

Przykład miłości daje nam Jezus. Jest ona „sercem” Jego życia i nauczania.
Ze wszystkich zaś czynów miłości, jakich nasz Zbawiciel dokonał na ziemi, żaden nie
przemawia do nas bardziej niż Jego śmierć na krzyżu. Sam Jezus powiedział: „Nikt nie
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13).
Każdy z nas potrzebuje wiedzieć, że jest kochany. Jeżeli nie czujemy się kochani, to
nie potrafimy kochać innych. Dzieje się tak dlatego, że miłość jest właśnie dawaniem
samego siebie. Kiedy zaś nie czujemy się wartościowi i kochani, boimy się dawać samych siebie innym. Nikt przecież nie daje tanich rzeczy komuś, kogo ceni i podziwia.
Jezus, umierając za nas na krzyżu, dał nam niezwykle silny i czytelny znak, że jesteśmy
przez Niego kochani, a przez to zdolni do kochania innych.
Chrystus, Król Miłości, umarł na krzyżu jak złoczyńca, byśmy byli zbawieni. Został skatowany, byśmy wszyscy zostali uleczeni. Zniósł nieludzkie upokorzenie, byśmy
zostali wyniesieni. Został odrzucony przez ludzi, abyśmy zostali przyjęci przez Ojca
w Niebie. „W poczet złoczyńców został zaliczony”, abyśmy mogli zostać świętymi. Dał
się „pokonać na krzyżu”, byśmy zostali zwycięzcami i razem z Nim zmartwychwstali i
osiągnęli Niebo.
Najpiękniejszym podziękowaniem za dary Boże jest to, że daję je innym. Kochajmy
zatem innych i dzielmy się z nimi tym, co od Boga otrzymujemy. Będzie to z naszej strony najlepsze podziękowanie dla Chrystusa Króla za niepojętą miłość ku nam.
Panie Jezu Chryste, naucz mnie dzielić się z innymi tym, co od Ciebie każdego dnia
otrzymuję!

28 listopada – I Niedziela Adwentu
Łk 21, 25-28. 34-36
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi.
Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego,
nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i
trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc
i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma
nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Podporządkować się woli Bożej

U samego progu Adwentu Jezus nie wzywa nas do bezmyślności i beztroski. Jest
to raczej wezwanie do ustawienia odpowiedniej hierarchii wartości. Nie można przecież oczekiwać na kogoś z radością, gdy jest się pogrążonym w smutnych myślach
o szarej, trudnej egzystencji. Jeśli Adwent ma być radosnym oczekiwaniem na przyjście Mesjasza, to troski, które każdy przecież ma, trzeba zobaczyć w innym świetle,
w perspektywie wiary. Nie można więc patrzeć na realia życiowe pesymistycznie.
Kolejny Adwent powinien dla nas stać się czasem nadziei, ponieważ Pan jest
z nami, Pan nas pociesza, Pan zsyła nam pomoc! Pozytywne myślenie wyzwala
w nas więcej chęci do modlitwy, do aktywności. Dlatego też, jeśli chcemy lepiej przygotować się do świąt Bożego Narodzenia, spróbujmy popatrzeć na sprawy codzienne
Bożymi oczami.
Każdy człowiek w każdej chwili powinien być gotowy na przyjęcie Chrystusa. Chodzi więc o takie postępowanie, aby być dyspozycyjnym wobec woli Bożej. Nie jest to
oczywiście proste zadanie. Chrystus oczekuje od nas podporządkowania całkowitego,
a więc posłuszeństwa.
Dokonajmy na początku Adwentu swoistego rachunku sumienia, w którym każdy
z nas odpowie na pytanie, co przeszkadza mu w tym czuwaniu, w byciu gotowym.
Panie Jezu Chryste, pozwól mi być zawsze dyspozycyjnym wobec Twojej woli!
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Odpoczynek ze „Słowem”

Z głębi serca
CZCIGODNEMU OJCU
WALEREMU SZEJGIEREWICZOWI
z okazji 14. rocznicy święceń kapłańskich składamy najszczersze życzenia. Niech Jezus Chrystus błogosławi Cię na co dzień, Najświętsza Maryja Panna otacza swoją opieką, a Duch Święty pomaga
w pełnieniu posługi duszpasterskiej. Życzymy dobrego zdrowia
na długie lata.
Z modlitwą byli parafianie

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
PAWŁOWI ROMANOWSKIEMU
z okazji urodzin serdecznie życzymy pomyślności i spełnienia marzeń, dużo radości, zdrowia, nieustannego zapału w posłudze kapłańskiej, życzliwych i ofiarnych ludzi obok oraz dociekliwych i otwartych dziecięcych serc. Niech Matka Najświętsza otula Cię swoją
miłością i troską oraz wyprasza u Syna niezbędne łaski dla Ciebie,
zwłaszcza w trudnych chwilach życia. Niech Jezus miłosierny króluje
zawsze w Twoim sercu, a święty patron będzie blisko. Niestrudzenie
i ofiarnie budujesz duchowy fundament naszej wspólnoty parafialnej, poprzez głoszenie Słowa Bożego prowadzisz nas drogą prawdy.
Niech Twoja mądrość, życzliwość i troska o ludzi zawsze będą dla
nas przykładem życia. Dziękujemy Bogu i Tobie za Twoją posługę
w naszym kościele, za to, że w Twojej obecności wszelkie niebezpieczeństwa rzeczywistości wydają się nieistotne. Szczęść Boże!
Parafianie kościoła pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Graużyszkach

CZCIGODNEMU OJCU PROBOSZCZOWI
ANDRZEJOWI ZUJOWI
z okazji nadchodzących imienin składamy serdeczne życzenia.
Niech nigdy nie brakuje sił, zapału i wytrwałości w dążeniu do celu
w posłudze duszpasterskiej, aby każda chwila życia była radosna i
błogosławiona przez Jezusa Chrystusa. Niech Pan obdarza swymi
niezliczonymi łaskami, a Jego Matka zawsze ma Ciebie w swojej miłosiernej opiece.
Wdzięczni parafianie ze wsi Niekrasze

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ANDRZEJOWI HONCZAROWI
z okazji imienin z całego serca życzymy dobrego zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w życiu, opieki Matki Bożej i świętego patrona,
darów Ducha Świętego, niezbędnych łask od Wszechmogącego.
Niech Bóg obdarzy Cię swoją miłością i błogosławieństwem, a
Twój Anioł Stróż niech będzie zawsze obok. Za wstawiennictwem
świętego Jana Pawła II wypraszamy dla Ciebie spokojnych i pogodnych dni w posłudze duszpasterskiej oraz, by Twoja praca na niwie
Pańskiej przynosiła obfite owoce. Życzymy pokoju serca, radości
na każdy dzień i zadowolenia z pełnionej posługi. Dziękujemy, że
jesteś z nami i dla nas!
Z szacunkiem i modlitwą Legion Maryi, apostolat „Margaretka”,
wspólnota Matki w modlitwie, Kółko Różańcowe
oraz wierni parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ANDRZEJOWI KOZŁOWSKIEMU
z okazji nadchodzących imienin przesyłamy najserdeczniejsze
życzenia: błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, obfitych darów
Ducha Świętego, opieki Matki Bożej i świętego patrona, a także
zdrowia, wytrwałości, pokoju, nadziei i mocnej, niezachwianej wiary. Szczęść Boże!

wzmacniamy nasze rodziny i relacje, na nowo odkrywamy Kościół
oczami wiary. Niech Bóg Wszechmogący daje Ci siłę i moc, codziennie błogosławi, abyś jeszcze długo mógł kroczyć ścieżką kapłańską.
Szanujemy Cię za Twoje wielkie oddanie Bogu, modlimy się, kochamy i jesteśmy z Ciebie dumni.
Komitet kościelny i wdzięczni parafinie z Dziatłowa

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
PAWŁOWI ROMANOWSKIEMU
z okazji rocznicy święceń kapłańskich oraz urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Pan Bóg obdarza Cię mocnym zdrowiem,
Matka Najświętsza ma w swej opiece, święty patron nieustannie pomaga, a Duch Święty wspiera potrzebnymi łaskami. Życzymy także
radości, sił, ludzkiej życzliwości i wytrwałości w posłudze.
Wierni parafii św. Józefa w Grodnie

pozostań takim pozytywnym człowiekiem, otwartym na wszystkich
wiernych, dobrym doradcą i opiekunem.
Z miłością i szacunkiem wierni kaplicy św. Antoniego z Padwy
we wsi Gorodziszcze rejonu dokszyckiego obwodu witebskiego

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 szczęśliwie pełnić swoją posługę i radować
wszystkich swoim uśmiechem. Szczęść Boże!
Rodziny Steckiewiczów i Wasiliewych

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
OLEGOWI JANOWICZOWI
z okazji 6. rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia: obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów
Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej i świętego patrona,
wytrwałości na drodze kapłańskiej oraz ludzkiej życzliwości.

CZCIGODNEMU OJCU KAZIMIERZOWI
JĘDRZEJCZAKOWI
z okazji urodzin z całego serca życzymy zdrowia, mądrości i cierpliwości. Niech Twe serce zawsze będzie wypełnione Bożą radością,
światłem i łaską. Niech dobry Ojciec obdarza Cię błogosławieństwem, Jezus chroni od zła, a Maryja Panna i święty patron nieustannie mają w swojej opiece.

CZCIGODNEMU OJCU
KAZIMIERZOWI JĘDRZEJCZAKOWI
z okazji urodzin życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, obfitych łask
Bożych, opieki Matki Najświętszej. W dobrej sprawie niech łaskawie
Bóg Cię wspiera, na marzenia i życzenia niech swą dłoń otwiera.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
WIKTOROWI ZACHARZEWSKIEMU
z okazji 15. rocznicy święceń kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech Jezus Chrystus błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otacza swoją opieką, a Duch Święty pomaga w pełnieniu
posługi duszpasterskiej. Życzymy dobrego zdrowia na długie lata,
abyś mógł z radością służyć Bogu i ludziom oraz cieszyć wszystkich
swoim uśmiechem.

Wierni parafii św. Jana Chrzciciela w Wołpie
oraz członkowie Koła Różańcowego pw. św. Józefa

Jana, Walery, Weronika

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
JANOWI RUSZNICKIEMU
z okazji jubileuszu przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Bóg wynagradza Cię mocnym zdrowiem, wytrwałością i siłą, Matka Boża
opiekuje się Tobą, błogosławi na długie lata życia i otula płaszczem
miłości Niepokalanego Serca. Niech Duch Święty udziela Ci swoich
darów, oświęca drogę kapłańską i pomaga godnie pełnić posługę
duszpasterską. Dziękujemy za Twoje modlitwy, życzliwość, ofiarną
i oddaną pracę przy budowie naszego kościoła, za miły uśmiech,
dobre serce, mądre nauki, wspaniały przykład wiary i pobożności
oraz za to, że jesteś z nami i dla nas.
Koła Różańcowe i wierni parafii św. Maksymiliana Kolbe
i św. Stanisława Biskupa w Korobczycach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
JANOWI RUSZNICKIEMU
z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus
Chrystus błogosławi każdy Twój dzień, Duch Święty udziela szczodrych darów, a Najświętsza Maryja Panna ma w swojej opiece, żebyś
w dobrym zdrowiu mógł zawsze wykonywać Bożą wolę.
Kółko Żywego Różańca Matki Bożej Anielskiej z Korobczyc

Parafianie kaplicy w Massalanach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
JANOWI RUSZNICKIEMU
z okazji urodzin życzymy dobrego zdrowia. Niech Jezus zawsze błogosławi Ci w posłudze duszpasterskiej i obficie wynagradza za Twoją prace. Niech każdy dzień będzie napełniony słońcem, radością
i szczęściem, a Matka Boża nieustannie otacza płaszczem macierzyńskiej opieki i miłości.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
ZDZISŁAWOWI PIKULE
z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia na długie i owocne lata
życia i posługi kapłańskiej, pomocy Bożej w realizacji wszelkich
planów i nadziei, opieki Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki
na każdej drodze życia. W czasie Twojej posługi w naszej parafii otrzymaliśmy różne dary: przez Twoje ręce mamy możliwość
zjednoczenia się z Panem Bogiem, słyszymy Słowo Boże z Twoich
ust, mamy niezbędne wsparcie duchowe, poprzez przyjaźń z Tobą

CZCIGODNY OJCZE ANDRZEJU ZUJ!
Z okazji urodzin i imienin składamy Ci serdeczne życzenia. Niech
zdrowie będzie mocne, wiara niezachwiana, uśmiech nie schodzi
z Twojej twarzy, w sercu zawsze panuje radość, a promienie miłosierdzia Bożego oświęcają codzienne życie duszpasterskie. Niech
dobry Jezus króluje w Twoim sercu, Matka Boża otula swoją miłością i troską, a Anioł Stróż chroni od wszelkiego zła. Na zawsze

Komitet parafialny kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe
i św. Stanisława Biskupa w Korobczycach

Rodzina Bondziusz, w. Mońkowce

Byli parafianie ze wsi Mociewicze

CZCIGODNYM OJCOM WITOLDOWI ŻELWETRO I
PROBOSZCZOWI ANDRZEJOWI ZUJOWI
z okazji imienin serdecznie życzymy potrzebnych łask od Boga
Wszechmogącego, opieki Najświętszej Maryi Panny, hojnych darów Ducha Świętego oraz mądrości i pomyślności w posłudze. Niech
zdrowie zawsze Wam sprzyja, radość i siła nigdy nie opuszczają, a
święty patron nieustannie się Wami opiekuje.
Wdzięczni parafianie z Lipniszek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU KANONIKOWI
ZDZISŁAWOWI WEDEROWI
z okazji zbliżających się imienin życzę mocnego zdrowia i radości.
Niech Chrystus oświeca drogę Twojego życia i pomaga nadal służyć
Bogu i ludziom, a Matka Boża niech otacza Cię swoją opieką. Dziękuję za Twe szczere modlitwy i dobre serce.
Z modlitwą Alicja Woronowa ze Smorgoń
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
JERZEMU KONOPIELCE
z powodu śmierci mamy składamy wyrazy szczerego
żalu i współczucia. Niech Pan Bóg przyjmie duszę
zmarłej do swojego Królestwa, a Tobie ukoi ból
po stracie bliskiej osoby.
Parafianie z kaplicy w Studzienikach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
JERZEMU KONOPIELCE
z powodu śmierci mamy składamy szczere kondolencje.
Niech wsparcie modlitewne i słowa chrześcijańskiej
pociechy pomogą Ci przetrwać ten nieznośny ból.
Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!
Wierni kaplic w Wierdomiczach i Worobiejkach
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Oryginalne freski, które mogą mieć
ponad 400 lat, zostały odnalezione przez
konserwatorów na głównym fasadzie kościoła Bożego Ciała w Nieświeżu.
Świątynia została wzniesiona w latach
1587-1593 według projektu włoskiego
architekta jezuity Jana Marii Bernardoniego z fundacji księcia Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki. Kościół w Nieświeżu stał się pierwszym znaczącym
zabytkiem architektury wczesnobarokowej na terenie Europy Wschodniej, w którym zachowały się jeszcze pewne cechy
renesansowe.
Jak poinformował proboszcz parafii
pw. Bożego Ciała w Nieświeżu ks. kanonik Piotr Szarko, dziekan nieświeżski,
renowacja wciąż trwa. Prace nad odnowieniem fasad perły białoruskiej architektury sakralnej mają się zakończyć
w przyszłym roku.

Nigdy nie wiadomo, co bardziej zachwyca osobę wierzącą: cudowna interwencja wszechmocności Boga czy Jego
tajemnicze milczenie. Bóg zawsze ma
na uwadze coś więcej niż tylko rozwiązanie konkretnej sprawy. Stara się udoskonalić naszą wiarę, posługując się
słowami: „Nie bój się, tylko wierz”. Konieczne jest usłyszenie tych słów! Pomagają zachować spokój w pełnym oddaniu
swojego życia Chrystusowi z prawem
decydowania o dalszym biegu wydarzeń.
Jest to wielka szkoła naszej modlitwy i
wiary.
Należy pamiętać, że trudne wydarzenia zmuszają do szukania pomocy
u Boga. Bardzo często właśnie w ten sposób planuje On spotkanie z nami. Ból,
bezradność, czasem strata zmuszają nas
do szukania ratunku u Pana, stają się
punktem zwrotnym.

W październiku odbyło się spotkanie
papieża Franciszka z przywódcą Korei Południowej, podczas którego papież po raz
kolejny potwierdził chęć odwiedzenia Korei Północnej.
W 2018 roku odbyło się pierwsze
spotkanie przywódcy Korei Południowej
z Ojcem Świętym, podczas którego papież
otrzymał krzyż wykonany z drutu kolczastego pochodzącego ze strefy zdemilitaryzowanej oddzielającej od siebie oba
państwa. Wtedy to prezydent przekazał
papieżowi ustne zaproszenie od przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una. Franciszek odpowiedział, że chętnie pojedzie
do Korei Północnej, jeśli otrzyma oficjalne
zaproszenie. Chęć przyjazdu Ojca Świętego do tego kraju jest postrzegana jako
szansa na ustanowienie pokoju na Półwyspie Koreańskim i integrację Korei Północnej w międzynarodową wspólnotę.

W dniach 5-7 listopada w nowogródzkim klasztorze Sióstr Nazaretanek odbyły się ćwiczenia duchowe dla dziewcząt
na temat „Święty Józef: cień Ojca”.
Konferencje przeprowadził proboszcz
parafii pw. Świętych Aniołów Stróżów
w Rohotnie (dekanat Dziatłowo) ks. Paweł
Skuba. Na przykładzie św. Józefa rekolekcjonista pokazał, jak należy wierzyć i ufać
Bogu, a także opowiedział, koncentrując
się na cechach charakteru świętego, jaki
powinien być przyszły mąż. Najbardziej
serca dziewcząt dotknęła nocna adoracja,
gdy każda z nich miała okazję być w ciszy
i sam na sam z Jezusem.

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