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Wyjątkowa Matka

Maryja została odkupiona, jak i wszyscy ludzie.
Chociaż inaczej niż my, doskonalej.
na stronie

2

Pozbywamy się
nadmiernej i pochopnej
konsumpcji

ADWENT 2020:

sykhiv.media

ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI
Aby mniej śmiecić, musisz mniej kupować.
na stronie

Zawsze czekamy na Adwent jako szansę na bardziej wzniosły dialog z Panem, osobistą przemianę wewnętrzną, a może, i na zmiany zewnętrzne:
nową pracę lub poprawę atmosfery w rodzinie. W tym roku, być może,
mamy nadzieję na większe zmiany: że skończy się pandemia, która już
zmęczyła wszystkich, i odrodzi się spokój i zgoda w kraju.
na stronie

5

findmykids.org

Dlaczego nie wolno
bić dziecko?

3

POWIĘKSZYŁO SIĘ GRONO W ZAKONIE FRANCISZKANÓW

Postawa leżenia krzyżem na znak całkowitego poświęcenia się Bogu

W dniu wspomnienia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Zakonie
Braci Mniejszych Konwentualnych śluby wieczyste złożył br. Wiktor Maria
Mały klaps tylko zaszkodzi dziecku. Jeżeli Mieleszko OFMConv. Uroczystość odbyła się podczas Mszy św. w franciszmnie biją, to i ja mogę bić innych?
kańskim kościele Matki Bożej Anielskiej w Grodnie.
na stronie
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Aktualności

Drodzy Czytelnicy!

Czas tegorocznego Adwentu jest dla nas dobrą motywacją do konkretnego działania i wytężonej
pracy nad sobą. Wraz z kolejnymi dniami czuwania nadchodzi do nas Miłość, a zatem warto, a nawet trzeba odpowiednio się do tego wydarzenia przygotować.
Każdy, kto traktuje swoje życie jak przygotowanie na najważniejsze spotkanie, nie tylko odpowie
na pytanie, „co mam robić w Adwencie?”, ale każdego dnia będzie pracował nad wadami. Swoimi
wadami. Będzie chciał się nawrócić. Oczyścić swoje serce. Oderwać się od rzeczy tego świata i spojrzeć w stronę Nieba.
Nikt nie lubi myśleć o sobie, że jest daleki od doskonałości. Niełatwo porzucić wygodną, wydeptaną już ścieżkę i zacząć żyć po nowemu. Ale nie ma innego wyjścia. Jeśli chcemy dojść do celu, nie
liczy się jakość drogi, lecz kierunek, w którym prowadzi. A celem każdego człowieka jest Niebo.
Nawrócenie to nie pielenie grządki. Możemy wyrwać jeden lub drugi chwast, ale w ich miejscu
wyrosną nowe. Nawrócenie to zmiana sposobu naszego myślenia. To powiedzenie sobie, że już nie kocham zła, już nie jestem do niego przywiązany. Chcę iść za Jezusem i żyć tak, jak On żyłby na moim
miejscu.
Niech tegoroczny Adwent stanie się dla każdego z nas owocnym czasem poszukiwania Jezusa w
naszym życiu. Szukajmy Chrystusa w liturgii, w modlitwie, w Słowie Bożym, w sakramentach, w życiu codziennym i w drugim człowieku. Nie lękajmy się otworzyć Mu drzwi naszych serc. Umiejmy się
wyciszyć, wejść w siebie i podejmować mądre, zgodne z wolą Bożą, decyzje.
kalendarz

6 grudnia
II
Niedziela
Adwentu.
Diecezjalny Dzień Modlitw
za Wszystkich Dobrodziejów
Kościoła.
Każdego roku w II Niedzielę
Adwentu we wszystkich parafiach w Polsce są zbierane ofiary
na poszczególne projekty napływające do biura Zespołu Pomocy
Kościołowi na Wschodzie przy
Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Wśród tych, kto
może liczyć na pomoc, jest również Kościół na Białorusi.
Zespół Pomocy Kościołowi
na Wschodzie został powołany
w 1989 roku, z inicjatywy
ówczesnego Prymasa Polski
kard. Józefa Glempa.

8 grudnia
Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny.
Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest prawdą wiary
katolickiej. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą „Ineffabilis Deus” papież Pius IX
w bazylice św. Piotra w Rzymie
(Włochy). Zgodnie z dogmatem
o Niepokalanym Poczęciu Maryi od momentu poczęcia została Ona zachowana nie tylko
od wszelkiego grzechu, którego
mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas
wszystkich grzechu pierworodnego.

13 grudnia
III Niedziela Adwentu –
Niedziela Radości.
III niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest Niedzielą
„Gaudete”, czyli niedzielą radości. Czasem nazywa się ją również „niedzielą różową”, gdyż
jest to jeden z dwóch dni w roku,
gdy kapłan sprawuje liturgię
w szatach koloru różowego.

14 grudnia

Wspomnienie św. Jana
od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.
Święty Jan od Krzyża urodził
się około roku 1542 w Hiszpanii.
Wstąpił do zakonu karmelitów, a
w roku 1568, pod wpływem św.
Teresy z Avila, stał się pierwszym
zakonnikiem zreformowanego
Karmelu. Oddawszy się dziełu tej
reformy, wiele wycierpiał trudów
i przeciwności.
Zmarł w 1591 roku. Odznaczał się wielką świętością życia i
mądrością, o czym świadczą jego
pisma dotyczące życia duchowego.

WYJĄTKOWA MATKA
ciąg dalszy ze str. 1

Każdego roku w czasie Adwentu przeżywamy
uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół
zaprasza nas, abyśmy
wielbili Boga za zapowiedzianą przed wiekami
Niewiastę, której potomstwo zmiażdżyło głowę
szatana, Maryję.
Ks. Jerzy Martinowicz

MISJA DLA MATKI
ODKUPICIELA
Mamy szczęście żyć w czasach,
gdy Bóg przywrócił ludziom godność Jego dzieci. Stwórca w Jezusie
Chrystusie uniżył siebie, przyjął
„postać sługi” (por. Flp 2, 7), stał się
jednym z nas, naszym bratem, aby
obdarzyć nas udziałem w swoim
życiu, w swojej wielkości i chwale.
Aby stać się podobnym do człowieka we wszystkim, z wyjątkiem
grzechu, zapragnął On przejść
przez wszystkie etapy naszego życia, równocześnie je uświęcając.
Na tej drodze nie mogło zabraknąć
Matki, która została wybrana przez
Boga do spełnienia ważnej i konkretnej misji, aczkolwiek bardzo
trudnej do zrozumienia przez nasz
ograniczony rozum ludzki. Jednak
z odpowiedzią przychodzi nam
Ewangelia, gdzie możemy przeczytać: „Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37).
OBDARZONA ŁASKĄ
NA MIARĘ JEDYNEGO
POWOŁANIA
Maryja powinna była stać się
Matką Dziecka, o którym mówił
anioł: „Święte, które się narodzi,
będzie nazwane Synem Bożym” (Łk
1, 35). Dlatego Ona sama miała być
święta.
Maryja – jest Matką Odkupiciela, Zwycięzcy zła, grzechu i szatana, jednak równocześnie jest człowiekiem, córką Adama, a więc jak
każdy człowiek, potrzebowała odkupienia. I została odkupiona, chociaż inaczej niż my – doskonalej.
Matka
Odkupiciela
została ustrzeżona od popadnięcia w
grzech, wtedy gdy my wszyscy zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu, podniesieni z niego. Matka
Zbawiciela, Świętego nad świętymi,
została obdarzona łaską na miarę
jedynego powołania. A więc uświęcona, ustrzeżona od grzechu pierworodnego – Niepokalana! A więc
nie ma w Niej nawet cienia grzechu.
Musimy w pokorze wyznać, że tej
wolności od wszelkiej zmazy grze-

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Zelwie, 2019 r.
chu, niewinności i świętości, nikt
poza Bogiem nie może pojąć, ani
sobie wyobrazić.
MATKA CHRYSTUSA
I WSZYSTKICH LUDZI
Maryja została obdarzona niezwykłą łaską nie ze względu na Jej
zasługi, ale ze względu na Świętego, na Jej Boże Macierzyństwo. A
więc ostatecznie ze względu na nas,
ponieważ Syn Boży narodził się dla
naszego zbawienia.
Bóg, chcąc przywrócić czło-

w usta Niepokalanej słowa proroka
Izajasza: „Przyodział mnie w szaty
zbawienia i okrył płaszczem sprawiedliwości” (Iz 61, 10).
Maryja oddaje należną cześć
Bogu: „Wielbi dusza moja Pana...”
(Łk 1, 46). Dlatego zaraz po Zwiastowaniu z pokorą śpieszy do Elżbiety, aby jej posługiwać. A swoje
posłannictwo będzie przeżywać
w cierpieniu u boku cierpiącego
Zbawiciela. Swoje powołanie wypełni do końca, nie zmarnuje łaski,
którą otrzymała.

Bóg, powołując nas do świętości, do udziału w Jego życiu, do zbawienia świata, do szczęścia, stawia
nas w konkretnym miejscu i czasie,
powierza określone zadanie. Uzdalnia nas również, abyśmy mogli
przyjąć Jego wolę, jako zaproszenie do udziału w dziele zbawienia,
w budowaniu Królestwa Bożego.
Powołanie jest największym
Bożym darem. Realizuje się ono
tu i teraz – w rodzinie, w szkole
czy w pracy i dlatego powinniśmy
się wzorować na Maryi i stawać się

„Idź z miłością do wszystkich, ponieważ twoje życie jest cenną misją: nie jest ciężarem, który trzeba znosić, lecz darem do zaoferowania. Odwagi, nie lękaj się: idźmy ku wszystkim!”.
Papież Franciszek

wiekowi godność dziecka Bożego
i zniszczone przez grzech pierworodny obraz i podobieństwo zaplanowane podczas stworzenia,
odnowił je najpierw w Maryi. Matka Zbawiciela miała świadomość
wybrania, na które w żaden sposób
nie zasłużyła. Wyznała, że Bóg odkupił Ją przez swego Syna: „Raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu
moim” (Łk 1, 47). A Kościół wkłada

POWOŁANI
DO ZBAWIENIA ŚWIATA
Maryja mogła powiedzieć Bogu
„tak”, a mogła odmówić. W swojej
wolności zawierzyła Ona bezgranicznie Ojcu. W pełni zrealizowała
swoje powołanie aż po krzyż, aż do
trwania na modlitwie z Apostołami
w Wieczerniku. Maryja, Niepokalanie Poczęta, uczy nas odpowiadać
na Boże powołanie, na Jego dar.

„świętymi i nieskalanymi”. Możemy być pewni, że w ślad za naszym
powołaniem płyną łaski dla jego realizacji. Skoro Wszechmogący wybiera dla każdego człowieka określoną drogę, to też obdarza swoją
mocą na miarę wielkości zadań i
powołania. Pan Bóg nigdy nie zostawia nas samych.

www.slowo.grodnensis.by
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Z życia Kościoła

ADWENT 2020: ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI
ciąg dalszy ze str. 1

W okres radosnego oczekiwania wchodzimy z ciężarem własnych doświadczeń, które w tym roku pogorszyły okoliczności panujące wokół nas. Czym się w takim razie zainspirować? Jak obudzić adwentową zabawę, jeśli kierujesz
do Pana kolejne „dlaczego” i „za co” i nie znajdujesz odpowiedzi? A może po prostu nie do końca się rozsmakowaliśmy w tym, jak się zaczyna prawdziwa radość? Spróbujmy to wyjaśnić…
Angelina Marciszewska

NI E D ZI E L A „G A U D E T E” J A K O K U L M IN ACJA RA DOŚ CI
Ks. Eugeniusz Amasionok
Na pewno, każdy z nas od dzieciństwa zwykł nazywać Adwent czasem radosnego oczekiwania. Jednak wielokrotnie miałem takie myśli niby „jak można przygotować się na przyjście Chrystusa, a jednocześnie «po drodze» nie zgubić radości?”. W końcu, jeśli chcesz być
naprawdę gotowy na bezcenne spotkanie, trzeba zdążyć wiele rzeczy
zmienić w sobie.
Zwykle jest to bolesny proces, który wymaga od osoby pewnego
wysiłku i pracy nad sobą. Konieczne jest, na przykład, posiadanie wystarczającego męstwa i odwagi, aby stanąć w prawdzie przed Bogiem,
samym sobą i bliźnim, oddalić się od nadmiernego zapracowania,
spojrzeć na swoje relacje z Chrystusem z dystansu. A to wcale nie jest
takie łatwe, ponieważ musisz jeszcze mieć czas odpowiedzieć na pytania: „Kto jest dla mnie największym skarbem i sensem całego życia?”
i „Co powstrzymuje mnie przed przygotowaniem mojego serca
na spotkanie z Chrystusem podczas świąt Bożego Narodzenia?”.
Moim zdaniem każdy, kto w ten sposób postrzega ten okres,
wielokrotnie doświadczył w duszy poczucia pustki i rozczarowania
ze świadomości, że własnymi siłami nie udaje się zrealizować wszystkich zaplanowanych spraw. A gdy nadchodzi trzecia niedziela, tradycyjnie nazywana w kościele „Gaudete”, co oznacza „Radujcie
się”, chrześcijanin może mieć pytania: „Jak mogę się radować,
gdy zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a moje adwentowe
postanowienia po raz kolejny nie udaje się zrealizować? Jak
mogę się cieszyć, jeśli czuję niepokój w sercu o przyszłość mojej

Alla Zarecka,

Parafia Najświętszego Odkupiciela w Grodnie

Paweł Cyronok,

rodziny, bliskich? Jak mogę się cieszyć, gdy szpitale na świecie
są zatłoczone, a sytuacja społeczno-polityczna w kraju pozostaje
dość napięta?”.
Właśnie niedziela „Gaudete” pomaga nam odpowiedzieć na te i
inne pytania, zapraszając z odwagą nieść radość i spokój tam, gdzie
są podziały, konflikty, nienawiść, zapraszając do zwracania uwagi
na potrzeby tych, kto najbardziej potrzebuje wsparcia i szuka nadziei
na lepsze jutro. Apel „Radujcie się!” przypomina nam, że niezwykle
ważną i cenną cechą każdego świadomego chrześcijanina musi być radość. W końcu, jeśli jesteśmy tak smutni i przerażeni jak wielu innych,
to kto nas będzie naśladował, kto uwierzy, że Bóg może poradzić sobie z wszelkimi problemami i troskami? Gdy codzienne rozmowy są
wyjątkowo negatywne, gdy są nasycone tylko krytyką i potępieniem
– bez radości, bez nadziei, bez zaufania Bogu, tylko rozczarowaniem
– wtedy czym różnimy się od niewierzących ludzi?
Papież Franciszek w jednym ze swoich kazań zauważył: „Dążenie do szczęścia jest dobrym pragnieniem, ale wewnętrzne poczucie radości jest czymś więcej. Jest czymś, co nie powinno zależeć od
żadnych zewnętrznych okoliczności, które mogłyby w jakiś sposób
na nas wpływać. W końcu, jeśli nieustannie starasz się być szczęśliwy
za wszelką cenę, ostatecznie możesz pozostać na powierzchni życia,
nigdy nie zanurzając się głębiej”.
Zanurzyć się głębiej i zobaczyć powody do ogromnej radości; uświadomić sobie bliskość Boga, który stał się podobny do nas i przyjmuje nas
takimi, jakimi jesteśmy; zatrzymać się w szybkim rytmie codziennego
życia i pochylić się nad wielką tajemnicą miłości Boga do każdego człowieka – właśnie do tego zaprasza III Niedziela Adwentu, której w tym
roku musimy doświadczać w trudnych warunkach i okolicznościach.

Adwent to czas pełen wiary,
modlitwy i miłości, gdy czekamy
na narodzenie Jezusa. To dobra
okazja, aby zastanowić się nad
swoim życiem, stanąć w prawdzie
przed samym sobą, a także to czas
zmian, nadziei i małych cudów.
Z własnego doświadczenia zaznaczam, że w tym okresie w szczególny sposób odczuwam bliskość
Boga, Jego błogosławieństwo i
pomoc.
Od dzieciństwa pamiętam Adwent jako czas bardzo jaskrawych
i radosnych chwil. Robiliśmy lampiony i chodziliśmy na Roraty.
Każdego dnia z niecierpliwością
oczekiwaliśmy na Boże Narodzenie. Te emocje i tradycje zawsze
chciałam przekazać własnym
dzieciom – aby Adwent był dla
nich okresem, przez który z entuzjazmem będą chcieli przejść.

Dzisiaj w naszej młodej rodzinie mamy własne zwyczaje:
na przykład, robimy własnoręcznie wieniec adwentowy i kalendarz. Dzieci wykonują zadania
z wielką radością! Nasza rodzina
jest również członkiem duszpasterstwa „OPEN Families”, które
ma dobrą tradycję organizowania akcji „Bożonarodzeniowe
światło do każdego domu”. Jej
istotą jest przekazywanie z domu
do domu kartek z przemyśleniami i życzeniami Adwentowymi oraz świecy, która następnie jest zapalana i cała rodzina
się modli.
W tym roku bardzo chciałabym, aby Adwent przyniósł
naszym rodzinom prawdziwy
spokój i tę radość duchową, którą może dać tylko Duch Święty. Naprawdę chcę, aby Jezus

narodził się na nowo we wszystkich wspólnotach, ponieważ
pandemia i kryzys społecznopolityczny zabierają dużo sił i
bardzo trudno jest znaleźć powód do radości.
Myślę, że aby poznać radość
Adwentu, musimy przemyśleć
nasze życie i bardziej zaufać
Chrystusowi – oddać Mu swoje obawy, nieporozumienia,
choroby i doświadczenia z powodu napięcia w kraju. Zwracając uwagę na to drugie, warto
poświęcać więcej uwagi bliźnim,
reagować na ich nieszczęścia
i potrzeby. Wzajemna pomoc
w tym trudnym czasie stanie się
źródłem radości, której wszyscy
pragną. Stańmy się apostołami
pokoju i zgody, jednocząc się
w modlitwie.

Adwent jest dla mnie zawsze
radosnym czasem oczekiwania
na święto Bożego Narodzenia.
Tak było od dzieciństwa. Nic się
nie zmieniło.
Jak nakazuje nauczanie Kościoła, na czas postu obowiązkowo podejmuję postanowienia.
Ostatnio coraz częściej są związane z ograniczeniami w korzystaniu z internetu, ponieważ się
zgodzę, że w naszym życiu jest
zbyt dużo „hałasu” informacyjnego. Czasami pochłania on
całkowicie. A Adwent to dobry

powód, aby zatrzymać się, zastanowić, jak przeżywasz codzienność, czy nie marnujesz
dużo czasu.
Z pewnością, obecny Adwent
będzie przeżywany inaczej. Jest
to związane zarówno z pandemią, jak i kryzysem, w którym
znalazł się nasz kraj. Szczególny wpływ odczuł też Kościół
katolicki na Białorusi. Od kilku
miesięcy przebywa na wygnaniu arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. Dlatego uważam,
że każdy katolik musi jeszcze

bardziej, niż wcześniej, włączyć się w walkę o lepsze czasy:
zarówno modlitwą, jak i swoimi działaniami. W tym Adwencie skupię się na praktykach
modlitewnych; dużo rozmawiać
z ludźmi, którzy udają, że
w społeczeństwie nic się nie
dzieje; wspierać tych, którzy
cierpią z powodu nękania lub
znaleźli się za kratami.

Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, gdy słyszy się
o Adwencie, jest okresem radosnego oczekiwania, któremu towarzyszą Roraty, wieniec adwentowy, szopka i obowiązkowy happy
end w formie wieczerzy wigilijnej
i śpiewu bożonarodzeniowego.
Jeśli jednak pytać nie umysł, ale
serce... Adwent to rekolekcje nadziei. Za każdym razem indywidualne, wyjątkowe i niepowtarzalne.
Jest to czas, w którym każdy może
zmienić się na lepsze, a tym samym uczynić trochę bardziej radosnym i bez tego szary świat
dookoła.
W tym roku było więcej szarych kolorów – pandemia koronawirusa i skomplikowana
sytuacja
społeczno-polityczna
w kraju. Chcę od razu zauważyć,
że kryzys nigdy nie pojawia się

tak po prostu. Hipokryzja i okrucieństwo, którymi są wypełnione ostatnie miesiące, tylko odzwierciedla i potwierdza duchowy
kryzys naszej społeczności, gdy
grzech staje się czymś tak zwyczajnym, że w pewnym momencie granice między dobrem a złem
zacierają się i przestają istnieć.
Tylko jeden Bóg wie, przez
jakie trudności i próby musimy przejść, aby odzyskać serce
zdolne do szczerej i prawdziwej
miłości. Jako człowiek, który nie
jest obojętny na to, co się wokół
niego dzieje, myślę, że każde zło
i bezprawie może być pokonane
tylko przez miłość, której źródłem
jest Jezus. Chrystus mówi: „Zaprawdę powiadam wam, każdy akt
prawdziwego, ślepego, pełnego
oddania się Mi przyniesie owoc,
jakiego pragniecie i rozwiąże

najbardziej napięte sytuacje”
(z aktu oddania się Jezusowi,
ks. Dolindo Ruotolo).
W Adwencie postaram się
znaleźć odpowiedź na następujące pytanie: „Co zrobiłam, aby
uniknąć obecnego kryzysu i jak
bardzo moje serce jest gotowe
do zmiany?”. Właśnie dlatego
moje rekolekcje nadziei skupią się
na zaufaniu i poszukiwaniu woli
Bożej w każdym działaniu, w każdym usłyszanym słowie lub dokonanym działaniu.
Adwent jest naprawdę wspaniałą okazją, by w nadziei i zaufaniu Panu uczciwie spojrzeć
w najciemniejsze zakątki swojej
duszy i pozwolić, aby Dzieciątko Jezus narodziło się w sercu.
I w tym tkwi cała radość okresu
przedświątecznego.

parafia Świętej Rodziny w Lidzie

Wiktoria Waluk,

parafia św. Franciszka Ksawerego w Grodnie
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Diecezjalne ŚDM
przeniesione

Papież Franciszek przeniósł
obchody Światowych Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym
z Niedzieli Palmowej na uroczystość Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
Papież poinformował o swojej decyzji podczas ceremonii
przekazania krzyża Światowych
Dni Młodzieży, która odbyła się
w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Papież zaznaczył, że w centrum uwagi pozostanie tajemnica
Jezusa Chrystusa, Odkupiciela
Człowieka, jak zawsze to podkreślał inicjator i patron Światowych
Dni Młodzieży św. Jan Paweł II.

Wkrótce nowe
beatyfikacje

Papież Franciszek upoważnił
Kongregację do Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretów
dotyczących procesów beatyfikacyjnych.
Papież zatwierdził dekret
potwierdzający cud dokonany
za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Maria Ciceriego z Włoch.
Osobnym dekretem potwierdzono również męczeńską śmierć
Sług Bożych ks. Juan Elías Medina
i 126 jego towarzyszy, księży,
mnichów i osób świeckich z Hiszpanii, zamordowanych z nienawiści do wiary.
Inne dekrety potwierdzają
heroizm cnót duchownych i konsekrowanych osób: bp. Fortunato
Maria Farina, ks. Alfonso Ugolini, s. Francesca Ceci, klaryski kapucynki, s. Maria Carola Cecchin
ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa
Benedykta Cottolengo, s. Francesca Janet ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej (Włochy)
oraz ks. Andrea Manjón y Manjón
(Hiszpania).

Choinka ze Słowenii
i szopka z Włoch

Zgodnie z tradycją plac
św. Piotra zdobi świąteczna kompozycja choinki i szopki.
Choinka pochodzi ze słoweńskiej miejscowości Kočevje, w 90%
porośniętego lasem. Wysokość
świątecznego drzewka wynosi
28 metrów, a maksymalna średnica pnia – 70 centymetrów. Szopka Bożonarodzeniowa pochodzi
z włoskiego regionu Abruzja, który od XVI wieku słynie z produkcji ceramiki. Figury z tego delikatnego materiału, nieco wyższe
od naturalnego wzrostu człowieka, znajdują się na postumencie
o powierzchni 125 m2.
Ceremonia inauguracji świątecznej kompozycji odbędzie się
wieczorem 11 grudnia. Świąteczne drzewko i szopka pozostaną
na placu św. Piotra do końca liturgicznego okresu Bożego Narodzenia, czyli do niedzieli Chrztu
Pańskiego 10 stycznia 2021 roku.

Intencje modlitewne
na grudzień
powszechna

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

diecezjalna

Módlmy się w intencji rodziców, aby przyjęli dar nowego
życia.
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Z życia Kościoła

POWIĘKSZYŁO SIĘ GRONO
W ZAKONIE FRANCISZKANÓW

Kościół powszechny

POLSKA. Papież Franciszek ustanowił nową diecezję olsztyńsko-gdańską Kościoła grekokatolickiego. Wydzielono dla niej
niektóre tereny archidiecezji przemysko-warszawskiej i diecezji
wrocławsko-gdańskiej. Pierwszym jej biskupem mianował księdza
Arkadiusza Trochanowskiego. Nowa diecezja obejmuje 90 075 km2,
liczy 43 parafie i ośrodki duszpasterskie. Na katedrę został wyznaczony kościół Opieki Najświętszej Maryi Panny w Olsztynie.
CHINY. Zostało przedłużone tymczasowe Porozumienie pomiędzy Stolicą Apostolską a Chińską Republiką Ludową. Dotyczy
nominacji biskupów i nie porusza status prawny Kościoła katolickiego w kraju oraz stosunków między miejscowym duchowieństwem a władzami. Ma to bardzo istotne znaczenie, gdyż wcześniej
mogli służyć tylko biskupi wybrani przez Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich kontrolowanego przez komunistyczny
reżim, bez wiedzy i zgody papieża.
MOZAMBIK. W mieście Nangololo w prowincji Cabo Delgado
islamscy terroryści zniszczyli jedną z najstarszych misji katolickich
w kraju. Dżihadyści dopuścili się ludobójstwa wobec miejscowych
chrześcijan. W pobliżu dróg widać wiele ciał już w fazie rozkładu.
Wiele osób zostało ściętych, a domy podpalone i zburzone. Z informacji mozambickich mediów wynika, że w związku z licznymi atakami dżihadystów, powołujących się na swoje związki z Państwem
Islamskim, w prowincji Cabo Delgado wypędzonych ze swoich domów zostało już ponad pół miliona osób (w zdecydowanej większości chrześcijan).

Wspólnota franciszkanów konwentualnych posługujących na Białorusi
ciąg dalszy ze str. 1
Ks. Jerzy Martinowicz

Ś

luby
wieczyste
życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie
br. Wiktor złożył na ręce
o. Antoniego Pożeckiego,
delegata delegatury prowincjalnej na Białorusi należącej do prowincji Matki
Bożej Niepokalanej w Warszawie (Polska). Kapłan na
mocy udzielonej mu władzy
obiecał br. Wiktorowi życie
wieczne, jeśli ten dotrzyma
złożonych obietnic.

W związku z trudną sytuacją
epidemiologiczną
w uroczystości wzięła udział
ograniczona liczba gości.
Wesprzeć br. Wiktora zgromadzili
się
współbracia
z różnych wspólnot franciszkańskich na Białorusi.
Franciszkanin prosi wiernych pamiętać o nim w modlitwie, aby godnie i wiernie
służył Bogu na wybranej
drodze zakonnej.

Br. Wiktor Mieleszko
urodził się w 1994 roku.
Rozpoczął swoją drogę zakonną zaraz po ukończeniu
szkoły średniej w 2012 roku.
Teraz br. Wiktor studiuje
na 6 roku Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Łodzi (Polska)
i przygotowuje się do przyjęcia święceń diakonatu.

STANY ZJEDNOCZONE. W 2021 roku ma rozpocząć działalność pierwsza na świecie chrześcijańska linia lotnicza „Judah 1”.
Posiada już licencję Federalnej Agencji Lotnictwa USA (FAA) niezbędną do ruchu lotniczego. Linia lotnicza powstała w celu wspierania misjonarzy i realizacji inicjatyw pomocowych w łagodzeniu
skutków klęsk żywiołowych. Za bilety lotnicze trzeba będzie zapłacić, ale każdy bagaż jest bezpłatny. To sprawia, że linia lotnicza
staje się konkurencyjna na rynku.
AUSTRIA. Pandemia nie przeszkodziła kontynuować tradycji
zapalenia Betlejemskiego Światła Pokoju. Inicjatorem tej tradycji
jest radio ORF w Górnej Austrii. Ogień od lampy oliwnej w Grocie
Narodzenia został już przewieziony do kraju samolotem. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób „znak pokoju z Betlejem” będzie w tym
roku rozsyłany do różnych miejsc w Europie, a także w USA i kilku
krajów Ameryki Łacińskiej. W tym roku przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju towarzyszy hasło „Światło Służby”.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

POCZUĆ SMAK UROCZYSTOŚCI

Przekroczyliśmy już próg Adwentu. Każda osoba postrzega i doświadcza tego
okresu inaczej. Dla niektórych kojarzy się on z pewnym ciężarem, który należy nosić
na ramionach przez cztery tygodnie, a ktoś już zdecydował, jakie postanowienie podejmuje na Adwent. Ktoś go lubi, a ktoś czeka na szybsze zakończenie…
Kl. Andrzej Juchnik

J

ako dziecko nie lubiłem
tego okresu. Ale stopniowo
coraz bardziej zacząłem
rozumieć sens Adwentu i jego
znaczenie. Zainteresowałem
się odpowiednią tematyką na
katechezach, szukałem informacji o tradycjach przeżywania tego okresu w internecie.
Każdego roku Adwent stawał
się dla mnie coraz bardziej
ulubionym czasem, na który już zaczynałem czekać
po uroczystości Wszystkich
Świętych.
Adwent nasyca nasze życie

czymś nowym, a także zachęca do skupienia się na tajemnicy Bożego Narodzenia
Zbawiciela i Jego drugiego

Matki Bożej, z którą razem
czuwamy i czekamy na naszego Pana na ziemi. I piękna liturgia z pieśniami... Czy

okolicznościach życia?
Światło z lampionów pośród ciemności w tym roku,
bardziej niż kiedykolwiek,
zyska większe znaczenie i
będzie nasycone symboliką.
Cały świat znajduje się ostatnio w trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. A nadchodzące święta
nie będą już takie, jak kiedyś.
Ale to wszystko nie powinno
odwracać nas od Boga. Nie
tracąc nadziei, nasze serca
powinny świecić jak lampiony podczas Rorat i, łącząc
się ze światłem innych ludzi,
oświetlać cały świat ogarnięty ciemnością oraz nieść radość bliźnim. Wszystko kiedyś się kończy i nieszczęścia
się kończą.
Lecz, aby serce jaśniało
blaskiem, trzeba mieć czystą
duszę. Oczywiście, nikt z nas
nie jest świętym i zdarza się,
że swoim zachowaniem obrażamy Boga, brudząc w ten
sposób naszą duszę. Jednak,
dobrze wiemy, jak ją oczyścić.
Nie ma lepszego lekarstwa
dla duszy, niż sakramenty.
A dokładniej, niż sakrament
pokuty,
który
oczyszcza
z grzechów i przywraca stan
dziecka Bożego. Spowiedź i
Eucharystia są nieodłącznymi środkami adwentowego

Zawsze trudno nam zaakceptować to, czego do końca nie rozumiemy. Lecz gdy zagłębiamy się w istotę rzeczy, już patrzymy
na wszystko inaczej.
przyjścia w chwale. Sprzyja temu atmosfera Adwentu:
wieniec z 4 świecami, pusty
żłobek. A także tak zwane
Roraty – Msza św. ku czci

nie zachęca to do tego, by
trochę pomarzyć o nadchodzących świętach? Czy takie
oczekiwanie nie dodaje radości i nadziei w trudnych

przygotowania do prawdziwego spotkania z nowo narodzonym Jezusem.
Ważną częścią przygotowań do Bożego Narodzenia

jest postanowienie adwentowe. W codziennej rutynie nie
raz ulegamy nurtowi życia,
gdy nie chcemy iść do przodu
lub skoczyć ponad swoją „poprzeczkę”. W takim momencie
postanowienie byłoby dobrym
sposobem na otrząśnięcie się.
Bardzo ważne jest, aby
nie przespać tego czasu, nie
machnąć ręką, mówiąc: „Jak
będzie, tak będzie. Po co podejmować jakieś postanowienia, jeśli i tak nic się nie
zmieni”. Może i tak. Lecz nie
należy wtedy podejmować
trudnych postanowień! Aby
przetrwać, należy obiektywnie ocenić swoje możliwości
i umiejętności. W tym przypadku wysiłek jest decydujący. Można nie “dotrzymać”
postanowienia, lecz nie trzeba rzucać sprawy w połowie
drogi. „Nie wyszło dzisiaj –
postaram się jutro” – takim
mottem warto się kierować.
Boże Narodzenie, jak każde ważne wydarzenie, wymaga poważnego podejścia. Nie
mogę liczyć na to, że w tym
roku na święta życie zmieni się diametralnie, jeśli powierzchownie i niepoważnie
podejdę do przygotowań adwentowych. Mój tata zawsze
mówił, że „przygotowanie powinno być przyjemniejsze niż
samo święto”. Gdy wkładasz
serce w przygotowanie, to
czujesz prawdziwy smak uroczystości.
Pragnę
życzyć
Wam
wszystkim, drodzy Czytelnicy, dobrego i owocnego Adwentu, aby w wigilijną noc
mały Jezus urodził się nie tylko w żłóbku betlejemskim, ale
także w Waszych sercach.
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POWINNIŚMY NOSIĆ BRZEMIONA JEDEN DRUGIEGO,
OKAZYWAĆ WZAJEMNE WSPARCIE I SOLIDARNOŚĆ
Katoliccy biskupi Białorusi skierowali Apel do wiernych i ludzi dobrej woli
w związku z napiętą sytuacją w kraju.
Nasza ojczyzna Białoruś już
czwarty miesiąc przebywa w stanie niespotykanego dotąd kryzysu społeczno-politycznego, który,
niestety, się pogłębia. Przemoc nie
ustaje, wciąż przelewa się krew, społeczeństwo jest podzielone. Wszystko to nie rokuje naszej ojczyźnie
szczęśliwej przyszłości, gdyż, jak
mówił Chrystus, dom, wewnętrznie
skłócony, nie ostoi się (por. Mt 12,
25). Trudno uwierzyć, że coś takiego
dzieje się w naszym miłującym pokój
kraju, znanym ze swojej tolerancji i
zgody panującej między ludźmi różnych wyznań i narodowości.
Kościół Katolicki, kierując się
Ewangelią i opartym na niej nauczaniem społecznym, występuje przeciwko przemocy, bezprawiu, niesprawiedliwości i kłamstwu i potępia
je. Kościół wzywa do pokojowego

rozwiązania powstałych problemów
poprzez dialog w duchu miłości
do Boga i bliźniego, z przestrzeganiem prawa Bożego oraz ludzkiego.
My, biskupi katoliccy Białorusi,
przyłączamy się do apelu Papieża
Franciszka, skierowanego po modlitwie Angelus 13 września 2020 roku
do władzy państwowej. Papież wezwał w nim do wysłuchania głosu
obywateli i zaspokojenia ich zgodnych z prawem pragnień, zapewniając pełen szacunek dla praw człowieka i wolności obywatelskiej.
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że głównym celem Kościoła jest
głoszenie Ewangelii, aby zbudować
Królestwo Boże, które nie kieruje
się zasadami tego świata i nie rości
sobie prawa do ziemskiej władzy.
Dlatego Kościół nie pełni funkcji
państwowych i nie może być przez

nikogo wykorzystywany do celów
politycznych.
W obecnym czasie, gdy ważą się
losy naszej ojczyzny, zgodnie z nauką św. apostoła Pawła, powinniśmy nosić brzemiona jeden drugiego
(por. Gal 6, 2), okazywać wzajemne
wsparcie i solidarność w imię budowania zjednoczonej, a nie podzielonej Białorusi.
Zwracamy się do katolików i
do wszystkich ludzi dobrej woli
z apelem o dalsze zanoszenie modlitw w intencji szybkiego i pokojowego rozwiązania kryzysu, gdyż
błogosławieni są pokój czyniący i ci,
którzy dążą do sprawiedliwości, jak
powiedział Chrystus. Dobro pokona
zło.
Pokój i dobro dla ciebie, nasza ojczyzno Białoruś!

Katoliccy biskupi Białorusi
Mińsk, 25 listopada 2020 r.

Сnota ekologiczna

POZBYWAMY
SIĘ NADMIERNEJ
I POCHOPNEJ
Alena Majsiuk

KONSUMPCJI

Jak dużo cywilizacja stworzyła rzeczy! Pragnienie zarabiania
na chciwości i nieumiarkowaniu w jedzeniu i piciu nieświadomego
człowieka prowadzi do zniszczenia naszego jedynego dla wszystkich
domu – planety Ziemia. Co możemy zrobić, zachowując cnotę umiarkowania, oszczędności, aby ocalić wszystko to, co nas otacza?
ZERO ODPADÓW
(Z E R O W A S T E)
Celem idei „Zero odpadów” jest
zmniejszenie ilości śmieci, które trafiają na wysypiska i spalarnie śmieci.
• Zrezygnuj z niepotrzebnych
rzeczy. Aby mniej śmiecić, musisz
mniej kupować. Warto, aby pójście
do sklepu było przemyślane. Aby to
zrobić, twórz listy i rozważ decyzje
dotyczące potrzeby kupowania. Naucz się mówić „nie” wszystkiemu co
jest bezużyteczne, zbyt tanie i niskiej jakości. Na przykład, darmowa

• Używaj ponownie i naprawiaj.
Prawidłowo korzystaj z rzeczy, aby
posłużyły dłużej. Jeśli coś się zepsuje,
spróbuj dać drugą szansę: naprawić
lub przerobić. Proces przekształcania
starych rzeczy w różne elementy wyposażenia wnętrz i dekoracji może być
świetną zabawą z dziećmi.
• Oddaj do recyklingu. Sortuj szkło,
makulaturę, plastik do specjalnych
pojemników lub oddaj do punktów
odbioru surowców wtórnych. Żarówki, baterie, akumulatory i inne odpady
niebezpieczne są utylizowane osobno.

Zadaj sobie pytanie: „Jak stać się świadomym konsumentem?
Co mogę w tym kierunku zrobić?”. A odpowiedź zawsze przyjdzie we właściwym czasie.
reklamówka jest używana tylko przez
krótki czas, aby przynieść zakupione
produkty do domu, a rozkłada się na
wysypisku 100 lat. Możesz używać
torebek wielokrotnego użytku. Na bazarku chętnie pakują sypkie produkty
do przyniesionej szklanki.
• Zmniejsz zużycie. Nie wszystko
musi zostać kupione. Coś można wypożyczyć, wykorzystać razem z kimś.
Warto zastanowić się, jak korzystać
z tego, co już masz.

• Rób nawóz z odpadów kuchennych dla roślin domowych lub ogrodu warzywnego. Sortuj odpady organiczne od innych śmieci i wrzucaj
je do pojemników. Produkty mięsne
i mleczne oraz owoce cytrusowe nie
można tam wrzucać. Zapach czystej
materii organicznej jest bardzo przyjemny.
Każda z proponowanych zasad
obejmuje wiele drobnych kroków,
które stopniowo wchodzą w nawyk,
aby stały się przyjemne. Nie ma

pinterest.ru

ciąg dalszy ze str. 1

wymogu rezygnacji ze wszystkiego i
na raz, ale za każdym razem, gdy coś
kupujemy, warto się zastanowić: czy
to nie będzie szkodziło mi i naturze?
„Zero odpadów” nie jest sprzeczne
z komfortem, ale z nadmiarem.
ZMIANA CODZIENNYCH
NAWYKÓW JEST
B A R D Z O Ł A T W A!
Pralkę załadowuj do pełna. Odłączaj urządzenia elektryczne od
gniazdka, gdy nie są używane. Kupuj
energooszczędne żarówki. Używaj
papieru biurowego po obu stronach.
Podziel się tym, czego sam nie
używasz. Jeśli rzecz już długo leży,
zaoferuj ją komuś, kto może jej

potrzebować. Za symboliczną opłatą
lub za darmo na forach internetowych. Przynoś ubrania i buty na cele
charytatywne lub oddaj je na freemarket. Wymieniaj się książkami na
specjalnych półkach (BookCrossing)
lub zanieś je do biblioteki.
Nadchodzi czas przedświątecznych zakupów – najlepszy czas, aby
pomyśleć o sensowności kupowania pamiątek. Czy są tak potrzebne?
Może, sam narysujesz pocztówkę lub
oddasz w dobre ręce to, czego nie
używasz, z ciekawą legendą o tej rzeczy, jak wcześniej przekazywano wartości rodzinne? Uczyń zasadę „Zero
odpadów” taką wartością!

W grudniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności. Aby zwiększyć urodzajność, stosuje się
sztucznie utworzone substancje. Dają krótkotrwały efekt w rolnictwie, lecz przez długi czas mają szkodliwy wpływ na wodę, żyzność
gleby i wszystkie żywe organizmy. Oddziaływanie chemiczne prowadzi do różnych mutacji i chorób u ludzi i zwierząt, do upośledzenia układu rozrodczego i hormonalnego, statusu immunologicznego, chorób nowotworowych i wad wrodzonych. W rzeczywistości
w naturze wszystko jest harmonijnie ułożone: wystarczy zobaczyć,
jak sama ziemia jest w stanie produkować ogromne plony.
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DOPOMÓC
DOBRĄ RADĄ

DLACZEGO NIE WOLNO BIĆ DZIECKO?
ciąg dalszy ze str. 1

N
Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog

www.slowo.grodnensis.by

poszukiwanie prawdy

a pewno, większość rodziców powie, że mały klaps „nie zaszkodzi”
dziecku, a na odwrót będzie służył pomocą w wychowaniu. Znajdą się i
tacy, kto jest pewien, że dziecko czasem
zasługuje i na przyłożenie pasem. Niektórzy dorośli, tłumacząc swoje “prawidłowe” zachowanie, mówią, że był to
klaps z miłości.
Niewątpliwie, nie wszystkim spodoba się moja odpowiedź, bowiem niektórzy powiedzą, że ksiądz nie wie, co to
znaczy wychowywać dzieci na co dzień,
że “rodzice nas bili i wyrośliśmy na dobrych ludzi” itp. Tak, zgadzam się, że
dzisiejsze młodsze pokolenie bardzo się
różni od tego pokolenia, które, na przykład, było 10-20 lat temu. Jednak, odpowiedź jest jednoznaczna – bić dzieci
niewolno pod żadnym pozorem i w żaden sposób. Warto sobie zapamiętać, że
bicie (nawet niewielki klaps) jest przemocą, a przemoc zawsze rodzi przemoc.

Trzeba pamiętać – i to jest bardzo
ważne – że ofiary bicia należą do tych,
którym bicie przychodzi najłatwiej. Bite
dziecko uczy się, że jeżeli mnie biją, to
i ja mogę bić innych, np. tego kto jest
słabszy. Dla takiego człowieka przemoc
staje się dopuszczalnym i skutecznym
sposobem regulowania stosunków z innymi ludźmi. Z czasem do swojego repertuaru zachowania włączy bicie.
Spotkałem sporą liczbę badań, w których autorzy wskazują, że dzieci bite i
maltretowane przez rodziców stają się
najbardziej agresywne wobec rówieśników, zwierząt, otaczających przedmiotów itd. Także jest niemal pewne, że
w przyszłości będą one bić też swoje
dzieci.
Bicie zawsze rodzi bunt i nienawiść,
a bijąc i zastraszając dziecko, niszczymy
jego poczucie własnej wartości. Takie
dziecko może się zamknąć na innych ludzi, posiadając nastawienie pełnej wrogości nawet do swoich bliskich.
Przede wszystkim, gdy rodzic chce

ukarać swoje dziecko, powinien trochę się uspokoić i, w miarę możliwości,
uciszyć swoje emocję, myśląc o tym, co
warto przekazać i jak nauczyć dziecko
bycia posłusznym. Bardzo dobrą metodą, zamiast podniesienia ręki na dziecko, jest po prostu go przytulić albo
przytrzymać, i poczekać aż się uspokoi.
Po takim przytuleniu rodzic też sam
znajdzie spokój i rozsądnie może ocenić
sytuację. Ale i dziecko też ma obowiązek posłuszeństwa względem rodziców.
A sami rodzice, szkoła i społeczeństwo
powinni mu to przypominać.
Do każdego dziecka należy znaleźć
indywidualne podejście oraz inne metody wychowawcze, dzięki którym można
coś wytłumaczyć i liczyć z jego strony
na współpracę. Z drugiej strony dużo
dzisiaj się mówi o wychowaniu bezstresowym oraz jego małej efektywności, a
także wielkiej bezradności rodziców wobec swoich dzieci. Dlatego niech właśnie modlitwa będzie pomocą w dobrym
wychowaniu przyszłego pokolenia.

NAJLEPSZY BANK – MIEĆ WSZYSTKO U BOGA
S. Zoja Dąbrowska
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Jaka jest
różnica
pomiędzy
bojaźnią Bożą
jako darem
Ducha
Świętego a
lękiem przed
Bogiem?
ave-maria.by

A

aleteia.org

dy słyszę słowo „ubóstwo”, w mojej głowie
pojawiają się dwa obrazy. Jeden – to takie ubóstwo,
gdy człowiek ma wszystko
u Boga i w Nim pokłada nadzieję. Gdy nawet w największym niedostatku nie traci
pokoju ducha i wewnętrznej
radości, gdy potrafi dzielić się
z innymi, choć sam ma bardzo
mało. Widzę wtedy uśmiechnięte twarze najuboższych
osób – w różnych krajach
Afryki, Azji, w Indiach, Salwadorze, w maleńkich wioskach
na Syberii, w tych wszystkich miejscach, gdzie ludzie
nie mają najpotrzebniejszych
rzeczy. A przy tym w jakiś niepojęty sposób pozostają spokojni, szczęśliwi i radośni, i tą
radością potrafią się dzielić.
Drugi obraz, który mi się
kojarzy z ubóstwem, wygląda
zupełnie inaczej. Tu kluczowym słowem jest brak – brak
radości, pokoju, nadziei, miłości, pełni. To taki stan, gdy
człowiek ma wiele materialnych rzeczy, lecz ciągle mu
czegoś brakuje, gdy ciągle
dąży do nowszego, lepszego,
bardziej nowoczesnego, tego
co ma wypełnić największy
brak jego życia – wewnętrzną pustkę. Człowiek ciągle
próbuje tę przepaść zasypać
nowymi ubraniami, gadżetami, możliwościami, nowymi
mocnymi doświadczeniami,
spotkaniami, imprezami, tytułami, dyplomami czy osiągnięciami. Lecz nie będzie
mógł tego zrobić. Tę przepaść
w sercu nie da się wypełnić.
Myślę, że czas pandemii
obnaża nasze ubóstwo, pokazuje czym wypełniamy swoje
życie. Ograniczenia, które nas
denerwują i męczą, pokazują doskonale naszą kondycję
duchową i to, gdzie są nasze
największe skarby. Na czym
lub na kim tak naprawdę nam
zależy. Czego możemy się nauczyć od najuboższych? My,
którzy, prawdopodobnie, nigdy nie cierpieliśmy z powodu niemożności zaspokojenia
podstawowych potrzeb. To
nie znaczy, że bagatelizuję
cierpienie osób z tak zwanych
„bogatych” krajów. Tylko ciągle zadaję sobie pytanie – co
sprawia, że ci ubodzy są tak

zadaj pytanie

Papież Franciszek modli się za ubogich

szczęśliwi, a ci „bogaci” mają
ciągle braki? Dlaczego w ubogich wioskach gość nigdy nie
pozostanie głodny i bez dachu nad głową, a w bogatych
metropoliach można umrzeć
z głodu i zimna? Podróżnik
Romuald Koperski przeżył to i
pięknie opisał w swojej książce „Pojedynek z Syberią”.
Co jest prawdziwym ubóstwem i prawdziwym bogactwem? Moje osobiste doświadczenie
kwarantanny
pokazało mi, jak bardzo cenni
są dla mnie inni ludzie, jak
ogromnym bogactwem jest
możliwość
bezpośredniego
uczestnictwa w Eucharystii i
przyjmowania Jezusa do swojego serca. Jak wielką radość
wywołuje choćby chwilowe
zainteresowanie innych tobą
podczas izolacji: czyjś telefon, sms, życzliwe pytanie
jak się czuję i czy potrzebuję
czegoś. Na nowo odkryłam,
że największym skarbem dla
mnie jest miłość, relacja –
z Bogiem i z drugim człowiekiem. I że tak naprawdę
niewiele trzeba, by tę miłość
okazać, by te relacje podtrzymywać. Czasami jedno życzliwe słowo, zainteresowanie,
uśmiech, rozmowa dają tak
wiele pokoju i radości. Nigdy
chyba bym tego tak bardzo nie
doświadczyła, gdyby nie trudny czas izolacji. Tej radości,
gdy po prostu można wyjść

z pokoju, iść ulicą, widzieć
ludzi, domy, piękne drzewa i
niebo, spadające liście. Cieszyć się najprostszymi rzeczami i je smakować. Nagle
zobaczyć, jak są cudowne i
wcale nie tak oczywiste, jak
mi się wcześniej wydawało.
Myślę, że właśnie tym
mogą obdarzyć nas ludzie
ubodzy – radością z życia,
wdzięcznością za każdy drobiazg, pięknem zwyczajnych
rzeczy. A my, z kolei, możemy im dać obecność, wsparcie i pomoc materialną. Czyż
nie jest to korzystna wymiana?
Dlaczego ubodzy mogą
dać nam tak wiele? Ponieważ
wszystko mają u Boga. To
przypomina nam, że my też
możemy być w taki sposób
ubodzy. Nie chodzi tu o rzeczy materialne, tylko o to, by
swoje skarby ulokować w najlepszym „banku” na świecie
– u Boga! Ponieważ „gdzie
jest skarb wasz, tam będzie i
serce wasze” (Łk 12, 34).
Jest bardzo prosty sposób,
by sprawdzić jakie jest moje
ubóstwo. Wystarczy zadać
sobie pytanie – co robię częściej, dziękuję czy narzekam?
Te osoby, które wszystko
złożyły w Bogu, potrafią być
wdzięczne za każdy drobiazg.
A te, które ciągle odczuwają
brak, choć gromadzą coraz
więcej różnych rzeczy, nie

potrafią być wdzięczne, a tylko ciągle narzekają na swoje
braki.
W trudnych czasach pandemii, wojen, zamętu, zamieszek, trudności i niepokoju widzimy, jak wypełniają
się słowa Jezusa: „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” (Łk 21, 25-26).
Znamy te słowa. Tylko zdaje
się, że często zapominamy,
jak Jezus kończy swoją wypowiedź: „A gdy się to dziać
zacznie, nabierzcie ducha i
podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie”
(Łk 21, 28).
Jezus daje człowiekowi
nadzieję nawet w najtrudniejszych i najciemniejszych
chwilach. Może właśnie po
to nam potrzebnych, byśmy
w ciemnościach zobaczyli
Jego światło, w swoich brakach – bogactwo, które Jezus
przygotował: nie materialne bogactwo, lecz duchowe,
które jest zawarte w skarbach
miłości, przebaczenia, radości, obecności i szczęścia.
Nabierzcie więc ducha i podnieście głowy.

postoł Paweł, zgodnie z tradycją biblijną, utożsamia
cnotę bojaźni Bożej z darem
pobożności. Twierdzi on: tym, co
najbardziej rozwija pobożność i
bojaźń Bożą, jest wierność czystego
sumienia (por. 1 Tm 1, 5-18; 4, 2).
Również troska o zbawienie wymaga staranności, pełnej „bojaźni i
drżenia”, dzięki czemu Bóg będzie w
nas „sprawcą i chcenia, i działania”
(por. Flp 2, 12-13).
W związku z możliwą złą interpretacją daru bojaźni Bożej, osobno
wyróżniamy i rozróżniamy postawę
negatywną, którą nazywamy „lęk
przed Bogiem”. Lęk jest doświadczeniem stanu niechęci do tego, co
może się wydarzyć, i jest postrzegany jako zło.
Różnica pomiędzy bojaźnią
Bożą a lękiem przed Bogiem jest jak
różnica pomiędzy pozytywną stroną
posłuszeństwa a jej negatywną parodią. W pierwszym przypadku jesteśmy posłuszni, ponieważ ufamy
mądrości i miłości. Wiemy, że jeśli
będziemy posłuszni, w ten sposób
pokażemy nasze zaufanie i miłość
do Ojca, przyniesiemy Mu radość,
a sami szybko będziemy wzrastać,
spełniając Jego oczekiwania.
W przypadku negatywnego (fasadowego) posłuszeństwa dominuje fałszywa zewnętrzna imitacja
pokornego wykonywania nakazów.
W sercu taka osoba czuje się upokorzona, zniewolona, zmuszona
do posłuszeństwa niezrozumiałym poleceniom, które wydają się
być bezsensowne. Człowiek boi się
i spełnia wolę Boga tylko dlatego,
aby nie zostać ukaranym.
Jak widać, dwie różne osoby
mogą reagować diametralnie przeciwnie na tę samą osobę, na te
same polecenia: jedna z miłością
i szacunkiem (bojaźnią), a druga
– ze strachu przed karą i złością
na swoją słabość. Dla pierwszej
Bóg to Miłość, dla drugiej – Gnębiciel. Właśnie od obrazu Boga
w naszej świadomości zależy stosunek do Niego: będzie to bojaźliwy
szacunek lub niewolniczy strach.
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Boże Narodzenie w naszej rodzinie jest, na pewno,
najbardziej oczekiwanym ze wszystkich świąt. Wiąże
się z nim wiele tradycji. Większość z nich jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Alena Stryga

Z

aczynamy przygotowywać się
do świąt z wyprzedzeniem.
Na początku grudnia rozpoczyna się Adwent – tak zwany
czas oczekiwania na Wigilię. W
tym okresie z całą rodziną uczestniczymy w Roratach. Pamiętam,
jako mała dziewczynka bardzo kochałam Roraty, które w szczególny
sposób poruszyły serce czarownym
urokiem i tajemnicą oczekiwania
na coś majestatycznego. Z jaką
kreatywną pasją przygotowywałam co roku lampiony, ozdabiałam
je rysunkami! Teraz obserwuję, jak
moje dzieci robią to samo i zdaję
sobie sprawę, że udało mi się przekazać im kawałek mojego małego
szczęścia.
W szczególny sposób odbywają się przygotowania w domu.
W grudniu cały dom jest starannie sprzątany. W każdym pokoju
przygotowywane są charakterystyczne dekoracje. Okna są ozdabiane wycinankami (wykonanymi,
nawiasem mówiąc, przez młodszych członków rodziny). W rogu
obok obrazu na stole znajduje się
wieniec sosnowy z czterema świecami. A obok niego umieszcza się
mały dzbanek, do którego każdy
z nas codziennie wkłada kawałek
papieru, na którym są wypisane
dobre uczynki. To dar serca dla Jezusa, ponieważ nie może być dnia
urodzin bez prezentów!
Kilka dni przed świętami w naszym domu gromadzą się wszystkie dorosłe kobiety z rodziny (moja
mama i siostry) i zaczynamy przygotowywać najsmaczniejsze danie

– makowiki. Są to małe pierożki
nadziewane makiem, które są robione wyłącznie w Boże Narodzenie. Przepis jest przechowywany
w naszej rodzinie przez kilka pokoleń i przekazywany starszej dziewczynie z rodu. Opowiedziała mi go
babcia. Przepis ma swoje tajemnice, więc ciasto zawsze okazuje
się bujne, a makowiki – bardzo
smaczne.
Kiedyś wszyscy zbieraliśmy
się u babci: robiliśmy pierożki
i śpiewaliśmy piosenki. Zawsze
robiliśmy ich bardzo dużo, aby
każdy mógł przynieść do domu
duży koszyczek makowików. Sam
proces trwał prawie cały dzień.
Babcia mówiła, że należy dokładnie wykonać wszystkie czynności,
w przeciwnym razie nic nie wyjdzie. Na przykład, nie można było
rozpocząć gotowania w złym nastroju, ponieważ wtedy ciasto nie
wzrośnie dobrze lub makowiki otworzą się podczas smażenia, a cały
mak wycieknie.
Członek rodziny, odpowiedzialny za makowiki, zawsze najpierw błogosławił ciasto, a następnie starannie go ugniatał. Co
ciekawe, wcześniej robił to mój
dziadek (a teraz mój mąż). Może
dlatego ciasto było takie wspaniałe. Ważną częścią przygotowania
było policzenie ilości makowików,
która zawsze była porównywana
z poprzednim rokiem. Następnie
robiono herbatę, a każda z gospodyń domowych częstowała się
przysmakiem. Pozostałe pierożki były układane w koszyczkach i

Roraty w parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie
przenoszone do chłodnego miejsca, w którym były przechowywane aż do Wigilii.
W przeddzień świąt – 24 grudnia – gospodarz tradycyjnie przynosi choinkę i wyjmuje z półki
pudełka z bombkami. Każdą z nich
wyjmujemy z wielkim szacunkiem,
uważnie przyglądamy się, wspominając ludzi i historie z nimi związane. I dopiero potem delikatnie
zawieszamy bombki na choince.
A pod nią stawiamy mały żłobek
z figurkami Dzieciątka Jezus, aniołów i zwierząt.
I, oczywiście,właśnie w tym
dniu przygotowywane są świąteczne potrawy. Już od rana w kuchni
zaczyna się proces gotowania, duszenia, pieczenia, aż jest gorąco!
Musimy zdążyć na czas przed kolacją, na którą zwykle zbiera się cała
nasza duża rodzina. Powinno być
12 potraw wigilijnych (według liczby Apostołów). Wśród nich przede
wszystkim jest kutia. Również kilka gatunków ryb, kompot z jabłek
lub gruszek, kapusta z grzybami.
Oprócz tego pieczemy naleśniki.
Mój dziadek bardzo ich lubił. Już
od wielu lat nie ma go z nami, ale
co roku na stole są naleśniki.
Stół jest również starannie

przygotowany. Pod białym obrusem kładziemy trochę siana, jako
symbol żłobku, w którym urodził
się Jezus. Stawiamy zapaloną świecę. Zawsze kupujemy ją od „Caritas”, ponieważ środki ze sprzedaży są przekazywane na prezenty
dla dzieci: sierot i dla chorych, którzy są w szpitalach. Wierzymy, że
każdy powinien czuć radość – nikt
w takim dniu nie może pozostać
samotny i nieszczęśliwy.
Pod wieczór goście zaczynają się gromadzić. Kiedyś razem
ze wszystkimi braćmi i siostrami,
z wujkami, ciotkami i ich dziećmi
zbieraliśmy się u babci jako starszej kobiety rodu. A teraz wszyscy
przychodzą do nas.
Przy stole zasiadamy z pojawieniem się pierwszej gwiazdy
na niebie. Najpierw gospodarz
domu czyta z Biblii fragment
o Bożym Narodzeniu, a następnie
jest wspólna modlitwa. A potem
każdy po kolei bierze biały opłatek – i składamy sobie nawzajem życzenia świąteczne. Należy
osobiście podejść do wszystkich
obecnych, podzielić się opłatkiem,
złożyć życzenia, a także przeprosić
za wszystkie przykrości, które wydarzyły się w ciągu roku.

I tylko wtedy, gdy wszyscy
podzielą się opłatkiem, można
rozpocząć kolację, zaczynając
od kutii. Na stole koniecznie znajduje się jeden dodatkowy talerz
ze sztućcami – znak uszanowania
zmarłych przodków.
Podczas kolacji wspólnie śpiewamy tradycyjne kolędy. A potem
idziemy do kościoła na Pasterkę.
Po powrocie do domu dzieci
szybko idą spać, ponieważ rano
trzeba zdążyć przybiec do choinki
po prezenty od Świętego Mikołaja.
Co ciekawe, nigdy nie zapomina
on o dorosłych: zawsze są niespodzianki wykonane „jak gdyby małymi rączkami”.
Zachowanie rodzinnych tradycji i zwyczajów pozwala w jakiś tajemniczy sposób wymazać
granice czasowe, ponieważ w ten
sposób, jakby wokół świątecznego
stołu gromadzą się nie tylko żywi,
lecz także niewidocznie obecni są
przodkowie. W tym czasie panuje
szczególna atmosfera życzliwości
i szacunku, sprzyjająca większej
jedności rodziny. W takich chwilach czuję moc, dumę i prawdziwą
siłę.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

6 grudnia – II Niedziela Adwentu
Mk 1, 1-8
Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka
Izajasza: „Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją.
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki”, wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie
grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił
się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie,
a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

Powołani do świętości

Nasze adwentowe oczekiwanie ma wypełnić przygotowanie do spotkania z Panem
w tajemnicy Jego narodzenia, jak również powrotu na ziemię przy końcu czasów.
Z pomocą w tym czasie przychodzi nam św. Jan Chrzciciel, który „obchodził całą okolicę
nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów” (por. Łk 3, 3).
Święty ma dla nas konkretną propozycję. Swoim nauczaniem wskazuje na Mesjasza, w którym odnajdziemy prawdziwą miłość, i doradza każdemu z nas, abyśmy
na serio przyjęli w swoim życiu Bożą miłość. A kto ją przyjmie, nie może żyć w starych i
grzesznych przyzwyczajeniach, udawać pobożności czy od czasu do czasu przypomnieć
sobie o Bogu. Więc ten, kto prawdziwie chce przygotować w swoim sercu drogę Miłości,
winien całym sercem przylgnąć do Bożej nauki. Nie da się przecież być chrześcijaninem
z nazwy albo takim na połowę.
Cierpliwość Boga polega na tym, że nie pragnie on zguby człowieka, ale jego nawrócenia. Ze względu na dobro człowieka Pan każdemu daje stosowny czas na przemianę
życia. Chodzi zwłaszcza o tych, którzy mają na sumieniu wiele grzechów, odwracają się
od Boga, a nawet szydzą z tych, którzy w Niego wierzą. Nieskończona cierpliwość i pełne miłosierdzia serce Boga wyraża się w tym, że każdemu daje szansę powrotu na drogę
zbawienia. Jednak, łaska Boża domaga się naszej konkretnej odpowiedzi.
Drogą do spotkania z Panem nie są same praktyki religijne, ale nawrócenie serca.
Dlatego chciejmy tęsknie wpatrywać się w Niebo, by nasze życie wydało dobre owoce
świętości.
Panie Jezu, pomóż mi ciągle podążać za Tobą, aby moje życie ziemskie zaowocowało
łaską Nieba!

13 grudnia – III Niedziela Adwentu
J 1, 6-8. 19-28
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on
na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest
świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem
Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. Odrzekł: „Nie jestem”.
„Czy ty jesteś prorokiem?”. Odparł: „Nie”. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy
mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?”.
Powiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł
prorok Izajasz”. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go pytać, mówiąc
do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem,
ani prorokiem?”. Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten,
którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”.
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Odpowiedzialni za zbawienie innych

Uderza nas pełna pokory, a zarazem wielkiej pasji, postawa św. Jana Chrzciciela.
Zaprzecza on, jakoby miał być Mesjaszem, zaprzecza, jakoby był wielkim prorokiem
Eliaszem. I nawet nie chce być poczytany w ogóle za proroka. Zgadza się być jedynie
„głosem” proroka. Uniża się aż trzy razy wobec innych, a następnie także i wobec Tego,
którego przyjście zapowiada. Owa skromność nie gasi jednakże w św. Janie jego pragnienia, „by wszyscy uwierzyli przez niego” (J 1, 7) w Jezusa, Zbawiciela.
Podobnie jak Jan Chrzciciel, także i my otrzymaliśmy Ducha Świętego podczas
chrztu św., później – w sakramencie bierzmowania. Ponadto otrzymujemy Go ciągle,
gdy modlimy się o Niego. Trzecia Osoba Trójcy Świętej uzdalnia nas do wyznawania,
że Jezus to Pan i Zbawiciel, i posyła nas, abyśmy włączyli się aktywnie w dzieło nowej
ewangelizacji świata.
Nikt nie powinien gasić w sobie owego Ducha i ograniczyć się jedynie do postawy odbiorcy środków zbawienia. Przeciwnie, każdy jest wezwany, aby okazać się odpowiedzialnym za zbawienie braci i sióstr. Więc przeżyjmy Adwent w taki sposób, aby ktoś uwierzył
przez nas w Chrystusa, gdyż jest to najważniejsze zadanie każdego chrześcijanina.
Panie Jezu, spraw, aby inni widząc moje czyny i słysząc moje słowa, mogli przyjść
do Ciebie!
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Z głębi serca

CZCIG ODN EM U OJCU
A N DR ZEJOW I W I T EKOW I
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia: zdrowia,
mądrości i cierpliwości. Niech Twe serce zawsze będzie
napełnione Bożą radością, światłem i łaską. Niech dobry
Ojciec obdarza Cię błogosławieństwem, Jezus Chrystus
broni od zła, a Maryja Panna i święty patron nieustannie
mają Cię w swojej opiece.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z Woronowa

CZCIG ODN EM U OJCU
ANDR ZEJOW I AGI ELOW I
z okazji imienin z całego serca życzymy obfitych łask Bożych, prawdziwej radości i pokoju. Niech Duch Święty
opromienia swym światłem każdy dzień Twojej posługi
kapłańskiej, Jezus zawsze będzie Przyjacielem, a Maryja
przytula do swego serca. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym ze Szczuczyna

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
ROM A NOW I JA ŁOWCZ Y KOW I
z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich pragniemy
złożyć serdeczne życzenia. Niech dobry Bóg obdarza Cię
zdrowiem przez długie lata i dodaje siły, byś dalej szedł
Jego drogą. Niech Chrystus, któremu kiedyś zaufałeś,
będzie przy Tobie, umacnia Cię i strzeże, a Matka Boża
niech zawsze ma Cię w swojej opiece.
Z modlitwą parafianie z kościoła
pw. św. Michała Archanioła w Hnieźnie

C ZC IG ODN E M U OJCU PROB O SZC ZOW I
A N DR Z E JOW I Z U JOW I
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, szczęścia, pomyślności w posłudze duszpasterskiej, opieki Matki Bożej, życzliwości ludzkiej. Niech
Twe życie będzie szczęśliwe i błogosławione, a Bóg
nieustannie obdarza Cię swoimi łaskami.
Z szacunkiem i miłością wierni ze wsi Niekrasze

C ZC IG ODN E M U K SI Ę DZ U
WA L E R E M U L I S OW S K I E M U
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, radości, wytrwałości, Bożej pomocy, obfitych
darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej. Niech
Pan Jezus, którego codziennie trzymasz w swoich rękach, będzie hojny na swe łaski i napełnia Twe serce
pokojem.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wierejek

C ZC IG ODN E M U K SI Ę DZ U
OL EG OW I JA NOW IC ZOW I
z okazji 5. rocznicy święceń kapłańskich składamy
serdeczne życzenia. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, miłosierny Bóg nieustannie umacnia Cię w powołaniu, obdarza potrzebnymi łaskami
w każdej chwili życia, a Maryja otacza matczyną opieką. Dziękujemy za dobre serce i wspaniały przykład
wiary.
Z modlitwą i szacunkiem parafianie z Wołpy

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
A N DR ZEJOW I R A DZI EW ICZOW I
z okazji imienin składamy moc najpiękniejszych życzeń:
zdrowia, radości, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej oraz obfitych darów Ducha Świętego.
Niech Bóg, który wskazał Ci drogę do kapłaństwa, prowadzi przez życie i pomaga w pokonywaniu wszelkich
trudności.

C ZC IG ODN E M U OJC U
A N DR Z E JOW I W RÓB L E W S K I E M U
z okazji imienin składamy serdeczne życzenia: obfitych
łask Bożych, błogosławieństwa od Wszechmogącego i
tylko radosnych chwil w życiu. Niech Jezus Chrystus
będzie Przewodnikiem na wszystkich drogach życia,
Duch Święty nieustannie udziela swych darów i pomaga w posłudze kapłańskiej, a Matka Najświętsza
zawsze opiekuje się Tobą i będzie obok.

Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z Brzozówki

Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z parafii Grodno-Dziewiatówka

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU PROBOSZCZOW I
A L EK SA N DROW I L EBI EDZI EW ICZOW I
z okazji 13. rocznicy święceń kapłańskich życzymy wielkiej radości z każdego dnia posługi duszpasterskiej, błogosławieństwa i obfitych darów Ducha Świętego. Niech
dobry Bóg obdarza Cię mocnym zdrowiem, a Matka Najświętsza ma w swojej opiece i wyprasza potrzebne łaski
u Pana, abyś nadal odważnie podążał ścieżkami życia
kapłańskiego. Niech ludzie, których spotykasz na drodze
kapłańskiej, obdarzają Cię dobrocią i życzliwością.

C ZC IG ODN E M U K SI Ę DZ U
A N DR Z E JOW I KOZ Ł OW S K I E M U
z okazji imienin przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: wszelkich łask Bożych, darów Ducha
Świętego, opieki Maryi Panny, nieustannej pomocy
świętego patrona, a także mocnego zdrowia, wytrwałości, radości i życzliwych ludzi obok.
Parafianie z kaplicy w Masalanac h

CZCIG ODN EM U OJCU
A N DR ZEJOW I ZU JOW I
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, dobrobytu, pokoju w duszy, światła Ducha Świętego, realizacji
wszelkich planów i marzeń. Niech Twoja dusza zawsze
będzie otwarta i czysta, wypełniona wiarą i nadzieją,
a Twoja szczera modlitwa i dobre słowa zawsze dają ludziom natchnienie.

C ZC IG ODN Y K SI Ę Ż E
A RT U R Z E M A Ł A F I E J!
Z okazji urodzin z całego serca życzymy obfitych łask
Bożych, darów Ducha Świętego, łaskawej pomocy
Matki Miłosierdzia i św. Ojca Pio. Niech każdy dzień
będzie wypełniony ciepłem, radością, dobrocią, miłością i nadzieją, wiara każdego dnia się umacnia, a
wszystko zaplanowane realizuje się za pomocą Boga
i ludzi. Niech posługa duszpasterska wydaje obfite
owoce, a nasza modlitwa będzie dla Ciebie wsparciem
w trudnych chwilach.

Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z Lipniszek

Z pamięcią w modlitwie wierni
z parafii Grodno-Augustówek

Z modlitwą wierni z Żemosławia

C Z C I G O D N E M U K S I Ę DZ U P RO B O S Z C Z OW I
E U G E N I U S Z OW I U C Z K U RO N I S OW I
z okazji urodzin z całego serca życzymy pogody ducha, mocnego zdrowia, szczęścia, wytrwałości, niegasnącego zapału w pełnieniu posługi kapłańskiej
oraz siły, aby prowadzić lud do Pana. Niech miłosierny Bóg błogosławi Ci na kolejne lata i pozwoli realizować wszelkie plany i zamiary, Jezus wspiera we
wszystkim, Duch Święty udziela swych darów, Matka Najświętsza opiekuje się i pomaga w trudnych
chwilach, a św. Jan Paweł II, patron naszej parafii,
wyprasza u Jezusa i Maryi wszelkie potrzebne łaski.
Dziękujemy za codzienną modlitwę i posługę, za troskę, dobroć i życzliwość do każdego z nas.
Z modlitwą Legion Maryi,
apostolat „Margaretka” oraz wierni
z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach

C Z C I G O D N E M U OJ C U
WA L D E M A ROW I S Ł O C I E
z okazji imienin z całego serca życzymy niegasnącego
zapału wiary, mocnego zdrowia, sił i radości. Niech
każdy Twój dzień jaśnieje miłością i miłosierdziem
Bożym, a Matka Najświętsza zawsze się Tobą opiekuje, szczególnie w trudnych chwilach życia.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym
z Brzostowicy Wielkiej

C Z C I G O D N E M U K S I Ę DZ U
A N D R Z E J OW I KO Z Ł OW S K I E M U
z okazji imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, dobrych ludzi
obok, opieki Matki Najświętszej, darów Ducha Świętego i pomocy świętego patrona w każdej chwili życia.
Niech Pan Jezus przytuli Cię do swojego Najświętszego Serca i obdarzy wszelkimi łaskami.
Z modlitwą wdzięczni parafianie
z Brzostowicy Małej

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.

Składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu
wszystkim, którzy przeżywają śmierć
KSIĘDZA LEONIDA MOZGIELA
I JEGO MAMY STANISŁAWY.
W sposób szczególny jednoczymy się i dzielimy smutek
z Romualdem Mozgielem, wszystkimi krewnymi i
bliskimi, współmieszkańcami księdza ze wsi Korewicze
i Stare Wasiliszki rejonu szczuczyńskiego. Niech Bóg
miłosierny doda sił, aby przetrwać ciężar straty bliskich
osób, i jak najszybciej przyjmie dusze zmarłych do
swojego Królestwa.
Ze smutkiem i modlitwą wierni z parafii powiackiej
i byłej leonpolskiej rejonu miorskiego obwodu witebskiego

Katolickie Media Białorusi

portal internetowy
Kościoła na Białorusi

czasopismo
religijne

czasopismo
religijne

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

Ksiądz biskup Antoni Dziemianko ponownie poświęcił odbudowany kościół
w Wołczynie (diecezja pińska).
Poświęcenie
zabytkowej
świątyni
pw. Trójcy Przenajświętszej, Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława, biskupa i męczennika, dokonał 21 lipca
1743 roku ksiądz biskup łucki i brzeski Franciszek Antoni Kabelski. Później kościół był
wielokrotnie przebudowywany. Ostatnie
prace konserwatorskie trwały od 2009 roku.
Proboszcz parafii ks. Andrzej Borodzicz
w imieniu miejscowych wiernych podziękował biskupowi za uroczyste poświęcenie
kościoła oraz za pomoc w zakończeniu prac
remontowych.

Dziś największą przyczyną zniszczenia
świata są aborcje, ponieważ Jezus mówił, że
przyjmując dziecko, przyjmujemy Jego. Dlatego każda aborcja jest odmową przyjęcia
Jezusa, ignorowaniem Go.
Aborcja jest w rzeczywistości wojną
z dzieckiem, bezpośrednim morderstwem
niewinnego niemowlęcia, które jest zabijane przez własną matkę. A jeśli zgadzamy
się, że matka może zabić swoje dziecko, to
jak możemy uniemożliwić innym zabijanie
się nawzajem?.. Każdy kraj, który zezwala
na aborcję, nie uczy swoich obywateli, jak
kochać jeden drugiego, ale uczy, jak używać
przemocy, aby osiągnąć to, czego się chce.

Nie wiem, czy są ludzie, którzy nigdy nie słyszeli śpiewu na pogrzebie, ale
znam tych, którzy słyszeli i nie są do tego
zbyt przychylni: mówią, że w domu panuje smutek, a tu śpiewacy . Ale trzeba by
się tu zastanowić, żeby odpowiedzieć sobie na proste pytanie: o czym i dla kogo
śpiewają? I można by było, bez analizowania, bez wdawania się w żadne kłótnie,
po prostu zaufać odwiecznej mądrości i
doświadczeniu tych, którzy żyli na długo
przed nami... W tych trudnych chwilach
zebrani przy trumnie wierni proszą Boga
o przebaczenie grzechów i o dar życia
wiecznego dla zmarłej osoby.

Portal diecezji grodzieńskiej zachęca
do zagłębienia się w atmosferę radosnego
oczekiwania i zrobienia wieńca adwentowego lub stajenki. Należy sfotografować
ich i przesłać zdjęcia na pocztę redakcji
grodnesis@gmail.com. Mile widziane, aby
były one dobrej jakości i poziome (w liście
należy podać swoje imię, nazwisko i parafię). W ten sposób publiczność może zobaczyć, jak diecezja pięknie przygotowuje się
na Boże Narodzenie.
Aktualne wiadomości, zdjęcia, wideo.
Dowiedz się więcej o życiu Kościoła
katolickiego na Grodzieńszczyźnie!
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