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Niezwykła
w oczach Boga

Matka Boża Niepokalana jest dla nas wzorem
przyjmowania i wypełniania woli Bożej.
na stronie

2

Piaski. Trudne losy
świątyni
Pan Anatolij Konarski podczas spotkania wspólnoty katolickiej „Echad”, której jest liderem

A. Waszkiewicz

Kto potrzebuje nawrócenia? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest to opowieść o alkoholikach, rozpustnikach, mordercach... Co tydzień uczestniczymy
we Mszy świętej, spowiadamy się, może nawet częściej niż dwa razy w roku,
przed dwoma głównymi świętami, ale uważamy, że zarówno siebie, jak i Boga
poznaliśmy do końca. Jednak jak to możliwe, jeśli Bóg jest nieskończony, a duchowy wzrost nie ma granic. Więc może nawrócenie dotyczy każdego z nas?

Kościół w Piaskach przez ponad pół wieku nie
mógł służyć ludziom jako dom Boży.
na stronie
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JEŚLI COŚ SIĘ NIE ROZWIJA, NIE
ROŚNIE, TO ZWYCZAJNIE DEGRADUJE

pixabay.com

Historia jednego neofita. „Jeśli już spróbujesz,
będziesz chciał znów
poczuć ten smak”

na stronie
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Do Boga prowadzi wiele ścieżek. Bohater dzisiej- Wiadomo, że post – Adwent lub Wielki Post – to okres, w którym Kościół, mięszego numeru doszedł do wiary poprzez intelekt.
dzy innymi, poprzez liturgię zwraca naszą uwagę na życie duchowe człowiena stronie
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ka, na miejsce Boga w nim.

na stronie
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Drodzy Czytelnicy!

Wraz z początkiem Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Dla każdego
człowieka to nowy etap życia, który jest jak czysta karta do zapisania. To kolejna
szansa na zaproszenie Boga do naszej codzienności, ponieważ Adwent przeżywamy właśnie tu i teraz, gdzie jesteśmy: w naszych rodzinach, w miejscach pracy czy
nauki, korzystając z bogactwa tradycji i zwyczajów.
Adwentowe oczekiwanie jest tajemnicą, którą warto krok po kroku odkrywać,
a nie odgrywać. Autentycznie – tak jak umiemy i jak możemy, nie siląc się ani na
perfekcjonizm, ani na obwinianie się przed Bogiem. Jezus Chrystus nie przychodzi
do sprawiedliwych, ale przychodzi do grzeszników, słabych i kruchych ludzi, którymi w gruncie rzeczy jesteśmy.
Zbawca przychodzi na świat delikatnie jako dziecko, z niepojętą miłością, pokojem i radością, którymi chce nas napełnić po brzegi. Można przyjąć te łaski
z wdzięcznością, ale można je też odrzucić i stracić.
Wykorzystajmy dobrze każdą chwilę tego świętego czasu. Niech nam w tym dopomoże wymagający, surowy asceta – Jan Chrzciciel, a także wewnętrznie skupiona i cicha Maryja. Oni potrafią nam pomóc, by Bóg „mógł rozbić między nami
swój namiot”.
kalendarz

6 grudnia

Święto rocznicy poświęcenia
bazyliki katedralnej w Grodnie.
Konsekracja świątyni miała
miejsce 6 grudnia 1705 roku. Tego
uroczystego aktu dokonał biskup
chełmiński Teodor Potocki. W uroczystości uczestniczyli król August
II i car Piotr I. Prace budowlane
w kościele zakończyły się dopiero
w 1772 roku. Tytuł bazyliki mniejszej został nadany kościołowi przez
papieża Jana Pawła II 15 grudnia
1990 roku. W następnym roku kościół stał się katedrą nowo powstałej
diecezji grodzieńskiej.

7 grudnia

Wspomnienie św. Ambrożego,
biskupa i doktora Kościoła.
Ambroży urodził się w Trewirze
około roku 340 w rodzinie rzymskiej.
Studiował w Rzymie, karierę państwową rozpoczął w Srijem (Bałkany). W roku 374, gdy przebywał
w Mediolanie, został nieoczekiwanie wybrany biskupem tego miasta
i przyjął sakrę biskupią 7 grudnia
tego roku. Okazał się prawdziwym
pasterzem i nauczycielem wiernych, gorliwym w spełnianiu swoich
obowiązków i pełnym miłości dla
wszystkich. Zmarł w Wielką Sobotę
4 kwietnia 397 roku.

12 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.

13 grudnia

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy.
Łucja pochodziła z bogatej rzymskiej rodziny z Syrakuz. Została ścięta, mając 23 lata, w 304 roku podczas
prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana. Od czasów najdawniejszych jej kult rozpowszechnił się
prawie w całym Kościele, a jej imię
zostało wprowadzone do Kanonu
Rzymskiego.

NIEZWYKŁA W OCZACH BOGA
ciąg dalszy ze str. 1

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi
Panny Kościół zaprasza wszystkich ludzi,
aby wpatrywać się
w przykład zwykłej
dziewczyny, a jednak
niezwykłej w oczach
Boga.
Ks. Jerzy Martinowicz

N

iezwykłość Maryi polegała nie tylko na wyborze
przez Boga, ale także, że
na ten dar potrafiła odpowiedzieć posłuszeństwem i bezgranicznym pełnieniem woli Bożej.
To, co również wyróżniało Maryję wśród innych, to Jej czyste
serce i bezgraniczne zaufanie
Bogu. Maryja była wielką, dlatego że była pełna Boga. Przykład
Niepokalanej mówi nam, że
nie jesteśmy wielcy ze względu

grodnensis.by

5 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.

Sakrament bierzmowania w grodzieńskiej parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 2020 rok

uświadamiamy sobie, że nie
jest to łatwe. Bóg chce, abyśmy
dali Mu szansę na dokonanie
wielkich rzeczy w naszym powołaniu. Dla każdego człowieka Pan Bóg przygotował plan.

Papież Pius IX, ogłaszając dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi, uznał, że Maryja nie tylko
nie popełniła żadnego grzechu, ale została zachowana od tego wspólnego dziedzictwa rodzaju ludzkiego, jakim jest grzech pierworodny.
na nasze nazwisko, które być
może odziedziczyliśmy, nie ze
względu na naszą pracę, stanowisko, wiedzę. Ważni jesteśmy
na tyle, na ile nasze serce jest
„pełne łaski”. To znaczy, czy
jest pełne Boga i na tyle wrażliwe, aby na Bożą propozycję mogło odpowiedzieć „tak”.
Maryja w momencie Zwiastowania pozwoliła swoim jednym słowem, aby Bóg dokonał
czegoś wielkiego. I dzięki temu
zasłużyła na tytuł Niepokalanej.
Zgoda Maryi na zostanie Matką Chrystusa i niezmarnowanie
łaski, którą otrzymała od Boga,
uczy nas tego, jak w swoim życiu odpowiadać Wszechmogącemu. Patrząc na nasze życie,

Podarował nam talenty i zdolności, abyśmy jak najlepiej spełniali nasze powołanie. Nam ze
swej strony pozostaje pozwolić
Bogu zrealizować ten plan. Przykład Niepokalanej pomaga nam
i jest dla nas zachętą, aby nie
zmarnować tego, co otrzymujemy każdego dnia od Wszechmogącego. A jednym z darów,
który otrzymaliśmy choćby w
sakramencie chrztu świętego,
jest powołanie do świętości.
Maryja Niepokalana uczy
swoich dzieci, że świętość to
zadanie nie tylko na kilka lat,
lecz na całe życie, a zdobywa
się ją przez wierność swojemu
powołaniu poprzez codzienne wypełniane danego słowa,

nawet jeśli kosztuje nas to wiele trudów i wyrzeczeń. Maryja realizowała swoją świętość
w prostej codzienności przez
codzienne potwierdzanie słowa
„tak” w swoim życiu. Gdy jako
wybrana powiedziała „tak”, to
nigdy tego słowa nie zmieniła,
lecz wypełniała je każdego dnia,
służąc Bogu.
Każdy z nas został powołany
przez Boga, by nasze życie było
codzienną odpowiedzią na to,
co Bóg chce uczynić wobec nas.
Z naszej strony pozostaje nam
uwierzyć, że Bóg nie posługuje
się ludzkimi „castingami”, aby
wybrać do specjalnych zadań.
On wie, w jaki najlepszy sposób
uświęcić niepozorne życie prostego człowieka. A drogowskazem na tej drodze jest pełnienie
woli Bożej.
Matka Boża nauczyła wielu
świętych, jak pełnić wolę Bożą
i żyć w świętości. Wśród nich
św. Maksymilian Kolbe, wielki czciciel Niepokalanej i patron naszej diecezji. Kiedyś
o. Maksymilian głosił konferencję dla braci zakonnych.
Gwardian klasztoru w Niepokalanowie mówił do swoich braci:
„Chcę, żebyście byli świętymi.
Naprawdę. Ale nie byle jakimi
świętymi. Chcę, żebyście zostali

wielkimi świętymi podobnie jak
Maryja”.
Bracia z niepokojem patrzyli
na o. Maksymiliana, który wysoko postawił im poprzeczkę.
W końcu jeden z braci zapytał:
„Ale jak to osiągnąć?”. Wtedy o.
Kolbe podszedł do tablicy i narysował kredą dwie litery „W”
– małą i dużą. I powiedział: „To
małe «w» to jest nasza ludzka
wola, twoja i moja. A to duże
«W» to jest wola Boża. Jeżeli
to małe «w» i to duże «W» idą
wbrew sobie, to jest źle. Wtedy
nie ma mowy o świętości. Ale
jeżeli postawimy znak równości,
gdy naszą ludzką wolę podporządkujemy woli Bożej, wtedy

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
obchodzimy 8 grudnia.
świętość jest możliwa, tak jak
u Maryi”.
Niech Maryja będzie dla nas
wszystkich wzorem, jak wspólnie, razem połączyć dwie wole
– naszą ludzką i Bożą, a Jej postawa niech uczy nas, że Bogu
warto powiedzieć „tak”!
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Ojciec Święty utworzył
diecezję w najbiedniejszej dzielnicy Caracas

Angelina Marciszewska

„WAŻNE JEST, ABY BYĆ
WŚRÓD LUDZI, KTÓRZY
NADAJĄ NA TEJ SAMEJ
FALI, CO TY”
Anatolij przez większość
swojego życia był praktykującym
katolikiem: przyjął sakramenty,
w każdą niedzielę uczestniczył
we Mszy świętej, a w piątki –
post. Jakby wszystko było w porządku, ale nie miało to wpływu
na życie. „Jednak Bóg znalazł
lukę, przez którą mógł do mnie
dotrzeć. Moja żona pochodzi
z pobożnej katolickiej rodziny,
aby zdobyć jej zaufanie, zacząłem być bardziej odpowiedzialny za praktyki religijne. Robiłem
to dla niej, a Pan działał przez
nią” – opowiada mężczyzna.
Jak zauważa sam Anatolij,
pewnego dnia żona wysłała go
na rekolekcje dla mężczyzn. Poszedł, słuchał i – usłyszał. „Podczas ćwiczeń duchowych poruszyły mnie pewne słowa. Będąc
pod wrażeniem, po zakończeniu
rekolekcji szybko pobiegłem do
„Batorego” (najbliższy do kościoła punkt z wymianą walut – uw.
autora), aby sprzedać dolary,
które miałem ze sobą i kupić
całą literaturę, którą ksiądz zaproponował nabyć pod koniec
rekolekcji” – wspomina Anatolij.
Poznanie Boga zaczęło się
dla mężczyzny dość prozaicznie: pierwsza z książek, które
nabył tego wieczoru, miała tytuł „Jak polubić teściową”. Pan
Bóg zaczął delikatnie wchodzić
w codzienność. Po przeczytaniu całej literatury Anatolij
zdał sobie sprawę – nie ma ją
z kim omówić. Być może, wtedy wierny pojął podstawową
myśl – katolik potrzebuje wspólnoty do rozwoju duchowego.
Do wspólnoty jesteśmy powołani

Anatolij ma 38 lat, pracuje w branży IT i oprócz kierowania wspólnotą „Echad” prowadzi inne inicjatywy
duchowe, na przykład „Kurs małżeński”

na myśli, że brakuje mi zasobu
słów, aby komunikować się ze
współpracownikami. I zacząłem
dużo czytać” – dodaje Anatolij.
„Znamienną rzeczą w zaufaniu Bogu jest dla mnie również
sytuacja z córkami, z którymi
bardzo trudno mi było nawiązać kontakt. Specjalnie interesowałem się ich sprawami, i nie
otrzymywałem zwrotnej reakcji
– mówi mężczyzna. – Otrzymałem podpowiedź także dzięki
procesowi poznania Pana. Słuchając jednego z liderów duchownych, usłyszałem o praktyce „randek”. Teraz raz w roku
na zmianę zapraszam moje córki na spotkanie: każda z nich
wybiera miejsce, menu, a potem
kwiaty. Z jedną idziemy do pizzerii, z drugą do «Burger King»,
potem jedna prosi o kwiaty polne, a druga o róże. Słucham,

mężczyzn.
„Po pierwsze, dekoracja
świątyń. To teraz jako człowiek,
który poznał Boga, rozumiem,
że wnętrze kościoła jest jak alegoria Raju. Jednak najczęściej
w odbiorze mężczyzny jest zbyt
delikatny, zbyt słodki, a w rezultacie zbytnio odwracający
uwagę od istoty. Kiedyś czułem
się w świątyni, jak w teatrze.
Po drugie, kazania. Większość z nich poświęcona jest tematowi Bożego Miłosierdzia i
miłości. Oczywiście trzeba o tym
mówić! Ale dla mnie jako mężczyzny ważne jest, aby usłyszeć,
że Pan może nie tylko pogłaskać
głowę, ale także podpowiedzieć!
Na przykład, młody mężczyzna, który stracił pracę i otrzymał ofertę «czarnego biznesu»,
wchodząc do kościoła, chciałby się zorientować, jak wyjść

WZÓR MODLITWY OD ANATOLIJA:
Nie skupiaj się wyłącznie na „daj mi to czy to”. Stań przed Bogiem w prawdzie.
Tak jak w Psalmach Dawida: chcesz chwalić Pana – chwal; chcesz zbuntować się
przeciwko bliźniemu, ponieważ się myli – powiedz o tym Bogu zamiast obiecać
modlić się za wroga. Dziel się z Nim zmartwieniami i radościami, buduj dialog.
Ojciec Niebieski pragnie relacji, i ważny dla Niego jest każdy drobiazg.

poprzez nauczanie Biblii.
To żywe świadectwa ludzi obok i wspólne refleksje z
podobnie myślącymi ludźmi
w ramach ruchu „Mężczyźni
św. Józefa” pokazały Anatolijowi
osobę Boga i pomogły uwierzyć,
że zmiana życia w obszarach,
w których chcesz ją zmienić,
jest możliwa. „Miał miejsce
też punkt zwrotny. Byłem sam
w domu, odpoczywałem na łóżku po wypiciu piwa, gdy nagle mocno ogarnęła mnie myśl
o pokucie. Nie podobał mi się
pomysł modlitwy po alkoholu,
więc po prostu powiedziałem:
«Boże, potrzebuję pomocy, aby
się podnieść (z grzechów)». I
nagle moje ciało spada na podłogę, a ja zaczynam żałować
nawet tych wykroczeń, które
wcześniej nie uważałem za grzechy. Ten epizod może wydawać
się mistyczny, ale takie chwile zdarzają się w całej historii
istnienia Kościoła” – zauważa
wierny.
Zmiany, które zachodziły
z Anatolijem, zauważyło także jego otoczenie. Mężczyzna
w ogóle przestał przeklinać, co
w zespole budowniczych było
czymś nadzwyczajnym i czasami wywoływało uśmiech.
„Gdy przestałem używać wulgaryzmów, przyłapałem się

odpowiadam na ich pragnienia
i otrzymuję szczere opowieści
o ich życiu. Teraz za każdym
razem po pracy spotykają mnie
ciepłym przytuleniem”.
Jak przyznaje mężczyzna,
przed nawróceniem postrzegał
Boga jako policjanta, który nie
dotyka cię, dopóki przestrzegasz zasad, a jeśli nie – natychmiast karze. Teraz Pan jest dla
niego kochającym Ojcem, który
wyciąga rękę do ludzkiej słabości i pomaga się poprawić.
„Z każdym rokiem obraz Boga
w moich oczach staje się szerszy.
Gdy myślę, że otwieram ostatnie
drzwi, okazuje się, że za nimi
jest jeszcze troje drzwi” – podsumowuje Anatolij.
PRZYWRÓCIĆ ODWAGĘ
DO KOŚCIOŁA
Historia Anatolija wzbudza zainteresowanie również
z tego powodu, że jesteśmy
przyzwyczajeni do: rozumowania o pięknie Boga – w kwestii
kobiet. Nie potrzeba oficjalnych
statystyk, aby zobaczyć, że w naszym Kościele wśród świeckich
wiernych większość stanowią
kobiety. Dlatego aktywną pozycję w parafii zajmuje prawie zawsze kobieta. Anatolij, na podstawie własnych obserwacji, ma
swoją opinię na temat bierności

z tej sytuacji. W kazaniach duży
nacisk kładzie się również na
to, «czego nie wolno robić», a
mężczyzna potrzebuje odpowiedzi, «co wolno mu robić». Ważne jest jednak, aby nie bać się
podnosić tematów szczególnie
bliskich dla mężczyzn: władza,
pieniądze, seks... Jeśli współżycie przed ślubem jest złe, to
omówić dlaczego.
Po trzecie, znowu – wspólnota. Ważne jest na przykład,
aby przy parafii istniała inicjatywa wspólnej posługi księdza
i wiernych. Aby podczas rekolekcji ksiądz nie tylko mówił
«Bóg cię kocha», ale by te słowa były poparte konkretnymi świadectwami. Nie «Johna
z Ameryki», ale znajomy Piotra.
Osobiste świadectwo uderza
bezpośrednio w cel” – dzieli się
mężczyzna.
„KOŚCIÓŁ NIE NALEŻY
DO HIERARCHII. KOŚCIÓŁ
TO CIAŁO, I WSZYSCY
JESTEŚMY W NIM”
Centrum życia duchowego
wiernych jest udział we Mszy
świętej. Nie można jednak zrozumieć liturgii bez poznania
Boga: trudno to zrobić zarówno niewierzącemu, jak i „niedzielnemu katolikowi”. „Często
kapłaństwo stara się zwabić

człowieka do Pana poprzez liturgię. Msza święta jest oczywiście zwieńczeniem. Ale ludzie
najpierw potrzebują prostoty
pojęcia. Na przykład interesuję
się piłką nożną. Przyjdę do Akademii moskiewskiego CSKA i
od razu będę postawiony, by
grać przeciwko głównemu rywalowi «Spartakowi». Oczywiście
nic nie będę mógł zrobić. Ale
jeśli najpierw ukończę szkołę,
w której wyjaśnią mi, czym jest
piłka, jak prawidłowo postawić
stopę, wtedy będę grać jak profesjonalista” – mówi Anatolij.
Mężczyzna uważa, że taką
szkołą dla katolików jest wspólnota, której głównym zadaniem
jest udzielanie odpowiedzi na
pojawiające się pytania. Gdy
wspólnota powstaje na poziomie
parafialnym, zawsze jest wstępnie zatwierdzana przez biskupa.
Nie oznacza to jednak, że inicjatywa wychodzi od proboszcza lub wikariusza. „Przez długi
czas pielęgnowałem myśl o tym,
aby w mojej parafii powstała
wspólnota. Razem z moją żoną
i innymi parami małżeńskimi
modliliśmy się w tej intencji
przez pięć lat. Lecz gdy uświadomiłem sobie, że Kościół jest
moim domem, zacząłem działać. Nie trzeba czekać na księdza, na którym i tak spoczywa
wiele obowiązków, od duchowych po domowe. Masz pomysł?
Zaproponuj księdzu, zdobądź
zaufanie w tej sprawie i bierz
się do realizacji! To samo mówił
biskup Staniewski naszej młodzieży w parafii podczas udzielania sakramentu bierzmowania:
«Idźcie z inicjatywami do księży!»” – opowiada wierny. W ten
sposób w wyniku omodlonej intencji, opracowanej idei i zgody
proboszcza powstała wspólnota
„Echad”. Wierni wspólnie poznają Boga poprzez studiowanie
i rozumowanie Pisma Świętego,
modlą się za siebie nawzajem
i składają świadectwa. Raz na
kwartał zbierają się na adoracji.
„Są wśród nas zarówno dzieci, jak i emeryci. Każdy może
dołączyć. Spotkania otwarte
odbywają się raz w miesiącu.
Świadectwa w grupach kobiet i
mężczyzn – raz w tygodniu. Aby
zostać członkiem małej grupy,
należy uczęszczać na otwarte
spotkania przez sześć miesięcy.
W ten sposób i stali uczestnicy
są bardziej otwarci na świadectwa, i nowi nie wstydzą się
nimi dzielić” – podkreśla Anatolij.
Na zakończenie lider wspólnoty zauważa, że posługa zaczyna się od małych rzeczy. Swoją własną posługę mężczyzna
rozpoczął, wyrównując krzesła
przed spotkaniami wspólnoty,
której był kiedyś członkiem.

Stolica Apostolska ogłosiła
utworzenie nowej diecezji Petare w Wenezueli. Powstała na
terenie najbiedniejszej części
stołecznej archidiecezji. Jednocześnie papież Franciszek mianował pierwszego pasterza nowej jednostki kościelnej. Został
nim 56-letni biskup Juan Carlos
Bravo Salazar.
Założone w 1621 roku miasto Petare jest częścią aglomeracji Caracas. Jest ono uważane
za jeden z największych obszarów ubóstwa w Ameryce Łacińskiej.
Według danych Stolicy Apostolskiej nowa diecezja zajmuje
powierzchnię 177 km kw., na jej
obszarze mieszka około 760 tys.
osób, liczy 23 parafie z 57 kapłanami, w tym 12 diecezjalnych i
45 zakonnych oraz 129 zakonnic
i 5 seminarzystów.

W Watykanie ogłoszono
temat 55. Światowego
Dnia Pokoju

„Edukacja, praca i dialog między pokoleniami: narzędzia, aby
budować trwały pokój” – taki będzie temat Światowego Dnia Pokoju, który obchodzony będzie
w Kościele 1 stycznia 2022 roku.
Komunikat Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka
zwraca uwagę na kontekst wyboru przez papieża Franciszka
właśnie takiej problematyki.
Oferuje „innowacyjne odczytanie” znaków czasu, które odpowiada potrzebom dnia dzisiejszego i przyszłości, a także
pomoże przeciwdziałać „nowym
i starym problemom”.
W tekście prezentacji tematu sformułowano kilka pytań:
jak edukacja i wychowanie mogą
przyczynić się do trwałego pokoju? Jak praca w obecnym świecie
może mniej lub bardziej odpowiedzieć na żywotne potrzeby
ludzi dotyczące sprawiedliwości
i wolności? Czy poszczególne
pokolenia są solidarne między
sobą? Czy wierzą w przyszłość?
Czy rządom w społeczeństwie
udaje się w tym kontekście stworzyć pokojowy horyzont życia?

Muzea Watykańskie
udostępniły w otwartym
dostępie unikalne zdjęcia

Muzea Watykańskie wdrożyły
kolejną inicjatywę internetową
poświęconą mało znanemu do tej
pory historycznemu dziedzictwu
fotograficznemu.
Eksponaty
charakteryzują się wyjątkowością materiałów, między innymi,
w technologii ich wykonania –
są to płyty fotograficzne. Muzea
papieskie od kilku lat prowadzą
działania mające na celu konserwację, restaurację, archiwizację
i digitalizację swojej kolekcji fotograficznej. Na zdjęciach – widoki, krajobrazy, pałace i zabytki Rzymu, a także innych miast
włoskich i zagranicznych. Kolekcja jest stale uzupełniana, dzięki
osobom prywatnym.

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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BISKUP KASZKIEWICZ POBŁOGOSŁAWIŁ TEREN
POD BUDOWĘ NOWEGO KOŚCIOŁA W GRODNIE

21 listopada, w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, na osiedlu
Baranowicze w Grodnie biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz pobłogosławił teren pod budowę nowego kościoła i ustawiony na nim krzyż.
Ks. Jerzy Martinowicz

N

a uroczystości zebrali się wierni parafii
pw. bł. Marianny Biernackiej, którzy wraz ze swoim
proboszczem ks. Jerzym Martinowiczem z modlitwą rozpoczęli sprawę budowy świątyni parafialnej, a także goście,
wśród których byli księża, siostry zakonne, przedstawiciele
sąsiedniej parafii prawosławnej
na czele ze swoim proboszczem.

www.slowo.grodnensis.by

Z życia Kościoła

W namiocie na miejscu,
gdzie zostanie wzniesiony kościół bł. Marianny, odbyła się
pierwsza Msza św., której przewodniczył biskup Kaszkiewicz.
Witając hierarchę, przedstawiciele parafii podkreślili, że jest
to dla nich historyczna chwila,
a ten dzień zostanie wpisany
w historię młodej parafii, której
patronką jest odważna kobieta,
mężna chrześcijanka i heroiczna męczenniczka.

Parafia pw. bł. Marianny
Biernackiej w Grodnie została erygowana dekretem biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza w 2019
roku. Świadectwo Państwowej
Rejestracji parafii podpisano
w uroczystość Wszystkich
Świętych 1 listopada tego samego roku. W skład parafii
wchodzą grodzieńskie osiedla
Łosośno i Baranowicze, a także
wieś Tarusicze.

Kościół powszechny

CHINY. „Katecheci powinni być «chrześcijanami nowej
ery» i świadkami Chrystusa we współczesnym chińskim społeczeństwie” – były celem VI Kursu Formacyjnego dla katechetów
świeckich działających w 7 diecezjach prowincji Si Chuan. Kurs
stanowił odpowiedź na list apostolski „Antiquum Ministerium”,
którym papież Franciszek ustanowił w Kościele posługę katechety. Uczestnicy z kontynentalnej części Chin wzięli udział w wykładach dotyczących takich zagadnień jak: katechetyka, nauczanie
Kościoła, liturgia i sakramenty, katolicyzm w Chinach, chińska
tradycja kulturowa i inkulturacja religii w Chinach.
STANY ZJEDNOCZONE. Episkopat amerykański na sesji plenarnej, która się odbyła w Baltimore, uchwalił dokument
„Tajemnica Eucharystii w życiu Kościoła”, który mówi o szczególnej odpowiedzialności obdarzonych władzą katolików za zachowanie nauki Kościoła. Pomysł tekstu został zaproponowany
po wyborach prezydenckich w 2020 roku przez niektórych hierarchów, którzy dostrzegli potrzebę zajęcia jasnego stanowiska wobec „prezydenta-katolika, który sprzeciwia się nauczaniu
Kościoła”. Dokument przyjęty przez biskupów nie zawiera jednoznacznych odniesień do jakiegoś konkretnego polityka i nie
uwzględnia celowości odmowy przyjęcia Komunii świętej osobom
publicznym, które przyjmują stanowiska niezgodne z etyczną
nauką Kościoła. Twierdzi jednak, że „katolicy na stanowiskach
kierowniczych ponoszą szczególną odpowiedzialność za zachowanie nauki Kościoła”.
HAITI. Dwóch z siedemnastu uprowadzonych ponad miesiąc temu misjonarzy z amerykańskiej chrześcijańskiej organizacji charytatywnej Christian Aid Ministries odzyskało wolność.
W opublikowanym komunikacie organizacji nie ujawniono okoliczności uwolnienia porwanych misjonarzy ani ich nazwisk.
Nie wiadomo także czy zapłacono okup. Misjonarze zostali
uprowadzeni przez lokalny gang Mawozo. Jego przywódca groził zabiciem zakładników, jeśli nie zostanie wypłacony okup
w wysokości miliona dolarów od osoby.
AUSTRIA. Betlejemskie Światło Pokoju jest już w Austrii,
poinformował inicjator tego wydarzenia. Pandemia COVID-19
nie przeszkodziła w pielęgnowanym od lat tradycyjnym zapaleniu światełka w grocie betlejemskiej. Zwykle w połowie grudnia
światełko było zapalane w austriackiej telewizji i w ramach nabożeństwa ekumenicznego w Wiedniu przekazywane skautom
z kraju i zagranicy, do różnych miejsc w Europie, a także w USA
i kilku krajów Ameryki Łacińskiej. W ubiegłym roku w nabożeństwie rozesłania w Salzburgu nie mogły już uczestniczyć delegacje zagraniczne. Betlejemskie światełko rozwozili austriaccy
skauci „w sztafecie” na granice kraju.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

PIASKI. TRUDNE LOSY ŚWIĄTYNI
ciąg dalszy ze str. 1

P

iaski zawsze znajdowały
się na ważnych szlakach.
Z południa na północ
w dawnych czasach przez to
miasto przebiegał szlak królewski z Krakowa do Wilna,
a Niemnem ze wschodu na
zachód płynęły statki z towarami na Kowno i Królewiec.
Położone na dużej, piaszczystej wyspie utworzonej przez
rzekę Żelwiankę, Piaski były
początkowo dużym dworem,
który należał i do Chotkiewiczów, i do Sanguszków, i
do Sapiegów... W 1680 roku
w Piaskach powstał pierwszy
drewniany kościół pw. Wniebowstąpienia
Najświętszej
Maryi Panny. Gospodarzami
świątyni byli ojcowie dominikanie z Dereczyna, który
w tym czasie, podobnie jak
Piaski, należał do Sapiegów,
ale samodzielnej parafii wówczas nie było.
Pod koniec XVIII wieku
ubogie miasteczko, do tego
zasiedlone głównie przez
żydów, zostało opuszczone przez dominikanów. Ich
drewniany kościół w 1801
roku został ponownie poświęcony i stał się świątynią
parafialną. Drewniany kościół
stał przez wiele dziesięcioleci. Była to świątynia kryta
gontem, wzniesiona w formie
krzyża, w której znajdowało się aż pięć ołtarzy i dwie

wieżyczki. Z przodu świątynię zdobiła galeria z rzeźbioną balustradą nad wejściem,
która oparta była na czterech
filarach. Obok znajdowała się
duża drewniana dzwonnica,
na której jeden z dzwonów
wybijał nawet godziny.
W drugiej połowie XIX
wieku mieszkańcy miasta wybudowali nowy kościół, stary
jeszcze przez pewien czas stał
obok. Nowa świątynia spłonęła jednak kilka lat później,
a sprawa budowy kamiennego kościoła ruszyła z miejsca
dopiero w 1896 roku. Wtedy
ksiądz ze Strubnicy ks. Klepacki zwrócił się do władz
z wnioskiem w sprawie budowy nowego kościoła dla ponad
pięciuset katolików. Władze
lokalne nie bardzo przychylnie odniosły się do tego pomysłu, jednak gubernator
grodzieński Światopełk-Mirski zezwolił na wzniesienie
kościoła.
W 1901 roku pod kierunkiem inżyniera Wilhelma
Sroki został postawiony fundament, jednak ukończono
kościół dopiero w 1915 roku,
gdy ks. Aleksander Hajduk
doprowadził sprawę budowy
do logicznego zakończenia.
Wkrótce podczas walk I wojny
światowej świątynia została
poważnie uszkodzona przez
pociski artyleryjskie. Właśnie

wtedy straciła swoją wieżę
z kamienia łupanego.
Przez ponad dziesięć lat
kościół popadł w ruinę i dopiero około 1930 roku ponownie rozpoczęły się w nim
nabożeństwa. W 1945 roku
świątynię zamknięto, a przez
kolejne cztery dziesięciolecia
wykorzystywano ją jako spichlerz. Może nie najgorsze
przeznaczenie dla świątyni,
która przynajmniej nie została zniszczona, ale tak się
złożyło, że przez sto lat swojego istnienia kościół w Piaskach przez ponad pół wieku
nie mógł służyć ludziom jako
dom Boży.
Ale dzisiaj, zwrócony katolikom, przyciąga uwagę każdego podróżnika. Oryginalny
zarówno materiał – szlifowany kamień polny – jak i wygląd kościoła, kształt okien
i niektórych części ścian budzą skojarzenia ze średniowiecznym zamkiem gdzieś
w Szkocji. Co więcej, jeśli
pierwsza znajomość ze świątynią pozostawia wrażenie
mroku, to po tym, jak słońce
wyjdzie zza chmur i kolorowe
kamienie zaczynają błyszczeć
każdy na swój sposób, nastrój
natychmiast się poprawia, a
ręka sama się wyciąga, by dotknąć ścian. Nic dziwnego, że
kościół w Piaskach miał tak
trudną historię.

А. Waszkiewicz

Andrzej Waszkiewicz

Wygląd kościoła parafialnego w Piaskach

www.slowo.grodnensis.by
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BÓG –
KOCHAJĄCY OJCIEC

HISTORIA JEDNEGO NEOFITA.

„JEŚLI JUŻ SPRÓBUJESZ, BĘDZIESZ CHCIAŁ
ZNÓW POCZUĆ TEN SMAK”
ciąg dalszy ze str. 1

Podstawowe prawo wolności sumienia znajduje
odzwierciedlenie w większości konstytucji i ogólnych
praw na całym świecie. Wydaje się, że ogromna część
ludzkości uważa, że spotkanie z Bogiem to zawsze bardzo intymna sprawa. Nie działa tu rozkaz ani przymus.
W dzisiejszym numerze rozmawiamy z Sergiuszem Wilczewskim, inżynierem z Mińska, o długim poszukiwaniu i wyniku wieloletniej pracy w poszukiwaniu Boga.
Artiom Tkaczuk

– Sergiuszu, opowiedz proszę o swojej drodze do wiary.
Jaka była?
– Od dzieciństwa w mojej
głowie pojawiały się pytania:
„Jak żyć?”, „Dlaczego ludzie
pracują, a później starzeją się i
umierają?”, „Jak wybrać żonę?”.
Do tego dochodziły globalne
pytania typu „Jaki jest sens życia?”. Bardzo trudno było sobie
uświadomić, że życie składa się
z jedzenia, spania, nauki, chodzenia do pracy, zarabiania i
wydawania pieniędzy.
Gdy przyjechałem do Mińska, wynająłem pokój w rodzinie wierzącej. Zacząłem widzieć, że ci ludzie są wyjątkowi.
W ich relacji było dużo miłosierdzia, mogli się pokłócić, ale
potem się godzili. W domu używano słów „przepraszam”, „czy
można”, „proszę”. Byli bardzo
delikatni i jednocześnie prawdziwi, dobrze mnie traktowali.
Ten kontrast widziałem właśnie
w odniesieniu do niewierzących
ludzi, którzy mnie wtedy otaczali.
Zainteresowałem się ich
wiarą, dlaczego chodzą do kościoła. Od chrztu byłem katolikiem, ale wszystko kończyło się
właśnie moją wiedzą, że jestem
katolikiem. W tamtym momencie myślałem: „O, ci ludzie też
są katolikami. Dobrze, że tak
się złożyło”. To właśnie oni zaprosili mnie kiedyś do kościoła.
Byłem tam, poznałem innych
rówieśników i polubiłem ich. To
nie byli ludzie, z którymi przyjaźniłem się w szkole, podczas
nauki w Lidzie, których spotykałem na moim podwórku.
Wierzący bardziej mi się podobali. Chciałem więc dowiedzieć się, czym żyją, dlaczego są
tacy. Stopniowo dowiadywałem
się o Bogu, o nauczaniu Kościoła, że ci ludzie spowiadają
się, że słuchają Słowa Bożego,
że istnieją bardzo różnorodne
modlitwy, a również, że Kościół
wzywa wiernych do spontanicznej modlitwy własnymi słowami, tak jak leży na sercu, a nie
według książki. Tak zaczęła się
moja droga ku wierze.
Pamiętam taką historię.
Przyjechaliśmy z wierzącym
przyjacielem do kaplicy, która
była wtedy w budynku komunalnej gospodarki mieszkaniowej. Jest to dzielnica Łoszyca
w Mińsku. Na Mszy św., był jakiś
nowy ksiądz, były rekolekcje.
Zadał tak proste pytanie: „Gdy
życie się skończy i przyjdziemy
do Boga, co Mu powiemy?”. To
mnie poruszyło, aż polały mi
się łzy. Być może, to pytanie
mnie niepokoiło, ale nie zdawałem sobie z tego sprawy.
Tak się złożyło, że razem
z przyjacielem podwoziliśmy
tego księdza samochodem.
Patrzyłem na niego i zdawałem sobie sprawę, że to zwykły
człowiek, ale nie mogłem zrozumieć, dlaczego jego słowa tak
mnie poruszyły. Domyślałem

się, że nie chodzi o człowieka – po prostu wykonuje swój
zawód. I zrozumiałem: jest coś
ponad ludzką miarę, co dotyka
mojego serca. Wtedy podjąłem
decyzję, że będę stale chodził
do kościoła, aby słuchać kazań,
słuchać Słowa Bożego i stamtąd
czerpać sens życia.
– Co cię bardziej motywowało w tym poszukiwaniu?
Rozum czy serce?
– Najpierw bardziej skupiałem się na intelekcie, dużo
czytałem, zadawałem pytania.
To wielkie pragnienie wiedzy
chrześcijańskiej zaprowadziło
mnie do koledżu teologicznego i psychologii. Później jednak zdałem sobie sprawę, że
w pewnym momencie zdolności rozumowania stały się bezsilne. Cała wiedza i wszystko,
co przeczytałem, staje się bezradne, jest bardzo suche. Karmi
to mózg, a nie serce.
W psychologii istnieje termin „hiperkompensacja intelektualna” lub po prostu
„intelektualizacja” – gdy doświadczamy czegoś i, zamiast
dzielić się z bliskimi, zaczynamy na przykład czytać o tym,
rozumować. Nie będąc w stanie
poradzić sobie z naszymi emocjami, nadrabiamy to umysłem.
Krótko mówiąc, to, co należy
przeżyć w sercu, próbujemy
rekompensować umysłem. Ale
Bóg trochę nie tak stworzył
wewnętrzny świat człowieka.
Sam Jezus płakał, cieszył się,
tęsknił. Żadna informacja nie
zastąpi relacji międzyludzkich,
uśmiechów i przytuleń. Nic nie
zastąpi spowiedzi, gdy wyznajesz swoje grzechy przed człowiekiem, chociaż zdajesz sobie
sprawę, że i on tu jest z woli
Boga, i ty. Oboje wypełniamy
wolę Bożą w konfesjonale.
Więc w pewnym momencie
zacząłem nie rozumieć, a mianowicie doświadczać: sercem,
pełniej. I tutaj nie zawsze mogę
wyjaśnić, dlaczego ono – moje
serce – chce to robić, a tego
nie chce. Albo dlaczego byłem
zdenerwowany w jakiejś sytuacji, w której wydaje się, że nie
było znaczącego powodu. Teraz
bardziej przyjmuję zarówno radość, jak i smutek, a to zależy
od mojej relacji zarówno z Bogiem, jak i z ludźmi.
– Dlaczego wybrałeś właśnie Kościół katolicki?
– Pamiętam, że był taki moment, gdy myślałem, według
nauki którego Kościoła mam
żyć. W pewnym momencie zainteresowałem się zarówno
wiarą prawosławną, jak i protestanckim spojrzeniem, które
mnie pociągało, i oczywiście
dużo byłem w Kościele katolickim. Potem zdałem sobie
sprawę, że nie możemy wybrać
wszystkiego, że nie powinienem odcinać korzenia, z którego wyrosłem. Postanowiłem

Sergiusz Wilczewski – inżynier. Doszedł
do wiary podczas studiów na uniwersytecie.
Ukończył Koledż Teologiczny w Mińsku i Akademię Kształcenia Podyplomowego na kierunku psychologia.
więc nie podejmować żadnych
decyzji. Za mnie Bóg, albo,
można powiedzieć, okoliczności, albo moi rodzice już wybrali. Mój los złożył się wokół
katolików. Pogodziłem się, że
to mi wystarczy dla zbawienia.
– Gdy przyszedłeś do kościoła, twoje poszukiwania
nadal były kontynuowane.
Rozpocząłeś naukę w koledżu
teologicznym. Co było czynnikiem motywującym do działania?
– Zawsze czegoś mi brakuje,
a problem w tym, że nie wiem
czego dokładnie chcę. To jest
tak, dopóki nie spróbujesz czegoś, na przykład mango, nie dowiesz się, czy ci się ono podoba,
czy nie. Jeśli już spróbujesz,
wiesz, że jest bardzo smaczne. Dlatego chcę raz na jakiś
czas zjeść mango, aby ponownie poczuć ten smak. Ale nie
można spróbować wszystkiego
na świecie. Dlatego w sprawach
religijnych nie zawsze wiem,
co przyczyniłoby się do mojej
wiary i zbawienia.
W pewnym momencie mojego życia duchowego zatrzymałem się i nie wiedziałem już,
gdzie iść dalej. Motywowała
mnie tęsknota za czymś nowym, chęć rozwoju i poznania
rzeczy dla mnie niepojętych,
eksperymentowania. Tak właśnie rozpocząłem naukę w koledżu.
– A później pojawiło się zainteresowanie psychologią?
– Gdy pytasz Boga, często ma odpowiedź, której nie
można przewidzieć. Tak więc
do 25 roku życia nie mogłem
sobie nawet wyobrazić, że
w ogóle potrzebuję wiedzy psychologicznej. Również znajoma,
z którą studiowaliśmy razem,
zauważyła: „Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że jest mi potrzebna psychologia, wzięłabym
się za naukę jej od dawna i wyciągnęłabym wiele przydatnych
wniosków”.
Dlatego Bóg objawił mi
dziedzinę psychologii, która
pomogła mi zrozumieć siebie,
swoje zachowania i reakcje.
Co dało również możliwość akceptowania innych ludzi i ich
osobliwości.
Dzięki temu w pewnym momencie zdałem sobie sprawę,
że mój dalszy rozwój może być
bardziej owocny właśnie w małżeństwie niż w innym sposobie
życia. Jest to coś nieznane, co

przeraża z powodu braku wiedzy i doświadczenia, ale także
błogosławieństwo, sakrament
Boży. Jest to zarówno bliska
relacja, miłość, jak i wierność
aż do śmierci. Zrozumiałem, że
można się tu rozwijać. Oprócz
rozwoju w małżeństwie będzie
również droga ojcostwa.
– Św. Augustyn pisał: „Szukałem Cię, Boże, i Ty pozwoliłeś
mi znaleźć Ciebie”. Jak opisałbyś dziś swoją relację z Bogiem,
patrząc wstecz na przebytą
drogę?
– Mój okres nawrócenia był
bardzo emocjonalny, było dużo
zamieszania, wzruszenia.
Chyba u św. Ignacego Loyoli
są pewne kroki, gdzie najpierw
wyrzekasz się grzechu, potem
chcesz być bliżej Boga, a następnie dochodzi do pojednania
z Bogiem, chęć bycia zawsze
z Nim, bez względu na okoliczności.
Teraz ważne jest dla mnie
słuchanie Boga. Jeśli jest On
w każdej osobie, to należy umieć
Go słuchać i nie pędzić za Nim.
Dlatego moja relacja z Bogiem
jest dziś spokojniejsza, są w niej
bardziej osobiste słowa i uczucia. Dzisiaj ważne jest dla mnie
utrzymanie stałego kierunku.
Mój ruch wiary stał się bardziej
oddany i spokojny. Dla przykładu, oznacza to bycie razem
we wszystkich sprawach z moją
żoną, omawianie wszystkiego,
uczenie się z nią nowych i nieznanych rzeczy.
Ważne jest również dla mnie
dzisiaj tzw. „obudzenie woli”.
Zdarza się, że życie samo gdzieś
płynie, a ty po prostu się zgadzasz na to, co się dzieje każdego dnia. Jeśli tak żyć, to życie
jest jak coś, co kołysze się na
wietrze – tam, gdzie wieje wiatr,
tam też jest człowiek. „Obudzenie woli” pomaga wybrać
kierunek każdego dnia, iść tam,
gdzie powinienem, niezależnie
od kierunku wiatru. Gdy potrzebujemy iść do sklepu, to bez
względu na pogodę, stan naszych butów i odległość idziemy
tam. Tak jest i w życiu osobistym: należy wytrwać w wybranym kierunku.
Dlatego też relacja z Bogiem
stała się bardziej trwała. Nowy
dzień nie jest teraz nowym życiem, ale jedną melodią, jednym
obrazem. Oczywiście pozostaję
słabym człowiekiem. Czasami,
gdy wieje silny wiatr, zatrzymuję
się. Jednak, gdy przestaje wiać,
idę w tym samym kierunku.

Sergiusz Rajuniec

Z

bliża się uroczystość
Narodzenia Pańskiego.
Do niej idziemy przez
czas oczekiwania, który pomaga nam dotrzeć do tajemnicy Bożego Narodzenia.
Zarówno ten okres, jak i to
święto przypominają mi czas
oczekiwania na narodziny naszego syna Marka. Oczekiwanie było pełne miłości, zaufania i odwagi, ale także strachu.
Wcześniej, gdy słyszałem, jak mówiono, że Bóg jest
kochającym Ojcem, zawsze
miałem z tym problem. Czułem, że to ważna prawda, ale
nie mogłem zrozumieć, co to
znaczy. Przed oczami nie było
przykładu ojca, więc z mojego doświadczenia wynika,
że „ojciec” to właśnie chodzi
o nieobecność ojca. Nie nauczył mnie być odważnym i
odpowiedzialnym. Nie wprowadzał w dorosłość, mówiąc,
że jestem teraz mężczyzną.
A więc nie pojmowałem, było
mi smutno, a czasem byłem
zdesperowany pytaniem, jak
poczuć prawdę o ojcostwie
Boga?
Dlatego zrobiłem najlepszą
rzecz, jaką można zrobić w takiej sytuacji: zadałem to pytanie Bogu. I tak stawiałem pytanie: jak mogę zrozumieć, że
jesteś Ojcem, jeśli nie miałem
przykładu ojca przed oczami?
Pan posyłał na moją drogę dobrych kapłanów, w tym
grekokatolickich, którzy byli
żonaci, a ja starałem się brać
z nich przykład, choć to i nie
było wystarczające.
Czas mijał. Bóg dał mi dobrą żonę. I stało się dla mnie
aktualne następne pytanie: jak
sam mogę być dobrym ojcem,
jeśli nie rozumiem, co to znaczy im być? I to rodziło strach,
czasem bardzo intensywny.
Pragnąłem i jednocześnie się
bałem. W tak trudnym czasie
wspierały mnie przykłady innych rodziców, a zwłaszcza
Pismo Święte. „W miłości nie
ma strachu” – powtarzałem
sobie słowa z Pierwszego Listu św. Jana. „Wypłyń na głębię” – powtarzałem i te słowa.
I zmusiłem siebie, by zaufać.
Zwłaszcza, że miałem dobrą
motywację do zaufania.
I tak Bóg dał nam dziecko,
które ma już prawie 3,5 roku.
Patrząc na niego i na nasze
relacje z nim, otrzymuję odpowiedź, że zaufanie do Boga doprowadziło mnie do miejsca,
w którym sam jestem już ojcem. Coraz bardziej rozumiem,
co to znaczy być dobrym ojcem
i co oznacza „Kochający Ojciec” wobec naszego Boga.
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JEŚLI COŚ SIĘ NIE ROZWIJA, NIE ROŚNIE,
TO ZWYCZAJNIE DEGRADUJE
ciąg dalszy ze str. 1

Na temat rozwoju wiary rozmawialiśmy
z o. Andrzejem Krotem, proboszczem grekokatolickiej parafii Matki Bożej Fatimskiej w Grodnie, autorem audycji „Chrześcijaństwo i literatura białoruska” w Radiu Watykańskim, wykładowcą w Koledżu Teologicznym im. św. Kazimierza.
Katarzyna Pawłowska

„Zawsze musisz rozwijać swoją wiarę” – zauważył
na początku o. Andrzej. Zwrócił uwagę na to, że opinia,
jakby w Kościele rozwoju nie powinno być, jest stereotypem i szkoda, że czasami tak się dzieje: „Jeśli coś się nie
rozwija, nie rośnie, to zwyczajnie degraduje”.
O. Andrzej podzielił się z nami środkami-wskazówkami
dla rozwoju wiary, które sformułował jego poprzednik
o. Wiktor Daniłow w kontekście teologii duchowości.
Można je podzielić na pozytywne i negatywne.
Do pierwszych należą:
1. Poznawać prawdy wiary. W tym celu, szczególnie
w dzisiejszych czasach, istnieje bardzo wiele środków.
Jeśli ktoś lubi czytać – proszę bardzo, literatury chrześcijańskiej jest dużo. Dla mnie życie świętych jest zawsze
motywujące. Każdy z nas ma w kieszeni smartfona. Obecnie istnieje wiele różnych chrześcijańskich filmów, które
można obejrzeć zamiast jakiegoś wieczornego serialu.
Idąc gdzieś lub jadąc – można posłuchać podcastu lub
kazań dostępnych w Internecie. I tak poznawać prawdy
wiary, które znamy z Katechizmu, lecz poznawać je głębiej także w odniesieniu do współczesnego życia: jak mogą
w nim być zastosowane.
2. Dziękowanie. Czasami, gdy ludzie przychodzą
do spowiedzi i mówią, że są jakieś problemy w życiu i wierze, radzę znaleźć jeden, dwa, trzy momenty na rachunku
sumienia lub podczas wieczornych modlitw, za które Bogu
należy szczególnie podziękować. Nie tylko powiedzieć:
„Dziękuję Ci, Boże, za to, że wszystko u mnie dobrze”, ale
podziękować, na przykład za to, że dzisiaj zrobiłem dobry

uczynek, że pomogłem osobie (lub odwrotnie, że osoba ci
pomogła), że modlitwa została wysłuchana. Takie chwile
w naszym życiu zdarzają się, gdy czujemy, że jest to działanie Boga. Wtedy nasza wiara się wzmacnia.
3. Praktykować w aktach wiary. Dzieje się to przede wszystkim w doświadczaniu przez nas sakramentów. Gdy przeżywamy Eucharystię, praktykujemy wiarę,
że ten chleb i to wino naprawdę stają się Ciałem i Krwią
Chrystusa. Gdy przychodzimy do spowiedzi, staramy się
wierzyć na pewno, że grzechy, które powiedzieliśmy kapłanowi, zostaną odpuszczone. Ponadto wzmacniamy,
pogłębiamy wiarę poprzez refleksje nad jej prawdami,
znanymi nam, nad fragmentami Pisma Świętego. Na przykład, czytamy przypowieść o miłosierdziu Bożym, o miłosiernym ojcu lub, jak mówią, o synu marnotrawnym –
ćwiczymy wiarę, że prawdziwie Bóg, który jest w Niebie,
staje się lub jest miłosiernym Ojcem, który nas przyjmuje,
przebacza nasze grzechy.
4. We wszystkim widzieć Boże przewodnictwo.
Często ludzie mówią takie, być może, banalne i proste
powiedzenia, jak na przykład: „Nie ma tego złego co by
na dobre nie wyszło”. W rzeczywistości jest to taki impuls dla chrześcijan, aby widzieć Opatrzność Bożą we
wszystkim. Nie mówię o tym, co jest złem, które dzieje się
z naszej nieuwagi, z powodu naszego grzesznego zachowania, chociaż w tym przypadku Bóg może prowadzić
do czegoś dobrego.
Mój przyjaciel, który miał ciężki przebieg Covid-19, był
na granicy życia i śmierci, ostatnio powiedział: „Nie martwię się teraz o nic w życiu. Wiem, że Bóg mnie nie opuścił. Ma dla mnie jakiś cel, jakiś plan, muszę jeszcze coś
w swoim życiu zrobić”.
5. Być uczestnikiem „wyprawy krzyżowej” przeciwko „braku wiary”. Tego wyrażenia użył kiedyś mój
poprzednik o. Wiktor Daniłow. Myślę, że jest to ważna
sprawa dla nas, chrześcijan, ponieważ często wierzymy,
że zostawiamy jako swoją osobistą prerogatywę, swoje
osobiste dziwactwo: wierzę i tyle. W rzeczywistości powinniśmy ją rozpowszechniać, dzielić się, powinniśmy być
apostołami wiary. Oczywiście istnieje również wiele niuansów i wiele do nauczenia się: jak, co i komu powiedzieć.
Niemniej jednak nie pozostawać obojętnym na to, że

wokół nas są ludzie niewierzący, i korzystać ze swojej wiary, gdy ci ludzie potrzebują pomocy.
Na przykład, jeśli wiemy, że nasz niewierzący przyjaciel znajduje się w trudnej sytuacji, możemy powiedzieć
mu po prostu: „Będę się za ciebie modlił”. Jak zareaguje, tak zareaguje. Albo powiedzieć: „Zwróć się do Boga,
módl się sam, i ja będę się modlił za ciebie”. Aby człowiek
w tej sytuacji również poczuł, że stan braku wiary to nie
jest wszystko, co mu potrzeba, że Bóg przede wszystkim
jest mu potrzebny.
6. Prosić o wiarę w Boga. Ostatni, ale bardzo ważny
środek. Wiara jest nie tylko wynikiem naszego intelektualnego wysiłku, ale także wynikiem Bożego działania
w nas. Dlatego, gdy odczuwamy na przykład, jakieś pokusy w wierze, lub że nasza wiara stała się martwa, lub
po prostu się nie rozwija, musimy się modlić, prosić
Boga. Myślę, że da nam łaskę lub jakiś impuls – intelektualny, duchowy – aby nasza wiara się rozwijała.

PROPOZYCJE NA ADWENT DLA CAŁEJ RODZINY

Adwent to bardzo ważny czas na budowę i wzmocnienie wspólnoty rodzinnej jako domowego Kościoła. Dobry Adwent przyczynia się do dobrego
i znaczącego przeżywania świąt Bożego Narodzenia. I mogą temu pomóc
tradycje adwentowe, które istnieją w naszym społeczeństwie od wieków.
Ważne jest jednak, aby rodzina utożsamiała się z tymi tradycjami, znała
je i zachowywała, dając tym samym dzieciom przykład, jak można wiernie
i z pokorą czekać na przyjście Chrystusa.
S. Weronika Bliźniuk

1. MODLITWA W GRONIE RODZINNYM
Wspólna modlitwa wzmacnia naszą relację z Bogiem i rozpala nas wewnętrznie. Jest to
prosty, ale skuteczny sposób, aby wśród codziennych trosk zatrzymać się razem i porozmawiać z Bogiem, przez co otworzyć swoje serca na siebie nawzajem. W tym celu można
napisać intencje z dziećmi na każdy dzień Adwentu i dać każdemu członkowi rodziny
możliwość pomodlenia się w tej intencji.
2. CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO
Postanowienie codziennego rozmyślania nad Słowem Bożym może być jedną z najlepszych decyzji na ten czas dla całej rodziny. Fragmenty Pisma Świętego na czas Adwentu są bardzo bogate w symbolikę. Dlatego warto przeczytać ten fragment z dziećmi
na dany dzień i spróbować wyjaśnić (wiele komentarzy można znaleźć na stronach internetowych). Następnie dać dzieciom możliwość znalezienia symbolu ukrytego w Słowie
Bożym i spróbować odpowiednio zastosować go w życiu duchowym. Wcześniej można
przygotować taki symbol, aby dzieci mogły również wizualnie odczytać jego znaczenie.
3. WYTRWAĆ W DOBRYCH POSTANOWIENIACH
Podczas Adwentu można spróbować skierować wysiłek wszystkich członków rodziny
na takie kwestie, jak uważne słuchanie, cierpliwość, otwartość na innych. Na przykład, przy
stole słuchamy innych, nie przerywając im; najpierw dajemy jedzenie innym, a potem sobie; rezygnujemy z jednej łyżki cukru lub jakiegoś programu telewizyjnego; zadowalamy
się tym, co mamy bez marudzenia i proszenia. Takie decyzje mogą być zarówno indywidualne, jak i rodzinne. Cała rodzina, wraz z rodzicami, ma jeden cel. Oczywiście dbanie

o dobry przykład i strach przed braterskimi upomnieniami doskonale nas motywują.
4. PRZYGOTOWANIE LATARNI I WSPÓLNE UCZESTNICTWO W RORATACH
Roraty są zwykle porannym nabożeństwem w całkowitej ciemności. Ważne jest, aby
zwrócić uwagę dziecka na Roratkę – główną świecę przy ołtarzu, symbolizująca Maryję,
która w ciemności Adwentu w swoim łonie niesie światu Chrystusa – Prawdziwe Światło.
Na Roraty przychodzi się z lampionami, od wewnątrz oklejonymi kolorowym papierem,
przypominającymi gotyckie witraże z symboliką chrześcijańską lub scenami biblijnymi.
Z praktyki wiem, że dzieci są bardzo dumne z lampionów przygotowanych własnymi rękoma, zwłaszcza jeśli są wykonane dzięki pomocy rodziców.
5. WĘDROWNA FIGURA MATKI BOŻEJ
W wielu parafiach istnieje zwyczaj pod koniec Mszy roratniej dawania komuś z dzieci figury Matki Bożej, którą zabierają do domu, a następnego dnia przynoszą do świątyni. Zwykle
odbywa się to poprzez losowanie kartek z nazwiskami chłopców i dziewcząt, którzy dzień
wcześniej wykonali szczególne zadanie roratnie. W domu cała rodzina przed figurą odprawia rodzinną liturgię, wybierając najbardziej odpowiednie dla siebie praktyki duchowe.
6. KALENDARZ ADWENTOWY
Obecnie istnieje wiele możliwości zakupu gotowego kalendarza. Zwykle jest przygotowywany z niespodziankami i prezentami. Osobiście nie jestem zwolenniczką takich kalendarzy. Wydaje mi się, że to tylko uczy dzieci robienia rzeczy za nagrodę, a tym, na co
najbardziej czekają w tym momencie, jest otrzymanie prezentu. Kalendarz adwentowy
najlepiej zrobić samemu. Na przykład mogą to być puste pudełka, do których zostaną
włożone myśli i postanowienia adwentowe (udział w Roratach, rekolekcje, pomoc potrzebującym, życzenia świąteczne). Wtedy dzieci z niecierpliwością czekają na otwarcie
kalendarza adwentowego, aby dokonać czynu miłości.
7. TRADYCYJNA SZOPKA Z SIANEM DOBRYCH UCZYNKÓW
Ciekawym momentem przygotowania rodziny do Bożego Narodzenia może być moment zainwestowania w żłobek siana dobrych uczynków. Zwyczaj ten pochodzi z Francji.
W pierwszą niedzielę Adwentu rodzina przygotowuje puste żłobki. Wieczorem każdego
dnia, podczas modlitwy, dzieci wraz z rodzicami robią rachunek sumienia za przeżyty
dzień, a za każdy dobry uczynek, który popełnili w ciągu dnia, wkładają słomkę do żłobka.
Jest to dar każdego członka rodziny dla Bożego Dzieciątka. Jednocześnie można zwrócić uwagę dzieci, że im więcej siana znajdzie się w żłobie, tym bardziej miękkie będzie
przygotowane miejsce dla Dzieciątka. Zachęca to do wykonywania jak największej liczby
dobrych uczynków i okazywania współczucia bliźnim.
8. PRZYGOTOWANIE ŚWIĄTECZNYCH KARTEK Z ŻYCZENIAMI
Dzisiaj powszechnym trendem jest wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych
na Boże Narodzenie: „Wesołych Świąt!”. Tradycja pisania pocztówek i listów zanika.
Dlatego dobrym zwyczajem w rodzinie może być wspólne robienie świątecznych kartek
z życzeniami, biorąc pod uwagę ich religijny charakter. Ważne jest, aby pamiętać o tych
krewnych i przyjaciołach, którzy najbardziej potrzebują uwagi.
9. SŁOIK WDZIĘCZNOŚCI
Uważam, że wyrazy wdzięczności należy praktykować każdego dnia, ponieważ wtedy
łatwiej jest docenić to, co mamy, niż skupiać się na życiu innych. Można przygotować
słoik w domu i codziennie wrzucać tam kawałek papieru z tym, za co jesteśmy wdzięczni
w tym dniu. Jeśli dzieci są małe, można z nimi o tym porozmawiać. Codziennie pytać
ich, z czego są zadowoleni lub za co chcą podziękować, co najbardziej im się podobało.
Prawdopodobnie odpowiedzi mogą nas zaskoczyć, wydawać się śmieszne, ale warto je
zapisać, pokazując, że są dla nas ważne. Dzieci same w sobie są pełne wdzięczności i radości, ale warto je nauczyć, jak się na tym skupić. Taka praktyka nauczy również doceniać
pracę innych. Pierwszego dnia Bożego Narodzenia cała rodzina może wspólnie czytać
kartki z podziękowaniami.
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listy czytelników

WSZYSTKO OD NIEGO I PRZEZ NIEGO
ZOSTAŁO STWORZONE…
Katarzyna Pachołkina

W

sielub. Tytuł jest
taki... Ciepły, wszechogarniający miłością.
Tutaj dąży moja dusza już
po raz trzeci w tym trudnym
2021 roku. Wśród bólu, cierpienia, chorób, rozpaczy jest
Ten i Ta, którzy są w samym
środku wydarzeń, w samym
wnętrzu tragedii – Bóg i Jego

Najświętsza Matka. Widząc i
czując tę miłość w miasteczku
Wsielub, nie można pozostać
obojętnym. Dlatego po zapoznaniu się z harmonogramem
rekolekcji na temat „Kobiecość jest Bożym projektem”
zdałam sobie sprawę, że muszę tam być. Sercem czułam, że najprawdopodobniej

usłyszę tam ważne dla mnie
słowa, że jeszcze bardziej
przybliżę się do bliskiej i ufnej
relacji z Bogiem i Bogurodzicą.
W rzeczywistości to moje
pierwsze rekolekcje w życiu,
ponieważ jestem prawosławna. Nie bałam się, nie wstydziłam się pojechać, ponieważ
moje relacje z Chrystusem są
ważniejsze niż uprzedzenia
wymyślone przez ludzi. Gdy
tam dotrzesz, zdajesz sobie
sprawę, że nie ma granic dla
działania Ducha Świętego i
„Duch wieje tam, gdzie chce”.
Na tych rekolekcjach znaleźli
się wszyscy ci, którzy są nieskończenie otwarci na relację
z Bogiem, na Jego wolę i którzy
czczą Maryję – naszą kochaną
Niebiańską Matkę. To wcale
nie znaczy, że ci, którzy tam
nie dotarli, wcale nie są tacy!
Oznacza to tylko, że Bóg ma
wszystko pod kontrolą, nigdy
się nie spieszy ani nie spóźnia.
Tak też było ze mną. Pracuję jako pielęgniarka, mam
nocne dyżury, a możliwość, że
będę miała trzy dni wolnego
na podróż, jest niewielka. Ale
wszystko ułożyło się najlepiej
jak mogło. I dopiero potem
rozpoczęły się „przygody” –
zaistniało bardzo dotkliwe
pytanie, jak dotrzeć do miejscowości Wsielub, następnie
wszystko utknęło w martwym
punkcie ze względu na problem finansowy, a bliżej początku duchowego spotkania
stało się jasne, że najwyraźniej
tam nie dotrę. Ale, jak powiedział duchowy lider rekolekcji

o. Witalij Cybulski: „Bóg nie
zostawia swoich dzieci”. Modliłam się i ufałam woli Bożej, i
oczywiście wierzyłam, że jeśli
będę musiała tam być, to będę.
Tak się stało, pomoc przyszła stamtąd, skąd w ogóle jej
nie oczekiwałam – od mojego
pacjenta! W odpowiednim dla
mnie czasie wracał do domu.
To był taki cud!
Sam temat kobiecości jest
teraz dość istotny w społeczeństwie, ale często sprowadza się do tego, że kobiecość
to sukienki, długie włosy i
rozmarzone spojrzenie. Lecz
jeśli weźmiemy kobiecość
jako dar, to objawia się ona
jako coś, co zewnętrznie nie
jest zauważalne: jak miękkie
serce, uśmiech, dobre słowo,
poświęcenie,
miłosierdzie,
służba drugiemu człowiekowi.
I dla mnie stało się to głównym odkryciem! Każdy dzień
przechodził pod „hasłem”
służby bliźniemu. I to było
niesamowite, ponieważ w ten
sposób Bóg objawił każdego
z nas jako cenną i piękną perłę
w jego oczach! A Matka Boża,
jako najbardziej kobieca z nas,
znajdowała miejsce i komu
moglibyśmy posłużyć: czy to
uroczyste spotkanie jej obrazów podróżujących po Białorusi, służba pielgrzymom,
którzy po raz pierwszy pielgrzymowali do Matki Bożej
Nowego Życia, czy służba sobie nawzajem w każdym dniu
z miłością, wyrażoną w działaniu. Jakże miło było obserwować każdą ukochaną Córkę

Boga, ile nas tam było: kobiety, dziewczyny, dziewczynki.
Każda ma taką głębię, takie
piękno zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, takie
talenty, że rozumiesz – dla
każdej z nas jest Boży plan.
Jest droga, którą przejdzie
tylko ta, dla której ta ścieżka
jest przygotowana. Ktoś odnajduję siebie w śpiewaniu,
ktoś – w nalewaniu zupy dla
pielgrzymów, inny człowiek –
dzieląc się swoim uśmiechem
lub wierszami, a jeszcze inny
– wypiekami. I ile jest nas tak
różnych! Jak mówią: gdy talent i wola Boga współdziałają
– Winorośl owocuje.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM

Ks. Jerzy Martinowicz

5 grudnia – II Niedziela Adwentu
Łk 3, 1-6
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był
namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda
dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się
prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

Praktyczne rady

Jan był niezwykłym prorokiem. Niewiele mówił, a mimo to zwracał uwagę otoczenia
swoim stylem życia. Gdy osiągnął wiek dojrzały, zamieszkał na pustyni, nosił odzienie
z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód
leśny. Jan codziennie przychodził nad Jordan i wzywał do nawrócenia słowami proroka Izajasza: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie
wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!” (por. Iz 40, 3-5).
Święty Jan wzywał do nawrócenia, które jest najpierw odcięciem się od grzechu i
tego wszystkiego, co do grzechu prowadzi. Dlatego głosił on „chrzest nawrócenia dla
odpuszczenia grzechów”. Nie jest bowiem możliwa przemiana bez zerwania z tym, co
poniża człowieka. A grzech, będąc odwróceniem się od Boga i wypełnienia Jego woli
wyrażonej w przykazaniach, jest również poniżeniem człowieka, dziecka Bożego. Grzech
powoduje poczucie winy, przygniata do ziemi tego, kto go popełnia. Nawrócenie jest
najpierw nawróceniem serca, szczerym obrzydzeniem sobie grzechu i postanowieniem
zerwania z nim.
Surowy prorok Adwentu nie powinien nas przerażać, gdyż nam jedynie podpowiada, jak
można wybrać Boga całym swoim życiem. Pokazuje, jak wyjść na pustynię ciszy i samotności, odrzucić wygody współczesnego świata, by zobaczyć przychodzącego Boga. Zachęca
do prostowania ścieżek życia według Bożych przykazań.
Wyprostujmy więc ścieżki naszego życia. Prostujmy ścieżki wzajemnej życzliwości w naszych rodzinach, podajmy dłoń drugiemu w geście pojednania i zapomnienia wszystkich
urazów.
Panie Jezu Chryste, pozwól mi otworzyć swoje serce na wszystkie rady św. Jana
Chrzciciela, abym mógł Cię wybierać całym swoim życiem!

12 grudnia – III Niedziela Adwentu
Łk 3, 10-18
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im
odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto
ma żywność, niech tak samo czyni”. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest,
i rzekli do niego: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im powiedział: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A
my co mamy czynić?”. On im odpowiedział: „Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie”. Gdy więc lud
oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie
jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie
mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla
oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu
nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

Droga do Boga

Święty Jan Chrzciciel przypomina, że przygotowanie do przeżycia pamiątki Bożego
Narodzenia to nie tylko te przedświąteczne troski o zaopatrzenie lodówki i uporządkowanie naszego otoczenia, lecz przede wszystkim uporządkowanie serca i dróg życiowych. Bliskość Pana przynagla, aby zrobić Mu miejsce. Trzeba powracać do Betlejem
i radować się wszystkim, co tam się wydarzyło, lecz prawdziwa bliskość i prawdziwe
narodzenie Boga powinny dokonać się w sercu oczyszczonym przez pokutę. Dlatego
prorok nieustannie o tym przypomina, abyśmy o tym przygotowaniu nie zapomnieli ani
go nie odkładali.
Nawrócenie przygotowujące spotkanie z Panem, który jest blisko, musi być prawdziwe i konsekwentne, jest ono jednak możliwe dla wszystkich ludzi. Wskazują na to
pouczenia Jana Chrzciciela, które nie żądają od przychodzących do niego uczynków
niemożliwych do spełnienia. Nawet celnikom i żołnierzom nie nakazuje porzucenia ich
zawodu, a jedynie napomina, aby nie krzywdzili nikogo i pozostawali na swoim.
W każdym miejscu naszego pielgrzymowania można znaleźć drogę do Boga, trzeba
jednak jej szukać i odważyć się na nią wstąpić, a krokami, które po niej prowadzą, są
sprawiedliwość i miłość. O miłości Jan Chrzciciel mówi jako o postawie dzielenia się
z bliźnimi. Sprawiedliwe wypełnianie obowiązków i miłość dzieląca się swoim dobrem
– to drogi naszego spotkania się z Panem, który jest już blisko.
Panie Jezu Chryste, pomagaj mi w każdym miejscu mojego pielgrzymowania, odnajdywać drogę do Ciebie, a także odważnie na nią wstępować!
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Z głębi serca
CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ANDRZEJOWI WITEKOWI

z okazji imienin z całego serca życzymy mocnego
zdrowia, obfitych plonów z pracy na niwie Pańskiej,
pomocy Bożej na niełatwej drodze kapłańskiej, opieki
Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień oraz życzliwych ludzi obok.
Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Woronowa

CZCIGODNEMU OJCU
ANDRZEJOWI AGIELOWI

z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, pogody
ducha, szczęścia. Niech Cię omija smutek, radość zawsze Ci towarzyszy, a cierpliwości i wytrwałości starczy na długie lata ofiarnej posługi kapłańskiej.
Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Szczuczyna

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ANDRZEJOWI RADZIEWICZOWI

z okazji imienin składamy moc najserdeczniejszych
życzeń. Niech Jezus Chrystus błogosławi Ci każdego
dnia, Matka Boża otacza swoją opieką i miłością,
a Duch Święty pomaga godnie pełnić posługę duszpasterską i nieustannie obdarza swoimi łaskami. Żyj
w zdrowiu i radości, a Twoje serce niech zawsze będzie napełnione miłością i pokojem.
Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Brzozówki

CZCIGODNEMU OJCU
ANDRZEJOWI ZUJOWI

z okazji imienin życzymy wszelkich łask Bożych, długich lat życia, błogosławieństwa oraz wielu radosnych chwil. Niech Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem, Duch Święty oświeca każdy dzień posługi
kapłańskiej, Matka Boża przytula do swego serca,
a święty patron opiekuje się Tobą.
Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Lipniszek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
EUGENIUSZOWI UCZKURONISOWI

z okazji urodzin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych
życzeń. Niech miłosierny Bóg błogosławi na każdy
dzień, pozwala realizować wszystkie plany i zamiary oraz pomaga w budowie naszej świątyni. Dobrego
zdrowia, opieki Matki Bożej, wytrwałości w powołaniu,
pomocy w trudnych chwilach, mocy Ducha Świętego w
życiu, niezachwianej nadziei, pogody ducha i uśmiechu.
Niech Twoje serce zawsze będzie wypełnione radością i
miłością Bożą. Serdecznie dziękujemy Tobie za troskę o
parafian, a Twojej mamie za cudownego syna kapłana.
Wierni, Legion Maryi, apostolat „Margaretka”,
Matki w modlitwie oraz Koła różańcowe parafii
św. Jana Pawła II w Smorgoniach

CZCIGODNYM OJCOM
ANDRZEJOWI WRÓBLEWSKIEMU
I ANDRZEJOWI JODKOWSKIEMU

z okazji imienin składamy moc najserdeczniejszych
życzeń: pomyślności, natchnienia, zdrowia, uśmiechów, pogodnych dni. Niech dobry Bóg obdarza Was
łaskami, święty patron otacza swoją opieką i towarzyszy na drodze posługi duszpasterskiej, a Maryja
Panna nieustannie czuwa nad Wami i otacza matczyną miłością.
Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym
z parafii Grodno-Dziewiatówka

CZCIGODNEMU OJCU
WALDEMAROWI SŁOCIE

z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, długich lat życia, obfitych darów Ducha Świętego i łask Bożych, nieustannej opieki
Najświętszej Maryi Panny na co dzień. Niech radość,
miłość i pokój na zawsze zajaśnieją w sercu.
Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym
z Brzostowicy Wielkiej

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ANDRZEJOWI KOZŁOWSKIEMU

z okazji imienin 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.
Parafianie
z Małej Brzostowicy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
ROMANOWI JAŁOWCZYKOWI

z okazji 21. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy serdeczne życzenia. Niech Chrystus, którego codziennie trzymasz w swoich kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otacza swoją
miłością i opieką, a Duch Święty pomaga godnie pełnić posługę kapłańską i nieustannie obdarza swoimi
darami. Żyj w zdrowiu i radości, a serce niech zawsze
będzie wypełnione pokojem i miłością.
Parafianie kościoła
pw. św. Michała Archanioła

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ANDRZEJOWI PYSZYŃSKIEMU

z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia, radości,
wszelkich łask Bożych, hojnych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny
i świętego patrona. Niech każdy Twój dzień będzie
oświecony promieniami Bożego miłosierdzia i wypełniony Jego miłością. Czerp radość z każdej chwili, ciesz się ze swojej posługi i zawsze się uśmiechaj.

Dziękujemy Panu Bogu za lata spędzone z Tobą i zawsze z wdzięcznością pamiętamy o Tobie w naszych
modlitwach i sercach. Bardzo dziękujemy za modlitwę, opiekę i szacunek dla nas. Modlimy się, szanujemy i jesteśmy z Ciebie dumni. Szczęść Boże mamie
za syna kapłana!

Komitet kościelny i parafianie
kościoła pw. Serca Pana Jezusa w Rędzinowszczyźnie

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ARTUROWI MAŁAFIEJOWI

z okazji urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych
życzeń. Niech Pan obdarza Cię potrzebnymi łaskami, Matka Boża opiekuje się Tobą, a święty patron
zawsze będzie blisko. Życzymy niegasnącego zapału
w posłudze duszpasterskiej, uśmiechu na twarzy, siły
i natchnienia w służbie Bogu i ludziom. Dziękujemy
za miłe słowa, uwagę i czułość.
Wierni parafii Matki Bożej Miłosierdzia,
Grodno-Augustówek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSANDROWI RUDZIEWICZOWI

z okazji rocznicy święceń kapłańskich życzymy najobfitszych łask Bożych, opieki Matki Bożej, wytrwania
w powołaniu kapłańskim, mocnego zdrowia i gorliwych parafian. Niech Cię Bóg błogosławi i strzeże.
Pamiętamy o Tobie w modlitwach.
Mama Antonina,
brat Dymitr i brat Henryk z rodziną

CZCIGODNEMU PREZESOWI
KOMITETU KOŚCIELNEGO
PANU WŁODZIMIERZOWI SZANDROCHA

z okazji urodzin z całego serca życzymy pogody ducha,
radości, nieustannych sił, mocnego zdrowia, szczęścia, pomyślności w realizacji wszystkich planów oraz
życzliwych ludzi obok. Niech Bóg błogosławi każdą chwilę Twojego życia. Z całego serca dziękujemy
za posługę na rzecz naszej parafii, dobroć, życzliwość
i wielkie serce.
Parafianie
z Ostryny

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JERZEMU KONOPIELCE
z powodu śmierci mamy przesyłamy wyrazy
szczerego żalu i współczucia. Niech Bóg Miłosierny przyjmie duszę zmarłej do swojego Królestwa,
a Tobie doda mocy i nadziei.
Wierni parafii Mścibowo

Wszechświat przez cały czas doświadczał różnych nieszczęść. Plagą współczesności są między innymi choroby nowotworowe i problem aborcji, tematy które bardzo ostro dotyczą społeczeństwa. Bóg w swej miłości troszczy się o każdego
z nas, odpowiadając na rzeczywiste potrzeby. Dlatego otrzymaliśmy szczególnych niebiańskich patronów: św. Joannę
Berettę Molla – patronkę matek w stanie błogosławionym oraz św. Peregryna Laziosi – patrona chorych na raka.

MODLITWA
O CUD

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. JOANNY
BERETTA MOLLA
Boże nasz Ojcze, uwielbiamy Cię i błogosławimy Tobie, ponieważ w osobie Joanny Beretta Molla daleś nam poznać kobietę, która jako
dziewczyna, żona, matka i lekarz jest świadkiem
Dobrej Nowiny. Jesteśmy Ci także wdzięczni ponieważ przez dar jej życia uczysz nas przyjmować i szanować każdą istotę ludzką.
Ty, Panie Jezu, byłeś dla niej najważniejszym odniesieniem: umiała Cię odnaleźć
w pięknie świata przyrody; zastanawiając się
nad wyborem własnej drogi życia poszukiwała
Ciebie i tego jak Ci najlepiej służyć; w miłości
małżeńskiej stała się znakiem Twojej milości do Kościoła i ludzi; podobnie jak Ty, Dobry Samarytanin, zatrzymywała się obok każdej osoby chorej, małej i słabej; na Twój wzór
i ze względu na miłość ofiarowała samą siebie
rodząc nowe życie.

KALENDARZ OD GAZETY
„SŁOWO ŻYCIA”
NA NOWY 2022 ROK

Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za
nie, proszę przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu
całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię
do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego
Pana, Boga i Odkupiciela.
Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na
ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu,
osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie
Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu.
Amen.
Maryjo Matko moja, Królowo Pokoju, Święty Peregrynie Patronie chorych na raka, Wszyscy Aniołowie i Święci, proszę przyjdźcie mi
ku pomocy.
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