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Ostatnio ruch wolontariatu zaczął nabierać tempa.
Wynika to z faktu, że rozpoczęli go aktywnie propagować,
a także rozpowszechniać różnego rodzaju wolontariat

11 lutego Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego. Jest
to szczególny powód, aby
wzmocnić
solidarność
z tymi, którzy cierpią i
czekają na pomoc, a także
przypomnieć działaność
ludzi, którzy stali się miłosiernymi samarytanami
dla bliźnich.
ciąg dalszy na str. 3

ŚWIĘTA KSIĘGA
Po raz pierwszy w tym roku w Kościele katolickim
obchodzono Niedzielę Słowa Bożego, którą ustanowił
papież Franciszek. Ojciec Święty podpisał odpowiedni
dokument w dniu liturgicznego wspomnienia śmierci
św. Hieronima – wielkiego tłumacza Biblii
na zrozumiały język dla zwykłych ludzi.

ciąg dalszy na str. 4-5

„Na kartach Ewangelii zapisana jest historia miłości Boga do człowieka”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI

Wartość
cierpienia

SŁOWO REDAKTORA

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Mt 5, 13-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi.
Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już
nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy
jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone
na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem,
ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak
niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

BYĆ SOLĄ ZIEMI I ŚWIATŁEM ŚWIATA
Uczniowie Chrystusa winni być solą ziemi i światłem świata. Sól
jest czymś bardzo powszechnym, codziennym, a także czymś bardzo
cennym, czymś co trudno zastąpić. Sól ma uchronić świat i ludzkość
przed zepsuciem, a także utrzymywać pragnienie życia i przyczyniać się do tego, aby człowiek pozostał człowiekiem. Jednak kiedy
sól utraci swój smak, wówczas zniknie troska i zapobiegliwość o nią.
Uczniowie Chrystusa – będąc solą ziemi – muszą ciągle baczyć, aby
duchowo nie zwietrzeli, bowiem świat, który nie znajdzie w nich
tego, czego potrzebuje, w swoim rozczarowaniu i rozgoryczeniu pogardzi nimi oraz zechce odrzucić i podeptać, jako nieprzydatnych.
Jezus Chrystus nazywa swoich uczniów także światłem świata.
To za ich pośrednictwem ludzie mają poznawać Boga i w ten sposób
stawać się dziećmi Bożymi. To zadanie uczniowie wypełnią tylko
wówczas, kiedy upodobnią się do Boga w myślach, słowach i czynach. Mają płonąć pełnym światłem w miejscu, z którego jest ono
najbardziej widoczne, a przez to skuteczne.
Obrazami soli i światła Jezus przypomina nam – swoim uczniom, że musimy nimi pozostać zawsze i wszędzie bez względu
na okoliczności i konsekwencje. Jeśli poprzez słowo i świadectwo
własnego życia nie wpływamy na otoczenie, w którym postawił nas
Bóg, to albo jeszcze nie jesteśmy solą, albo już zwietrzeliśmy i staliśmy się nieużyteczni.

Czy jestem solą w swojej rodzinie, miejscu pracy,
środowisku, w którym żyję?
Jakie są moje relacje z innymi ludźmi?

Ks. Jerzy Martinowicz
Gdy człowiek przeżywa cierpienie, stawia
wówczas pytania: dlaczego mnie to spotkało?
Dlaczego dotknęło to
moją rodzinę? Dlaczego
Bóg dopuścił to cierpienie? Dlaczego? Pytań jest
wiele, a odpowiedzi coraz
mniej, albo brak.
Cierpienie zmusza nas
do refleksji, do zadawania sobie ważnych pytań,
których często nie stawialiśmy. I dlatego jest
ono nie raz nam potrzebne, żebyśmy nie posnęli w samozadowoleniu,
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Są wielorakie cierpienia: związane ze śmiercią bliskiej osoby, z chorobą
własną lub kogoś bliskiego, z dramatem rozpadu małżeństwa, z samotnością...
w egoizmie. Często inaczej
Bóg do nas dotrzeć nie
potrafi. Możemy być pewni, że On zawsze daje nam
taki krzyż, jaki jesteśmy
w stanie udźwignąć, daje
nam taką drogę, którą jesteśmy w stanie pokonać.
W doświadczeniu wielkiego cierpienia człowiek
czasem zamyka się na
Wszechmocnego, mówiąc:
„Boga nie ma”. Gdy znikają
wszystkie ludzkie nadzieje, a osoby kochające okazują się bezsilne, wówczas
pozostaje tylko Bóg. Ma
On moc przeprowadzić

osobę cierpiącą ze śmierci do życia, udzielić łaski
koniecznej do przezwyciężenia własnej słabości,
natchnąć nową nadzieją.
Niekiedy trzeba znaleźć
się na dnie ludzkiego cierpienia, by zacząć wołać
do Niego. Niektórzy jednak właśnie w doświadczeniu bólu zaczynają otwierać się na Boga. Może
po raz pierwszy zaczynają
z Nim rozmawiać, proszą
Go o zdrowie, zamawiają
Mszę Świętą i zapraszają
Boga we własne życie.
Chrystus
w
męce

na Krzyżu wziął na siebie
wszystkie ludzkie cierpienia. Również cierpienie każdego z nas zostało
obięte. Jeśli pozostają one
w łączności z Jego Krzyżem – wówczas zyskują
moc zbawczą, przyczyniają się zatem do zbawienia
świata i wnoszą duchowe
wartości do wspólnoty
Kościoła. I dlatego św. Paweł pisał: „w moim ciele
dopełniam braki udręk
Chrystusa dla dobra Jego
Ciała, którym jest Kościół”
(Kol 1, 24).

Drodzy Czytelnicy!

Nie traćmy otuchy, kiedy dokuczają nam cierpienia, trudy, smutki i choroby. Uzbrójmy się w cnotę
cierpliwości, a wtedy każdy ból i każda gorycz zamienią się w prawdziwą rozkosz.

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Mt 5, 17-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że
przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść,
ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo
i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni
się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby
jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi,
ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia
i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo
powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa
niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie
zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja
wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega
sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: «Raka», podlega Wysokiej
Radzie. A kto by mu rzekł: «Bezbożniku», podlega karze piekła
ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam
sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw
tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się
z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się
ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze,
by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie
wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz
stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że
powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam: Każdy, kto
pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił
z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem
do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla
ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje
ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest
ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej
bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż
żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli
ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja
wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem
nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął
za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że
powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz
dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie
przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię,
bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem
wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet
jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech
wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego
pochodzi”.

UPODOBNIĆ SIĘ DO CHRYSTUSA
Często, słuchając Kazania na Górze, koncentrujemy się
na stawianych nam przez Jezusa wymaganiach. Wydaje się, że są
one niemalże niemożliwe do osiągnięcia. Bardzo byśmy chcieli być
w stanie pójść wskazaną nam przez Zbawiciela drogą, ale, będąc
realistami, wiemy, że nie jest ona łatwa, o ile w ogóle możliwa.
W tym wszystkim zapominamy o tym, że Ten, który te słowa wypowiedział, każde ze stawianych nam wymagań wypełnił w swoim życiu. W Jezusie Chrystusie Prawo nabrało nowego znaczenia.
Nie zniósł On starotestamentalnych przepisów, ale nadał im właściwy sens i pokazał, w jaki sposób sami możemy je wypełniać.
Jezus mówi do nas w pełni autorytetu Trójcy Przenajświętszej,
równy Ojcu. Jego nauka jest przepełniona boską mocą, której On
sam jest ucieleśnieniem. Jednocześnie Chrystus pozostaje w pełni
człowiekiem, a my jako chrześcijanie wezwani jesteśmy do tego,
aby upodobnić się do Niego. O własnych siłach nie zdołamy tego
uczynić. Musimy otworzyć się na Chrystusa i prosić o pomoc Ducha Świętego, który będzie nas prowadził do pełni przygotowanej
przez Ojca.

Czym są dla mnie Boże przykazania?
Czy staram się je spełniać w życiu codziennym?
Ks. Jerzy Martinowicz

Sonda na podstawie prac komisji
I Synodu Diecezji Grodzieńskiej
Komisja ds. Nowej Ewangelizacji
(ruchów i wspólnot)

1. Jakie Państwo znają wspólnoty i ruchy religijne?
2. Jakie ruchy religijne i wspólnoty istnieją i działają w Państwa parafii?
3. Co Państwo rozumieją przez wyrażenie „nowa ewangelizacja”?
4. Jak Państwo sądzi, czy dziś istnieje potrzeba nowej
ewangelizacji i jak można ją realizować w parafii, dekanacie,
diecezji?
5. Czy uważa Państwo, że rozwój ruchów religijnych w waszej parafii, dekanacie, diecezji jest jakościowy?
6. Czy przywiązuje się odpowiednią uwagę do rozwoju
ruchów religijnych i wspólnot w Państwa parafii, dekanacie,
diecezji?
7. Czy uważa Państwo za wystarczającą troskę osób duchownych i zakonnych o działalność ruchów religijnych?
8. Jak Państwo myśli, kto powinien głównie kierować ruchami religijnymi–osoby duchowne lub świeckie? Dlaczego?
9. Na jakim poziomie w ruchach religijnych powinna odbywać się współpraca między osobami duchownymi i świeckimi?
10. Jakie kierunki rozwoju ruchów religijnych uważa Państwo za najbardziej potrzebne w waszej parafii, dekanacie,
diecezji?
11. Jakie Państwo mają sugestie dotyczące ożywienia
działalności ruchów i wspólnot religijnych w waszej parafii,
dekanacie, diecezji?

Komisja ds. Misji

1. Co rozumieją Państwo przez „misje katolickie”?
2. Czy poświęcono odpowiednią uwagę wyjaśnieniu istoty misji katolickich w Państwa parafii, dekanacie, diecezji? Czy
oświecenie w tym zakresie jest wystarczające?
3. Czy uważają Państwo, że lokalny Kościół jest otwarty
na potrzeby misyjne Kościoła Powszechnego?

4. Jaki wysiłek i inicjatywy są podejmowane w Państwa
parafii, dekanacie i diecezji w celu rozwoju misji katolickich?
5. Jakie mają Państwo sugestie dotyczące ożywienia
działalności misyjnej w waszej parafii, dekanacie, diecezji?

Komisja ds. Środków Masowego
Przekazu

1. Jakie znają Państwo diecezjalne media katolickie i jak
często z nich korzystają?
2. Jakie znają Państwo ogólnobiałoruskie media i jak często z nich korzystają?
3. Jakie znają Państwo inne katolickie media i jak często
z nich korzystają?
4. Jak oceniają Państwo obecność diecezjalnego Kościoła
w przestrzeni medialnej – telewizji, radiu, prasie i internecie?
5. Co według Państwa można zrobić, aby wzbudzić większe zainteresowanie katolickimi mediami wśród dzieci, młodzieży, dorosłych?
6. Państwa zdaniem, jakie wyzwania stoją dziś przed katolickimi mediami w diecezji?
7. Jak oceniają Państwo przygotowanie duchownych, zakonników i osób świeckich w rozwijaniu katolickich mediów
w naszej diecezji?
8. Jaki, Państwa zdaniem, wpływ na życie miejscowego
Kościoła ma dziś działalność katolików w mediach świeckich?
9. W jaki sposób radziliby Państwo lepiej wykorzystywać
media społecznościowe, aby zwiększyć autorytet Kościoła
wśród dzieci i młodego pokolenia?
10. Czy mają Państwo propozycje, aby ożywić działalność
Kościoła w mediach?
Wziąć udział w przytoczonych sondach może każdy
chętny. Przesłać odpowiedzi trzeba do sekretariatu Synodu
pod adres: 230025, m. Grodno, ul. K. Marksa 4, Kuria, – lub
mailowo: synodus.grodnensis@gmail.com.

№3

3

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

9 lutego 2020

RADOŚĆ PŁYNĄCA
Z BEZINTERESOWNEJ
SŁUŻBY

Papież Franciszek

ciąg dalszy ze str. 1

O tym, dlaczego czas spędzony z chorym
człowiekiem jest czasem świętym, jaka jest
istota wolontariatu i jak można wesprzeć
cierpiących rozmyślamy razem z s. Aleksandrą Orzeszko ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
DROGA DO
WOLONTARIATU
Siostra
Aleksandra
Orzeszko CSFN pomaga
jako wolontariusz ciężko
chorym w hospicjum dla
dorosłych.
Działalność
na rzecz tych, których nie
można już wyleczyć, którzy są w końcowym stadium choroby, stała się
integralną częścią życia
zakonnicy od 2018 roku.
Mimo że została już powołana do służby Bogu i
ludziom, miała osobiste
obowiązki we wspólnocie,
nie pozostawiało ją pragnienie znalezienia „powołania w powołaniu”, aby
zrealizować się w stu procentach. W związku z tym

z działalnością pierwszej
na Białorusi instytucji,
która bezpłatnie zapewnia kompleksową pomoc
nieuleczalnie chorym ludziom. Tego samego dnia
złożyłam wniosek o przyjęcie mnie jako wolontariusza”.
CODZIENNIE OTACZAĆ
SWOJĄ OPIEKĄ
Zakonnica wspomina,
że pierwszy dzień w hospicjum był bardzo ekscytujący. Uważnie obserwowała doświadczonych
wolontariuszy, uczyła się,
jak odpowiednio zachowywać się z pacjentami,
jak rozpocząć i utrzymać z nimi rozmowę.

Wolontariusz to osoba, która poświęca
swój czas, siłę, miłość i życzliwość ludziom
i nie wymaga niczego w zamian

s. Aleksandra zdobyła
niezbędne umiejętności i
rozpoczęła służbę w hospicjum: zaczęła myć chorych, obcinać im paznokcie, zmieniać bieliznę, a
także cieszyć ich słodyczami i herbatą, proponując „Wózek radości”.
„W hospicjum lekarze,
pielęgniarki i wolontariusze w każdy możliwy sposób starają się zapewnić
śmiertelnie chorym najlepszą jakość życia, ponieważ
każdy człowiek ma prawo
spędzić ostatnie dni życia
nie w samotności i bez bólu,
a zatem bez lęku. Więc
na równi z zabiegami medycznymi i znieczuleniem
są koncerty, słodycze,

Światowy Dzień
Chorego jest obchodzony 11 lutego nieprzypadkowo. Tego
dnia, w 1858 roku
miało miejsce pierwsze objawienie Matki Bożej w Lourdes
(Francja). Tak więc
Najświętsza Maryja
Panna jest duchową
inspiracją dla chorych i ich opiekunów.
Właśnie
dlatego,
główne uroczystości
odbywają się po kolei, raz na 2-3 lata,
w sanktuariach maryjnych na świecie.

Siostra Aleksandra pomaga pacjentowi
hospicjum w wykonywaniu zabiegów
higienicznych

było wiele poszukiwań i
prób, ale siostra czuła, że
„wszystko jest nie to”.
„Pewnego dnia w mediach społecznościowych
zobaczyłam
ogłoszenie
o następującej treści: „Centrum Pomocy Życia” zaprasza twórczych rzemieślników do wzięcia udziału
w charytatywnych targach na rzecz pacjentów
z hospicjum”. A ponieważ
w wolnym czasie robiłam
pocztówki, z radością zaoferowałam swoje rzemiosło – mówi s. Aleksandra. – Kiedy Targi się
skończyły, zadzwonili do
mnie pracownicy Centrum,
aby podziękować, a ja
z kolei zapytałam, czy
mogę jeszcze w czymś pomóc. Ostatecznie zostałam
zaproszona na spotkanie, gdzie zapoznałam się

„Na własne oczy zobaczyłam, że ludzie, którzy tu
służą, przede wszystkim
są tolerancyjni, miłosierni, posiadają szacunek
do pacjenta i, co ważne,
brak obrzydzenia – opowiada zakonnica. – Również zdałam sobie sprawę, że każda osoba, która
przychodzi do hospicjum
jako wolontariusz, powinna mieć wielkie serce;
w komunikacji z ciężko
chorą osobą i jej bliskimi, wolontariusz będzie
musiał zmieniać role:
w niektórych sprawach być
asystentem, w niektórych –
partnerem, w niektórych –
przyjacielem lub po prostu
osobą, która poświęciła
czas, podzieliła się swoim
ciepłem, pozostała w pobliżu”.
Z
biegiem
czasu

uwagę na fakt, że wokół
hospicjów jest wiele mitów. Jeden z nich przekonuje, że hospicjum
jest domem śmierci. A
to nie jest tak! Wręcz
przeciwnie, śmiertelnie
chorzy ludzie tutaj „wracają” do życia, w którym
nie ma bólu, niepokoju i
samotności. Wielu uważa również, że wysłanie
bliskiej osoby do hospicjum jest zdradą. Jak mu
później patrzeć w oczy?
„W rzeczywistości wstydem
jest nie okazanie należnej
pomocy w sytuacji gdy
osoba leży w domu i cierpi
z bólu – podkreśla zakonnica. – Do hospicjów
nie oddają. Hospicja są

przytulna atmosfera, poufne relacje, empatia i dyskusja na ekscytujące tematy.
Nie ma znaczenia, ile czasu
pozostało – rok, miesiąc, a
nawet tydzień. Najważniejsze jest to, żeby człowiek
przeżył dzisiejszy dzień
jakościowo, w dobrym samopoczuciu – podkreśla
rozmówca. – Jak przechodzi pobyt pacjenta w Hospicjum? Przeważnie leży
na oddziale. A jeśli w pobliżu jest ktoś, z kim można porozmawiać, kto przyniesie jedzenie inne niż
w szpitalu, nawet jeśli szpitalne jest najsmaczniejsze,
to poczęstunkiem kawałkiem ciasta lub pachnącym
jabłkiem, sprawi, że pacjent będzie przynajmniej
odrobinę
szczęśliwszy
w danej chwili”.
S. Aleksandra zwraca

wybierane przez samych
pacjentów lub ich krewnych
jako najbardziej optymalne rozwiązanie, jeżeli niezbędna pomoc nie może
być zapewniona w domu
z jakiegokolwiek powodu,
jeśli dana osoba jest samotna lub jeśli potrzebuje
określonego sprzętu medycznego lub specjalnej
opieki, którą krewni nie są
w stanie zapewnić. Należy
podkreślić, że wybór na
rzecz hospicjum nie oznacza, że osoba została porzucona, ponieważ krewni
w każdej chwili mogą ją
odwiedzić”.
PRÓBA DLA DUSZY
I WIARY
Jak zauważył w liście
na XXIV Światowy Dzień
Chorego papież Franciszek, osoby cierpiące

na ciężką chorobę często
mają skłonność do zadawania sobie w głębi serca
pytań: „Dlaczego mi się
to przydarzyło? Dlaczego
Bóg posyła mi takie próby?”. Niektórzy z nich popadają w rozpacz z poczuciem niesprawiedliwości,
myśląc, że wszystko jest
stracone. Inni wręcz przeciwnie –cierpią, ale jednocześnie wyrażają zgodę
na wolę Bożą. Wiara służy
im jako źródło pocieszenia: nie usuwa choroby,
ale daje wskazówkę, dzięki której człowiek może
odkryć głębsze znaczenie
cierpienia, zobaczyć, że
zbliża się do Jezusa, który
idzie obok.
„Jeden dzień najbardziej
utkwił mi w pamięci, kiedy
byłam świadkiem odejścia
pacjenta hospicjum do innego świata – wspomina
zakonnica. – Pomagałam
choremu wykonać procedury higieniczne, gdy nagle
usłyszałam krzyk z sąsiedniej sali: «Pomóżcie! Módlcie się!». Szybko przybiegłam na wołanie o pomoc,
stałam przy łóżku chorej
kobiety i zaczęłam odmawiać modlitwę «Zdrowaś
Maryjo». Już po kilku sekundach bezsilna osoba znalazła w sobie ostatnie siły,
podniosła się na łokciach i
zaczęła głośno modlić się:
«Wierzę w Boga...» – a ja
w tym momencie głaskałam
ją po głowie. Pod koniec
modlitwy kobieta się uspokoiła, położyła głowę na poduszce i zasnęła, a po kilku
godzinach odeszła do Pana.
Ta historia wyraźnie pokazuje, że w czasie cierpienia
człowiek ma wielką potrzebę wsparcia od Boga”.
S. Aleksandra podkreśla, że czas spędzony
z chorymi pomógł jej
zrozumieć wiele rzeczy.
Zakonnica mówi, że hospicjum jest prawdopodobnie jedynym miejscem,
w którym czas jest ceniony, życie nabiera niezwykłej wartości, bez wzgledu
na to ile czasu pozostalo.
Codziennie jest ona świadkiem momentów, w których takie drobiazgi, jak
promień słońca przez
chmury, śpiew ptaków
lub świeża aromatyczna
herbata, na którą niewielu ludzi zwraca uwagę
w codziennym życiu, są
odczuwalne jako prawdziwe szczęście.
Kinga Krasicka

Osobom przeżywającym przygnębienie z powodu
s wojej s ytuacji
słabości i bólu Jezus Chrystus nie
narzuca przepisów prawa,
ale oferuje swoje miłosierdzie
czyli samego siebie jako odnawiającą moc. Jezus patrzy
na poranione człowieczeństwo. On ma oczy, które widzą
i które zauważają, gdyż patrzą
głęboko, nie rozglądają się
obojętnie, lecz zatrzymują
się i akceptują całego człowieka, każdego z jego stanem
zdrowia, nie odrzucając nikogo, zapraszając każdego
do wejścia w Jego życie, aby
doświadczyć łagodności. Dlaczego Jezus Chrystus żywi te
uczucia? Ponieważ On sam
uczynił się słabym, doświadczając ludzkiego cierpienia
i otrzymując następnie pokrzepienie od Ojca. Faktycznie
tylko ten, kto osobiście przeżywa to doświadczenie, będzie
potrafił pocieszyć drugiego.
Istnieje kilka poważnych form
cierpienia: choroby nieuleczalne i przewlekłe, choroby
psychiczne, schorzenia wymagające rehabilitacji lub
opieki paliatywnej, różne
niepełnosprawności, choroby
wieku dziecięcego i podeszłego… Wobec nich czasami brakuje człowieczeństwa, dlatego konieczne jest
spersonalizowanie podejścia
do pacjenta, dodając do leczenia także opiekę w celu
integralnego uzdrowienia
człowieka. W chorobie czuje
on bowiem, że zagrożona jest
nie tylko jego integralność fizyczna, ale także wymiar relacyjny, intelektualny, uczuciowy i duchowy; i dlatego oprócz
terapii oczekuje wsparcia,
troskliwości, uwagi… jednym
słowem miłości.
Fragment Orędzia
na ХХVIII Światowy Dzień
Chorego, 11.02.2020

Konferencja
Katolickich Biskupów
na Białorusi
W Kościele Katolickim na całym
świecie istnieje
około dwóch tysięcy zgromadzeń zakonnych, do których
należy prawie milion osób. Każde
z nich posiada własny charyzmat. Ojcowie Kościoła porównują wielość zgromadzeń
zakonnych i różnorodność ich
darów, do dużej ilości kwiatów,
które choć się różnią, wszystkie
na swój sposób są piękne; w taki
sposób nie wykluczają się wzajemnie, ale wzbogacają i tworzą
niepowtarzalnym i pięknym
obraz Kościoła.
Jest bardzo wiele osób, które
rozpoznały głos Boga i za Nim
poszły. Jednak we współczesnym
świecie ilość tych, którzy Boga
nie znają, jest znacznie większa,
bo obejmuje kilka miliardów.
Dzisiaj Bóg potrzebuje osób
konsekrowanych, aby przez ich
świadectwo życia i ich słowa,
pomóc wielu ludziom spotkać
się z Nim.
Fragment listu pasterskiego
na święto Ofiarowania Pańskiego,
02.02.2020
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 Ojciec Święty Franciszek
ma nowego osobistego sekretarza – ks. Gonzalo Aemiliusa z Urugwaju (Ameryka
Południowa). Zastąpił on na
tym stanowisku 55-letniego ks. prał. Fabiana Pedacchio Leaniz, który podał się
do dymisji. Nowomianowany
z papieżem zna się od 2006
roku, kiedy kard. Jorge Mario Bergoglio, arcybiskup
z Buenos Aires (Argentyna),
zadzwonił do niego, ponieważ słyszał o pracy kapłana
z dziećmi ulicy. Wybrany
przez papieża Franciszka sekretarz będzie współpracował
z innym osobistym sekretarzem Ojca Świętego ks. Yoannisem Lahzi Gaid.
 Papieski Teologiczny
Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana
Pawła II otworzył filię w Madrycie (Hiszpania). Podczas
ceremonii inauguracji między
innymi uczestniczyli prefekt Kongregacji Edukacji
Katolickieji kard. Giuseppe
Versaldi i przewodniczący
Papieskiej Akademii Życia
abp Vincenzo Paglia. W ustroju administracyjnym filia podporządkuje się katolickiemu
Uniwersytetowi św. Antoniego
w Murcji. Celem papieskich
uniwersytetów jest wdrożenie
wyników synodu biskupów
na temat rodziny, który odbył
się w 2014 i 2015 latach, a
także realizacja Apostolskiej
adhortacji Ojca Świętego
Franciszka „Amoris laetitia”.
 Portugalia przedstawi
kandydaturę kultu Matki Bożej z Nazaré jako niematerialne dziedzictwo ludzkości
UNESCO. Świątynia ku czci
Matki Bożej jest najstarszym sanktuarium maryjnym
w kraju. Według legendy,
do tej miejscowości w IV w.
trafiła drewniana figurka Maryi, przywieziona przez jednego z mnichów z Ziemi Świętej,
a pierwszy kościół powstał tu
w XII w. Obecnie w Portugalii
trwa peregrynacja cudownego
posągu Matki Bożej z Nazaré.
 Trzy historyczne wspólnoty chrześcijańskie w Kazachstanie – katolicka,
prawosławna i luterańska–
założyli Radę tradycyjnych
kościołów chrześcijańskich. Inicjatorzy publicznie
ogłosili utworzenie nowego stowarzyszenia w dniu
13 stycznia bieżącego roku,
a 25 stycznia zorganizowali
pierwsze wspólne wydarzenie–nabożeństwo ekumeniczne, do którego zaproszono także wiernych innych
wspólnot protestanckich.
Przewodniczący episkopatu
Kazachstanu, biskup diecezji
Trójcy Świętej w Ałmaty José
Luís Mumbiela Sierra wyraził
zadowolenie z utworzenia
Rady, nazywając go „wielkim
znakiem jedności.”
 Bracia franciszkanie
z klasztoru Sacro Convento
w Asyżu (Włochy) opracowali
nową czcionkę, którą nazwali Franciszek. Wspólnota
klasztorna zainspirowana
starożytnym średniowiecznym
pismem, a także rękopisem
św. Franciszka, adresowanym
do brata Leona. Pierwsza kościelna cyfrowa czcionka powstała w ramach przygotowań
do obchodów 100-lecia czasopisma „San Francesco”, które
między innymi, z niej skorzysta. Oprócz tego, czcionka
będzie dostępna do pobrania
za darmo w internecie.
vaticannews.va; credo.pro;
niedziela.pl
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O istocie Niedzieli Słowa Bożego i wartości księgi Pisma Świętego w wywiadzie dla „Słowa Życia” opowiada ks. kanonik Aleksander
Mackiewicz, doktor teologii biblijnej i wykładowca Pisma Świętego
w grodzieńskim Wyższym Seminarium Duchownym.
– Księże Aleksandrze,
jaki jest sens Niedzieli Słowa Bożego? Jakie oczekiwania wiążą się z inicjatywą Ojca Świętego?
– Papież Franciszek
w liście apostolskim
w formie motu proprio
„Aperuit illis” podkreśla,
że ustanowienie Niedzieli Słowa Bożego ma
na celu przypomnienie
prawdy o tym, że Bóg
w swej nieskończonej
miłości
prowadzi ze
swoim ludem nieustanny dialog. Ten dialog
odbywa się za pośrednictwem Pisma Świętego, które papież nazywa
skarbcem zawierającym
w sobie niewyczerpane bogactwa duchowe.
Uroczysta
celebracja
Niedzieli Słowa Bożego
ma być wyrazem naszej
wdzięczności Panu Bogu
za tak wspaniały dar. Ponadto, obchody Niedzieli
poświęconej Słowu Bożemu mają nas zachęcić do coraz głębszego
wchodzenia w ten pełen
miłości dialog z Bogiem
przez częstą, a najlepiej
codzienną lekturę Pisma
Świętego,
rozważanie
jego treści i kierowanie

się nim w codziennym
życiu.
Warto zauważyć, że
wspomniany dokument
papieski nie ustanawia jakichś konkretnych
norm liturgicznych czy
obrzędów
związanych
z celebracją Niedzieli Słowa Bożego, zachęca natomiast każdą wspólnotę
w Kościele do przeżywania tego dnia w sposób
uroczysty i do znalezienia takiej formy obchodów, która by najbardziej
uwydatniła
znaczenie
Biblii w życiu Kościoła i
ukazała ludowi wiernemu
wartość tak osobistej, jak
i wspólnotowej lektury
Słowa Bożego.
– Papież Franciszek zaznaczył, że celebracja Niedzieli Słowa Bożego ma
ekumeniczny charakter. W
jaki sposób ma to wzmocnić więź między religiami?
– Rzeczywiście, Niedziela Słowa Bożego
doskonale wpisuje się
w kontekst stycznia –
miesiąca, w którym staramy się wzmocnić nasze
więzi duchowe z wyznawcami judaizmu i modlimy
się o jedność chrześcijan.

Ojciec Święty Franciszek
podkreśla, że wybór właśnie tego okresu roku liturgicznego nie był dziełem
przypadku.
Wierzymy, że Pan Bóg
skierował swe Słowo najpierw do narodu wybranego – ludu Izraela. To, co
my chrześcijanie nazywamy Starym Testamentem,
jest Biblią narodu hebrajskiego, którą „odziedziczyliśmy” po naszych starszych braciach w wierze.
Czytając Stary Testament
poznajemy, jak Pan Bóg
objawiał siebie synom
Izraela, jak nieustannie
wchodził z nimi w dialog
miłości, przemawiając do
swego ludu na różne sposoby: zarówno przez słowa
proroków i natchnionych
pisarzy biblijnych, jak i
przez konkretne wydarzenia historyczne, w których
naród Izraela widział realizację zbawczych planów
Bożych. Im głębiej jako
chrześcijanie poznajemy
Stary Testament, tym lepiej rozumiemy, jak mocne
są więzi łączące nas z wyznawcami judaizmu: wiara Izraela i jego dzieje są
po prostu częścią wspólnej historii zbawienia.

W 2015 roku podczas Diecezjalnych Dni Młodzieży w Smorgoni
wstąpiłam do Ruchu Czystych Serc, gdzie jednym z obowiązków było
codzienne czytanie Biblii. Na początku trzeba było przezwyciężyć lenistwo, żeby otworzyć i przeczytać Ewangelię. Jednak po pewnym czasie
pojawiło się prawdziwe zainteresowanie i potrzeba duchowej porady,
którą można uzyskać, czytając Słowo Boże.
Pismo Święte daje mi wiele wskazówek, jak wyjść z trudnych sytuacji, jak się radować, jak kochać, jak wybaczyć, jak się przyjaźnić, wreszcie – jak żyć... Zdarzają się chwile, kiedy jestem obciążona problemami
i czuję w duszy przygnębiający brak światła. Wtedy z pragnieniem otwieram Ewangelię, a słowa, które czytam, zamieniają się w życiodajną
wilgoć dla serca. To niesamowite!
Do dziś staram się codziennie otwierać Biblię. Częściej wykrajam
ten czas wieczorem, kiedy po zajęciach i codziennych kłopotach chcę
się pobyć trochę w ciszy, zastanowić się nad minionym dniem. Czasami
czytasz fragment Biblii i zdajesz sobie sprawę, że nic nie rozumiesz
lub nie chcesz zrozumieć. I zamykasz Pismo Święte. Jednak po jakimś
czasie wpadasz w pewną sytuację, a słowa, które były przeczytane, pojawiają się w pamięci, układając się w idealną mozaikę. Wtedy zdajesz
sobie sprawę, że słowa napisane przez Boga są naprawdę Żywą Księgą.

Marta Marciszewska

W
świetle
wiary
chrześcijańskiej,
objawienie Boże osiągnęło
swą pełnię w Osobie Jezusa Chrystusa – wcielonego Słowa Bożego. Jak
czytamy w Liście do Hebrajczyków, „wielokrotnie i na różne sposoby
przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych
dniach przemówił do
nas przez Syna” (Hbr 1,
1-2a). Wszystkie wyznania
chrześcijańskie
uznają Biblię za źródło
objawienia Bożego i wierzą w to, że całe Pismo
Święte – zarówno Stary

Testament, jak i Nowy –
świadczy o Chrystusie:
poznawanie Biblii zbliża
człowieka do Syna Bożego i umożliwia osobiste
z Nim spotkanie. Dlatego
wyznawcy Chrystusa, niezależnie od denominacji,
do której należą, nie tylko otaczają Pismo Święte głębokim szacunkiem,
ale starają się regularnie czytać i jak najlepiej
poznawać Słowo Boże,
aby móc wprowadzać je
w czyn we własnym życiu.
Im bardziej zbliżymy się
do Chrystusa, im lepiej Go
poznamy i im więcej miłości do Niego będziemy

W dzisiejszym niełatwym świecie, który oferuje wiele pomysłów i
propozycji, codzienne czytanie Pisma Świętego pomoże trwać w Chrystusie. Biblia jest dla mnie historią życia Jezusa, Jego dzieł, Jego pokory
i cierpliwości, Jego służby Ojcu. Jest to przykład prawdziwej miłości
Pana do nas-grzesznych. Jeśli chcemy poznać chrześcijaństwo, Chrystusa, to czytanie Słowa Bożego jest najbardziej naturalnym i oczywistym sposobem.
Szczególnie często zwracam się do mojego ulubionego fragmentu,
który odzwierciedla moją relację z Ojcem Niebieskim. „Łódź zaś była
już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był
przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc
po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli
się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił
do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!» Na to odezwał się Piotr:
«Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!» A On
rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł
do Jezusa” (Mt 14, 24-30). Te słowa przypominają mi, żebym nie bał się
zawierzać Bogu całą moją pracę, naukę, niepokój i kroczyć za Nim dalej,
tak jak Piotr uwierzył i poszedł. Kiedy uczeń przestraszył się i zaczął
tonąć, Jezus go uratował. Najważniejsze jest, aby pamiętać: Chrystus
jest zawsze blisko. I nie tracić wiary, nawet jeśli wszystko wydaje się
niezwykle trudne.

Denis Juckiewicz
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mieli w naszych sercach,
tym łatwiej nam będzie
pokonywać długą i trudną
drogę do jedności.
– Dla protestantów i
żydów Biblia ma bardzo
duże znaczenie – codziennie sięgają do jej tekstów.
Jak zaszczepić ten zwyczaj
wielu katolikom?
– Niestety, z powodu
różnych
uwarunkowań
historycznych, i nie tylko, Kościół katolicki nie
zawsze
wystarczająco
troszczył się o to, aby zaszczepiać w sercach swoich wiernych zamiłowanie
do Pisma Świętego i
pragnienie częstej osobistej jego lektury. Pod tym
względem możemy wiele się nauczyć zarówno
od wyznawców judaizmu,
jak i od braci protestantów.
Na szczęście, Kościół katolicki „nadrabia
zaległości”, zwłaszcza w
okresie po Soborze Watykańskim II, który zaowocował m.in. wielkim
ruchem odnowy biblijnej,
uwydatnieniem znaczenia
Pisma Świętego w liturgii,
w katechezie, w duszpasterstwie ogólnym i
specjalistycznym
oraz
w innych obszarach życia
Kościoła. W okresie posoborowym zrodziło się
wiele wartościowych inicjatyw
duszpasterskich
mających na celu zainteresowanie wiernych Biblią
i ułatwienie im poznawania tej wyjątkowej Księgi.
Trzeba przy tym zaznaczyć, że w naszej rzeczywistości lokalnej ten proces
rozpoczął się ze znacznym opóźnieniem, gdyż
właściwie do początku lat
90-ch na obszarze byłego Związku Radzieckiego
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niemożliwe było nabycie egzemplarza Biblii, a
działalność duszpasterska
Kościoła, zwłaszcza w wymiarze katechetyczno-wychowawczym, była znacznie ograniczona. Dlatego,
w odróżnieniu od krajów
zachodnich, w naszym kontekście dopiero w ostatniej
dekadzie XX wieku tak naprawdę zaistniały warunki
umożliwiające osobiste i
wspólnotowe poznawanie
Pisma Świętego.
Nie znaczy to, oczywiście, że katolicy do niedawna nie znali w ogóle Słowa
Bożego. Udział we Mszy
świętej i innych nabożeństwach liturgicznych,
przygotowanie do pierwszych sakramentów, wychowywanie religijne odbywające się w rodzinie – to wszystko sprawiało, że najważniejsze
treści biblijne były znane wiernym. Natomiast
rozbudzenie w ludziach
pragnienia osobistej lektury Słowa Bożego wciąż
pozostaje bardzo ważnym wyzwaniem dla całej wspólnoty Kościoła:
nie tylko dla kapłanów,
osób
konsekrowanych,
katechetów, liderów grup
i ruchów religijnych, lecz
także dla tych wiernych,
którzy już odkryli dla siebie bogactwo i piękno
lektury Pisma Świętego i
którzy teraz, przez dzielenie się świadectwem
wiary, mogą zachęcić innych (na przykład, członków własnej rodziny,
znajomych,
przyjaciół,
kolegów) do sięgnięcia
po Pismo Święte.
– Jak pogodzić to, że
Biblia jest Słowem Bożym,
ale jest napisana przez

ludzi? Co oznacza natchnienie tekstów Biblii?
– Natchnienie biblijne
jest jednym z najbardziej
złożonych zagadnień teologicznych. Nie wchodząc
w szczegóły i dokonując
wielkiego uproszczenia,
pojęcie natchnienia można przedstawić w sposób
następujący: do napisania Pisma Świętego Pan
Bóg posłużył się ludźmi,
których sam wybrał i powołał do tego zadania, a
przy tym tak wpłynął na
ich rozum i wolę, że przekazali wiernie i bez błędu
to wszystko, co zamierzał
objawić ludzkości.
To, że Pismo Święte
jest Księgą natchnioną,
oznacza, że Wszechmogący w pewien sposób
„zniżył się” do poziomu człowieka, kierując
do niego swe boskie Słowo pod postacią słowa
ludzkiego. Można tu dostrzec analogię do tajemnicy Wcielenia, w której
Syn Boży uniżył samego
siebie i przyjął ludzką naturę. Rozwijając tę myśl,
możemy stwierdzić, że tak
jak Jezus Chrystus stał się
podobnym do człowieka
we wszystkim z wyjątkiem grzechu, tak Słowo
Boże jest podobne do słowa ludzkiego we wszystkim, oprócz błędu. Należy
tu jednak sprecyzować:
Pismo Święte jest wolne od błędu w sprawach
bezpośrednio związanych
z naszym zbawieniem. Nie
dziwmy się zatem, gdy w
Piśmie Świętym natrafimy na pewne nieścisłości
historyczne, geograficzne, przyrodnicze. Jest to
całkiem naturalne: Biblia
została napisana przez
autorów
natchnionych,

którzy podlegali zwykłym
ludzkim ograniczeniom.
Jednak wiara mówi nam,
że Duch Święty „zatroszczył się” o to, aby w sprawach zbawienia Pismo
Święte nie zawierało najmniejszego błędu. Dlatego razem z Psalmistą możemy wielbić Pana Boga
i dziękować Mu za tak
wspaniały dar, jakim jest
Biblia: „Twoje słowo jest
lampą dla moich stóp i
światłem na mojej ścieżce” (Ps 119, 105).
– Czym jest praktyka
wiary bez odwoływania się
do tekstów Pisma Świętego? Czy istnieje szansa
na rozwój?
– We wspomnianym
już liście apostolskim
„Aperuit illis” Papież
Franciszek przytacza znane powiedzenie św. Hieronima, doktora Kościoła
(IV-V w.): „Nieznajomość
Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.
Oczywiście, wszyscy w jakimś stopniu poznajemy
Pismo Święte, chociażby
biorąc udział we Mszy
Świętej, słuchając kazań,
uczestnicząc w nabożeństwach tradycyjnych,
a nawet modląc się, bo
przecież wszystkie modlitwy są w jakimś stopniu
inspirowane treściami biblijnymi. Myślę, że trudno
byłoby znaleźć katolika,
który by w ogóle nie miał
żadnego kontaktu ze Słowem Bożym.
A jednak głębia i intensywność naszego życia duchowego mogą być
różne. I jeśli rzeczywiście
chcemy, aby nasza wiara nie była słaba i powierzchowna, ale stawała się coraz mocniejsza

i pewniejsza, jeśli pragniemy ubogacić własne
życie duchowe, nawiązać
bliższą relację z Panem
Bogiem, poznać, dlaczego wierzymy tak, a nie
inaczej, skąd się biorą
i na czym się opierają prawdy wyznawanej
przez nas wiary – konieczne jest częste, a najlepiej
codzienne czytanie Pisma
Świętego.
W kazaniu wygłoszonym w pierwszą Niedzielę Słowa Bożego Ojciec
Święty powiedział: „Potrzebujemy Jego Słowa:
słuchania, pośród tysięcy
słów każdego dnia, tego
jednego Słowa, które
mówi nam nie o rzeczach,
ale mówi nam o życiu.
Drodzy bracia i siostry,
uczyńmy w nas miejsce
dla Słowa Bożego! Czytajmy codziennie kilka wersetów z Biblii. Zacznijmy
od Ewangelii: trzymajmy
ją otwartą na stoliku nocnym w domu, nośmy ją
ze sobą w kieszeni albo
w torebce, wyświetlajmy
na telefonach komórkowych – pozwólmy, by inspirowała nas każdego
dnia. Odkryjemy wtedy,
że Bóg jest blisko nas, że
rozświetla ciemności i że
z miłością prowadzi nasze życie na głębię”.
Oby ta zachęta Ojca
Świętego padła na żyzną glebę ludzkich serc
na całym świecie!
Jak prawidłowo czytać Pismo Święte? Czy
możemy dosłownie interpretować Słowo Boże?
Kontynuacja
wywiadu
w następnym numerze.
Angelina
Marciszewska

Posłuszni naroczańcy
Rok pasterski św. Jana Pawła II aktywnie obchodzą
wierni parafii św. Apostoła
Andrzeja w Naroczy (archidiecezja mińsko-mohylewska).
Rozpoczeły się już katechezy
dla dorosłych i dzieci o życiu
i nauczaniu Papieża-słowianina, opiekuna miejscowej
świątyni. Wkrótce odbędzie
się konkurs wiedzy pod hasłem
tegorocznego roku pasterskiego „ Otwórzcie drzwi Chrystusowi” oraz akcja „W każdym
widzieć Chrystusa”.
W parafii jest przygotowany
osobliwy kalendarz, gdzie na
każdy miesiąc są rozpisane
przedsięwzięcia poświęcone
św. Janowi Pawłowi II. Nasycony plan może służyć jako
przykład do naśladowania
w innych wspólnotach parafialnych i zachęcić duszpasterzy i wiernych do nowych
i ciekawych inicjatyw.

Mocni Rożańcem
Trwa modlitewna ofensywa
w intencji odnowy moralnej
Polski i Polaków.
Publiczny Różaniec odmawiany jest w różnych miejscowościach od kilkunastu
miesięcy. Inicjatywa rozrosła się w sposób szczególny
w roku 2017, kiedy to na stulecie Objawień Fatimskich
powstał projekt zorganizowania stu publicznych
Różańców. Szybko okazało się, że Polacy ochoczo
podjęli akcję modlitewną.
W publiczny Różaniec
włączyli się już tysiące osób.

Katolicy przeciwko
koronawirusa
Od dzieciństwa uwielbiałam słuchać, gdy moja babcia opowiadała liczne biblijne historie o Mojżeszu, Dawidzie i Hiobie. Niestety, gdy
stałam się dorosłą osobą, dziecinne zainteresowanie nie przerodziło się
w świadome pragnienie zwracania się do Pisma Świętego. Wszystko
zmieniło się dopiero kilka lat temu, kiedy zaczęłam uczęszczać na biblijne spotkania. Na początku było ciężko, niezrozumiale, chciałam rzucić
czytanie. Jednak czas mijał. Stopniowo pojawiło się pragnienie samodzielnego poznawania Ewangelii.
Pewnego dnia podczas spotkania zastanawialiśmy się nad fragmentem Biblii, w którym Jezus uzdrowił niewidomego. Kapłan, nasz kierownik
duchowy, zauważył, że dziś Jezus uzdrawia niewidomych. Często ludzie
żyją i nie widzą, co robią źle, popełniają te same błędy. Nagle w tym samym momencie, jakby zasłona została zdjęta z oczu. „To o mnie...” – pomyślałam i zdałam sobie sprawę, że przez wiele lat byłam przygnębiona…
Po nieszczęściu, które wydarzyło się w mojej rodzinie, zaczęłam bardzo się martwić i wpadłam w depresję. I niby z czasem poczułam się trochę lepiej, ale nadal czułam smutek. Przestałam się uśmiechać. W domu,
w tle, zawsze był włączony telewizor. W duszy ukryła się pustka. Jednak
nie zauważałam, że nadal jestem przygnębiona.
Zwracając się do Biblii, znalazłam uzdrowienie. Jezus przemówił do
mnie przez Ewangelię i otworzył oczy mojej duszy. Zobaczyłam, jak źle
żyłam i w końcu pozbyłam się przygnębienia.
Kiedy stałam się „widzącą”, wszystko się zmieniło. Przede wszystkim
„odszedł” telewizor, nauczyłam się cieszyć ciszą. Zaczęłam dostrzegać
piękno nieba, uśmiechać się do życia. A najważniejszą rzeczą, którą dało
mi Słowo Boże, było spotkanie z żywym Bogiem i zrozumienie, jak bardzo
mnie kocha!

Teresa Marcinowicz

Uważam, że Biblia powinna być podręczną książką każdego katolika. Jej pełnia ujawnia się dopiero przy systematycznym zgłębianiu. Dlatego przez ostatnie kilka lat staram się codziennie czytać
Pismo Święte.
Ponieważ Biblia jest Bożym Objawieniem, można ją zrozumieć
tylko z Jego pomocą. Poprzez modlitwę Pan otwiera swoje tajemnice. Jezus przed każdym znaczącym problemem udawał się w pustynne miejsce na rozmowę z Ojcem. I to jest dla mnie przykład poznania Pisma Świętego. Zanim zacznę czytać Ewangelię, w modlitwie
proszę Pana o dar mądrości i poznania Jego słowa. Często stosuję
modlitewną formę czytania i rozważania Biblii – LECTIO DIVINA.
Zwykle używam Biblii w synodalnym tłumaczeniu. Kiedy spotykam niezrozumiałe słowa lub trudno mi zrozumieć pewne zdania,
przeglądam ten fragment Pisma Świętego w innym tłumaczeniu,
na przykład współczesnym. Przypuszczam, że w ten sposób można
bardziej szczegółowo przyjrzeć się każdemu fragmentowi Ewangelii. Jednak najważniejszą rzeczą dla mnie jest stać się nie tylko
czytelnikiem Biblii, ale wykonawcą tego, co przeczytałem.

Anatolij Komincz

Kościół w Hongkongu (Chiny) wydał nowe przepisy
mające na celu profilaktykę
i ochronę kościołów oraz
parafii przed koronawirusem.
W opublikowanym dokumencie wierni zachęcają
do skrupulatnego przestrzegania przepisów, aby zapobiec,
na tyle, na ile to możliwe,
rozprzestrzenianiu się epidemii. Przede wszystkim są
oni zobowiązani do noszenia
masek, także w świątyniach.
Nie powinni uczestniczyć
we Mszach, również niedzielnych, jeżeli w jakikolwiek sposób mieli kontakt z osobami
lub miejscami, które mogły być
zarażone wirusem.
Oprócz tego, zabroniono używania wody święconej
przy wejściu do kościołów, a
Komunia św. może być udzielana tylko na rękę. Nie wolno
także udzielać specjalnego
błogosławieństwa dzieciom,
tylko ogólne, dla wszystkich.
Wszelkie podjęte środki są
tymczasowe.
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W drodze
ze św. Dominikiem

Z Bogiem
przez codzienność

„Każdego człowieka ogarniał swoim miłosierdziem, a ponieważ kochał wszystkich, sam
też był kochany przez wszystkich... deklarował to osobistą
zasadą, „by weselić się z ludźmi
wesołymi, a płakać z tymi, którzy
płaczą” – napisał o założycielu
zakonu dominikanów, jego następca bł. Jordan z Saksonii.
Dominik Guzmán urodził
się około 1170 roku w Caleruega (Hiszpania). Pochodził ze starożytnego szlacheckiego rodu.
Tradycja twierdzi, że matka
przed jego narodzinami miała
sen: pies z płonącą pochodnią
biegnie i „rozpala świat”. Dominik nie unikał ciemności, wręcz
przeciwnie, szybko szedł w jej
kierunku.
Wersje życiorysu św. Dominika różnią się między sobą
stylem i tonacją. Niektóre z nich
są zdecydowane i konsekwentne: postanowil, osiągnał, założył, polecił itp. Są także skąpe
w informacje, które dodają do
podanej treści takie wyrazy jak
„prawdopodobnie”, „przypuszczalnie”, „według legendy”. Trafiła do mnie mała historia, która
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zawierała krótkie, ale wymowne słowo – współczucie. Bardzo dużo mówi ono o postaci
św. Dominika, który w ciągu
50 lat zrobił tak wiele dla Kościoła i świata.
Niewątpliwie cudem byłoby
znalezienie Świętego, który nie
współczułby innym ludziom.
Dominik też nie był wyjątkiem.
W czasie, kiedy uczęszczał do
„szkół Palencia”, w kraju nastał
głód. Dla młodzieńca stało się
to nie tylko silnym przeżyciem,
ale także impulsem do działania – sprzedał wszystko, co miał,
nawet swoje cenne manuskrypty potrzebne do nauki. Mogły
one stać się światłem dla umysłu, lecz Dominik udał się tam,
gdzie ludzie umierali z głodu.
Później współczucie do
osób, które cierpiały z powodu
duchowego głodu w niektórych
obszarach Europy, stało się powodem szukania dla nich odpowiedniej pomocy. Pozostał tam,
gdzie widział ciemnotę niewiedzy, błędne poglądy i nienawiść.
Rezygnując z dóbr materialnych (nawet z koni, jako pojazdu), Dominik roczpoczął swoją

drogę – szedł z miasta do miasta
na pieszo, często boso... Istnieją
świadectwa, że „deszcz i inne
niedogodności zrywały z jego
ust tylko uwielbienie Boga”.
Miłosierdzie, którym Dominik pragnął objąć wszystkich,
pozwoliło mu i jego przyjaciołom zobaczyć i wybrać drogę
przekonania, a nie siły. Ten, kto
szczerze współczuje drugiej
osobie, nie patrzy na nią z góry,
ale staje obok. Współczucie
bliźniemu może okazać więcej
niż ktokolwiek mogłby wyrazić.
Umożliwia także odzew, który
rodzi się w głębi serca.
Zasada „by weselić się
z ludźmi wesołymi, a płakać
z tymi, którzy płaczą” miała
w Dominiku swoje źródło, swój
punkt odniesienia – miłość
do Chrystusa. Zawsze modlił
się przed Jezusem Ukrzyżowanym, ale nie zostawił pism
o modlitwie. Po jego śmierci,
na podstawie wspomnień
świadków, sporządzono słynne dzieło “Dziewięć sposobów
modlitwy św. Dominika”. Papież Benedykt XVI podczas
jednej ze swoich katechez,

poświęconych figurze św. Dominika, krótko określił istotę
tych modlitw.
Każdy z dziewięciu sposobów modlitwy wyraża postawę
ciała oraz postawę ducha, które pogłębiają skupienie i żarliwość. Pierwsze siedem – to
kolejne etapy, niczym kroki na
drodze, wiodące do komunii z
Bogiem, z Trójcą Przenajświętszą: modląc się, św. Dominik
chylił czoło, by wyrazić pokorę; leżał na ziemi, by prosić
o przebaczenie swoich grzechów; stał na kolanach, odprawiając pokutę, by uczestniczyć
w cierpieniach Pana; szeroko
otwierał ramiona, wpatrując
się w Ukrzyżowanego, by kontemplować Najwyższą Miłość;
kierował wzrok w niebo, czując,
że pociąga go do siebie świat
Boży. We wszystkich trzech postawach – na stojąco, na kolanach, leżąc na ziemi – święty zawsze miał spojrzenie zwrócone
w stronę ukrzyżowanego Pana.
Kolejny sposób – osobista
medytacja, w której modlitwa
nabiera jeszcze bardziej wewnętrznego i pokrzepiającego

wymiaru. Św. Dominik na zakończenie Liturgii Godzin i po
odprawieniu Mszy św. kontynuował rozmowę z Bogiem,
nie wyznaczając sobie granic
czasowych. Siedział sobie spokojnie, wewnętrznie skupiony
i zasłuchany, czytając książkę
lub wpatrując się w Ukrzyżowanego. Tak bardzo głęboko
przeżywał te momenty bliskości
z Bogiem, że widoczne były również zewnętrzne tego przejawy:
radość i łzy. Przyswajał sobie zatem, medytując, rzeczywistości
wiary. Świadkowie opowiadają,
że niekiedy wpadał w swoistą
ekstazę, a jego twarz ulegała
przemienieniu. Ale zaraz potem
pokornie wracał do swoich codziennych zajęć, umocniony
siłą, która pochodzi z góry.
Jeszcze inny sposób to
modlitwa w czasie podróży od
klasztoru do klasztoru. Odmawiał wtedy Jutrznię, Modlitwę
Południową, Nieszpory razem z
towarzyszami i wędrując przez
doliny i wzgórza, podziwiał
piękno stworzenia. Z jego serca
płynęła wówczas do Boga pieśń
uwielbienia i dziękczynienia

za tak liczne dary, a przede
wszystkim za największy z cudów – odkupienie dokonane
przez Chrystusa (katecheza papieża Benedykta XVI podczas
audiencji generalnej w Castel
Gandolfo z 8 sierpnia 2012 r.).
Ten ostatni sposób przypomina współczesne piesze
pielgrzymki do sanktuariów
maryjnych. Być może św. Dominik chętnie przyłączyłby się
do którejś z nich, ponieważ bardzo czcił Matkę Bożą. I pewnego razu pod wieczór trudnego
dnia można byłoby zapytać go
nie tylko o to, jak kochać wszystkich ludzi i znaleźć swój sposób
na modlitwę i własną ścieżkę
współczucia do innych osób, ale
także o to, jak pozostać w drodze. Współczucie i miłość pomagają w pracy i małżeństwie,
w różnych formach powołania
i w ogóle w życiu chrześcijańskim wyruszyć w drogę wiary.
Ale jak kontynuować, pomimo
deszczu, upału, niedogodności,
zmęczenia i przygnębienia?
Jaka byłaby jego odpowiedź?
Teresa Klimowicz

Bóg wyznacza
los człowiekowi
od urodzenia?
Zgodnie ze słowem Bożym:
„Jest to bowiem rzecz dobra i
miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by
wszyscy ludzie zostali zbawieni
i doszli do poznania prawdy”
(1 Tym 2, 3-4). Dobra nowina!
Sensem życia, wyznaczonym
przez Boga, dla każdego człowieka jest bycie zbawionym.
Oznacza to, że Ojciec Niebieski
sprzyja nam we wszystkim,
abyśmy osiągnęli cel, który On
nam przeznaczył. W swej dobroci Stwórca nie tylko udziela
nam zbawienia, ale także czyni
nas zdolnymi go osiągnąć.
Słysząc słowo „predestynacja” możemy czuć strach, bo
bez światła Bożego może ono
oznaczać zagładę losu: gdzieś
ktoś wyznaczył mi przeżyć
takie, a nie inne życie, z takim,
a nie innym zakończeniem.
Jest to smutne – żyć wiedząc,
że nie masz wpływu na własne
życie, że jesteś marionetką. Ten
rodzaj myślenia może zniszczyć
tylko słowo Boże.
Z pierwszych stron Biblii
dochodzimy do wniosku, że Bóg
stworzył człowieka mądrym,
z nieśmiertelną duszą, a także
wolnym w wyborze. Pismo
Święte przesiąknięte jest tym
przesłaniem, że człowiek jest
niezależny od swego Stworzyciela. Nie jesteśmy niewolnikami tego, co świat mianuje
losem albo fatum. Każdego
dnia, w każdą chwilę jesteśmy
wolni w swojej decyzji: o czym
pomysleć, co powiedzieć i co
zrobić. Ale, jak mówił apostoł
Paweł: „Wszystko mi wolno, ale
nie wszystko przynosi korzyść”
(1 Kor 6, 12).
O. Andrzej Sidorowicz MIC
Według catholicnews.by

Kl. Aleksander Szymański, alumn III roku grodzieńskiego WSD
Pochodzi z parafii św. Jana Ewangelisty i św. Maksymiliana Kolbe w Mińsku

Przez ciernie do gwiazd

Trudności w moim życiu są i łaską i miłością Boga, ponieważ dzięki nim wzmacnia się wiara.
O POWOŁANIU
O kapłaństwie myślałem od dzieciństwa. Lecz nie przywiązywałem
do tego dużej wagi, bo wszyscy moi bracia i siostry też chcieli poświęcić
życie Bogu. Do klasztoru i seminarium nikt się nie dostał, więc przyszedłem do wniosku, że życzenie zostać kapłanem jest wynikiem pobożnego
katolickiego wychowania. Moja rodzina regularnie gromadzi się na wieczornej modlitwie, zawsze uczęszcza do kościoła.
Jestem absolwentem wydziału historii na BSU. Pracowałem pedagogiem socjalnym. Odbyłem w wojsku służbę zasadniczą і służbę
kontraktową. Lecz nigdzie nie czułem się na swoim miejscu! W takich
okolicznościach poczułem ostry życiowy kryzys: co robić dalej? kim powinienem zostać? jak odnależć siebie i Boga? Przed przyjęciem odpowiedzialnej decyzji pół roku modliłem się do Jezusa, żeby pomógł mi
zrozumieć, czy powinienem iść do seminarium. I, zawierzając się Bogu,
w wieku 27 lat zrealizowałem swój zamiar, czego nigdy nie żałowałem.
SEMINARIUM
W seminarium najważniejsze – nauczyć się rozwijać swoją relację
z Bogiem tak, jak powinien to robić kapłan, ponieważ właśnie kapłan
w swoim powołaniu powinien nieść ludziom Chrystusa, a nie siebie.
Żeby móc wykonać taką złożoną posługę wymagana jest podstawowa
wiedza.
Podczas studiów w seminarium kleryk staje się osobą zdolną
do pracy z innymi ludźmi, głosić homilie. Znaczące miejsce w kształceniu przyszłych kapłanów zajmuje modlitwa, ponieważ dzięki niej możemy usłyszeć głos Pana w swoim sercu.

O TRUDNOŚCIACH
Uczymy się w szkole z internatem. Z jednej strony jest to pewne
ograniczenie, ale z drugiej – podstawa dla duchowego wzrostu.
Jeden dzień w seminarium jest bardzo podobny do drugiego. I żeby
życie nie było monotonne staram się odkrywać dla siebie coś nowego:
sport, ciekawe książki i wiele innych rzeczy.
O KAPŁAŃSTWIE
Kapłaństwo to dar od Boga. Moim zdaniem, nie możemy powiedzieć,
że kapłaństwo jest najwyższą posługą, ponieważ każdy dar jest od Boga.
Ale ta posługa jest wyjątkowa.
Kiedy straciłem swoją babcię, wtedy szczególnie zacząłem rozwarzać o kapłaństwie. Przed śmiercią babcia wyspowiadała się i przyjęła Komunię Świętą. Jest to konieczne do zbawienia, aby zjednoczyć się
z Chrystusem. Sakrament Eucharystii bez posługi kapłana nie był by
możliwy.
MYŚLĘ, ŻE...
Osobom, które zastanawiają się o swoim powołaniu, radziłbym przyjechać na rekolekcje do naszego seminarium, stanąć w prawdzie przed
Bogiem i odpowiedzieć sobie na pytanie: chcę być kapłanem czy nie?
Oczywiście, będą wątpliwości – to normalne. Na to pytanie nie można
odpowiedzieć natychmiast, to wymaga czasu.
Należy rozumieć, że kiedy Bóg kogoś woła, w ten sposób proponuję
swoją miłość, którą możemy przyjąć albo odrzucić.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

WIADOMOŚCI

ORGANIZOWANE SĄ REKOLEKCJE W ROSI
Ćwiczenia duchowe odbędą się
w domu rekolekcyjnym „Głos Ojca”.
Plan rekolekcji:
21-23 lutego
„Dziesieć Bożych przykazań” (poprowadzi ks. Wiktor Chańko).
28 lutego – 1 kwietnia
„Post (chleb i woda) – cisza – modlitwa”
(poprowadzi ks. kanonik Czesław Pawlukiewicz).
13-15 kwietnia
„Dla małżeństw z modlitwą o dar potomstwa”
(poprowadzi ks. kanonik Czesław Pawlukiewicz).
Zaproszeni są wszyscy chętni! Aby wziąć udział w rekolekcjach
wymagany jest obowiązkowy wpis przez telefon pod numerem:
(8 029) 886-31-28. Do zapisu prosimy o kontakt telefoniczny
od poniedziałku do piątku w godzinach:
11.00–12.00, 20.00–21.00.

ŚWIĘTO
OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
2 lutego Kościół katolicki obchodził święto Ofiarowania Pańskiego.
Przypomina ono dzień, kiedy Maryja i Józef ofiarowali swego pierworodnego Syna Jezusa, w świątyni jerozolimskiej.
W tradycji katolickiej jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. Wierni
przynoszą do świątyni świece, aby je poświęcić. Światło tzw. gromnic ma
bronić od gromów: fizycznych i duchowych, jak również strzec dom od tragedii, pożarów i nagłych nieszczęść. Poza tym poświęconą w święto Ofiarowania Pańskiego świecę podaje się do ręki człowieka umierającego.
Także już od 24 lat Kościół obchodzi 2 lutego Dzień Życia Konsekrowanego. Mszy św. w tym dniu w bazylice katedralnej pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie przewodniczył wikariusz generalny diecezji grodzieńskiej
ks. bp Józef Staniewski. Hierarcha zachęcił wszystkich do modlitwy w intencji osób konsekrowanych posługujących na terenie diecezji.
Kolejną uroczystą okazją do modlitwy w intencji osób powołanych
do szczególnej służby na rzecz Boga i ludzi będzie Ogólnobiałoruski Dzień
Życia Konsekrowanego, który odbędzie się 10 lutego w Grodnie. Zwieńczeniem spotkania przedstawicieli wszystkich wspólnot zakonnych, posługujących w naszym kraju, stanie się Msza św. o godz. 12.00 w grodzieńskiej
bazylice katedralnej.

WYDARZENIA KULTURALNE
W centrum kulturalno-historycznym w Sopoćkiniach po raz 19 odbył się
przegląd kolęd i pastorałek. Święto zgromadziło wielu wiernych z dekanatu
sopoćkińskiego, gości z Grodna i okolic. Koncert tradycyjnie zorganizowała
miejscowa parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jozafata
Kuncewicza.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Po krótkich feriach klerycy WSD w Grodnie powrócili z odpoczynku
w swoich rodzinnych domach i parafiach. Alumni rozpoczęli drugi semestr,
kontynuując dalszą formację, która obejmuje wymiar duchowy, intelektualny i pastoralny.

JEDNYM WERSEM
• „Koncert dla Jezusa” w wykonaniu najmłodszych parafian odbył się
w katedrze grodzieńskiej. • „Miodowy fest” z okazji wspomnienia
św. Franciszka Salezego odbył się w Smorgoni. • Biskup Aleksander Kaszkiewicz wziął udział w pogrzebie biskupa seniora diecezji łomżyńskiej
Stanisława Stefanka w Polsce. • Zakończono kolejny etap prac nad odbudową klasztoru sióstr brygidek w Grodnie. • Koncert muzyki organowej
i klasycznej odbył się w parafii św. Michała Archanioła w Nowogródku.
• „Niemy” perfomans upamiętniający ofiary Holokaustu odbył się
w Grodnie. • Ministranci z diecezji grodzieńskiej wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim w Warszawie (Polska). • Kaplica w Świacku (dekanat Sopoćkinie) ocalała z pożaru: częściowo zostało zniszczone wnętrze świątyni. • Rekolekcje dla dziewcząt i kobiet odbyły się
w klasztorze Sióstr Karmelitanek w Gudogaju (dekanat Ostrowiec). • Biskup
Józef Staniewski obchodził 6 rocznicę sakry biskupiej.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W modlitwie wspominamy zmarłych
duszpasterzy:

9 lutego 2002 r. – ks. Antoni Rafałko SDB, prob. Oszmiana;
10 lutego 1948 r. – ks. Roman Panocha, wik. Raduń;
10 lutego 2003 r. – ks. prał. Lucjan Wojciechowski, prof. WSD w Grodnie;
13 lutego 1959 r. – ks. Paweł Sienkiewicz, wik. gen., prob. Gudogaj;
15 lutego 1972 r. – ks. Michał Szałkiewicz, prob. Trokiele;
21 lutego 1979 r. – ks. Stanisław Kozłowski, prob. Boruny;
23 lutego 1985 r. – ks. Władysław Mączka, prob. Łunna.

Kalendarz
wydarzeń

7

10 lutego

Wspomnienie
św. Scholastyki, dziewicy.

11 lutego
Światowy Dzień Chorego.

14 lutego
Święto św. Cyryla
i Metodego, patronów
Europy.

22 lutego
Święto Katedry
św. Piotra Apostoła.

Oprócz tego w miejscowej świątyni organizowane są tradycyjne sobotnie nabożeństwa do Pana Jezusa Frasobliwego, które
odbędą się 14 kwietnia, 9 maja. Początek o 17.00.

Zachęcamy do modlitwy
w intencji Ojca Świętego
Franciszka i Kościoła
powszechnego.

DZIEŃ MODLITWY DLA DZIEWCZĄT
I KOBIET ODBĘDZIE SIĘ W GUDOGAJACH

Intencje
różańcowe

Spotkanie organizowane jest w dniach 14-15 marca. Jego
tematem będą słowa: „Serce kobiety – dom i kościół”.
„Jeśli masz ochotę zatrzymać się i oderwać się od codziennych trosk; jeśli pragniesz zobaczyć swoje kobiece serce i
poznać, że może w nim jednocześnie istnieć i dom i świątynia; jeśli czujesz się znudzony i obojętny; jeśli marzysz
spotkać się z Chrystusem pod płaszczem Maryi i pozwolić
Mu działać w twoim życiu, siostry zmartwychwstanki zapraszają Ciebie na dzień modlitwy” – zachęcają organizatorzy.
Wpis trwa do 7 kwietnia. Więcej informacji pod numerami:
(8 033) 903-61-71, s. Maria Pia CR;
(8 029) 109-84-29 – Inessa.

Luty
O łaski potrzebne
dla naszych duszpasterzy.
W intencji księży
proboszczów, wikariuszy,
duszpasterzy, aby
z gorliwością zabiegali
o zbawienie dusz.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE ODBĘDĄ SIĘ
W NOWOGRÓDKU
Ćwiczenia duchowe będą poprowadzone przez ojców
jezuitów w dniach 12-26 czerwca.
Osobliwą cechą rekolekcji jest to, że odbywają się
w całkowitej ciszy. Taką praktykę zaproponował św. Ignacy
Loyola. Każdego dnia jest prowadzona prywatna rozmowa
z kierownikiem duchowym.
Do udziału zaproszone są osoby konsekrowane i duchowne
oraz wierni świeccy. Dla tych, którzy wezmą udział po raz
pierwszy, przewidziany jest krótszy termin rekolekcji.
Szczegółowa informacja i zapis pod numerami telefonów:
(8 044) 465-18-78, (8 029) 511-19-74 – s. Wiktoria Żuk MSF,
albo przez pocztę elektroniczną: jezuity.by@gmail.com.

PARAFIA W WOŁKOWYSKU ZAPRASZA
NA PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ,
GRECJI I WŁOCH
Podróż do Ziemi Świętej będzie trwała
od 26 kwietnia do 3 maja.
W jej ramach uczestnicy zwiedzą święte miejsca i sanktuaria związane z życiem ziemskim Jezusa, Maryi i apostołów.
Pielgrzymka autokarowa do Grecji odbędzie się
w dniach 15-24 czerwca.
Uczestnicy zawitają do takich miast, jak Belgrad, Saloniki,
Ateny, starożytne Mykeny, Olimp.
Wyjazd do Włoch jest planowany w czasie
od 30 sierpnia do 6 września.
Program zawiera zwiedzanie Mediolanu, Wenecji, Padwy,
Rzymu, Asyżu i innych miejsc związanych z życiem świętych.
Otrzymać informacje szczegółowe, a także zapisać się można
pod numerem: (8 029) 313-65-64 – ks. kanonik Oleg Dul,
proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Wołkowysku.

REKOLEKCJE DLA MĘŻCZYZN ODBĘDĄ SIĘ
W SZCZUCZYNIE
Ćwiczenia duchowe będą przeprowadzone w dniach
21-23 lutego przy kościele św. Teresy z Avila.
Podczas rekolekcji będzie można zastanowić się nad tym,
kim jest mężczyzna, jak zrozumieć siebie i jak zrozumieć
swoją męską naturę. Ćwiczenia poprowadzi ks. Aleksander
Żarnasiek MIC z Orszy (diecezja witebska).
Temat rekolekcji – „Poznanie samego siebie”.
Proponowany jest również udział w poszczególnych
punktach programu w dogodnym czasie. Należy mieć
przy sobie Biblię, modlitewnik, notatnik i długopis.
Szczegółowa informacja i zapis pod numerami telefonów:
(8 033) 624-42-85 – Paweł; (8 033) 621-66-56 – Witalij;
(8 044) 733-71-67 – Viber.

Programy
redakcji
katolickiej
„Głos Ewangelii”
Rozważania
nad Słowem Bożym.
Ukazuje się na Pierwszym
Krajowym Programie
Białoruskiego Radia
w każdą niedzielę o godz.
8.00 w Grodnie na 96,9 FM,
w Świsłoczy na 100.8 FM.

Wiadomości z Watykanu
w języku białoruskim
Transmisja radiowa
ze Stolicy Apostolskiej.
Codziennie o godzinie
22.10 na 98,1 FM
– w Grodnie, Wołkowysku,
Szczuczynie,
Lidzie, Mostach i obok tych
miast; na 99,2 FM
– w Brześciu i obok niego.
W każdą niedzielę
o godzinie 8.55
na falach Pierwszego
Krajowego Programu Radia
Białoruskiego oraz
w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.

Portal internetowy
diecezji grodzieńskiej
grodnensis.by
Aktualne wiadomości,
materiały fotograficzne
i filmowe.
Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie.
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Bóg zwraca się
do człowieka poprzez Biblię
Witaj, Mały Czytelniku! Czy
lubisz otrzymywać listy lub wiadomości? Dzisiaj chcę opowiedzieć ci o liście, który dla mnie i dla każdej osoby napisał najdroższy na świecie Ojciec – Pan Bóg.
Ten cudowny list nazywa się Pismo Święte, lub
też Biblia.
Biblia jest świętą księgą, ponieważ jej autorem
jest sam Bóg. Wybrał jeszcze innych autorów-ludzi, którzy
pod natchnieniem Ducha Świętego zapisali słowa Wszechmogącego.
W Biblii Bóg stopniowo objawia się człowiekowi, pokazuje mu swoją
wielką miłość i krok po kroku prowadzi do siebie. Z jednej strony Pismo
Święte skierowane jest do wszystkich ludzi żyjących na ziemi, z drugiej
zaś – do każdego z nas osobiście. Jest to objawienie Boga, które jest głównym
źródłem wiary. Każdy, kto czyta lub słucha Słowo Boże, ma żywy kontakt
z Panem.
Pismo Święte możemy nazwać biblioteką Boga. Zawiera 73 księgi i składa
się z 2 części: Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Słowo „testament”
oznacza umowę potwierdzającą przymierze Boga z ludźmi. Stary Testament
zawiera 46 ksiąg, które opowiadają o ludziach i wydarzeniach przed narodzinami Jezusa Chrystusa: o stworzeniu świata i człowieka, o grzechu pierworodnym, o powołaniu i historii narodu wybranego, o przymierzu na górze
Synaj, o proroctwie przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nowy
Testament składa się z 27 ksiąg, które opisują życie i działalność Jezusa
Chrystusa, Jego Apostołów i Kościoła, który został ustanowiony przez
Niego.
Biblia jest najważniejszą i główną księgą na świecie, dlatego nazywa się ją Księgą nad księgami. Jeśli dana osoba czyta ją uważnie i chce
się zmienić, aby żyć zgodnie z prawdą Bożą, Słowo Boże w tym pomoże.
Właśnie o tym, drogi, Mały Czytelniku, będzie dzisiejsza historia włoskiego
księdza Bruno Ferreira „Zamurowane Pismo Święte”.
10 maja 1861 roku gwałtowny pożar zniszczył miasto Glaris w Szwajcarii.
Ogień strawił wówczas 490 domów. Mieszkańcy postanowili odbudować
swoje miasto. W jednym z licznych warsztatów, które wtedy powstawały,
pracował młody murarz, przybyły z północnych Włoch. Na imię miał

Jan. Młodzieniec miał zbadać stan uszkodzonego muru. Gdy zaczął
uderzać młotkiem, odpadł kawałek tynku i wówczas zobaczył książkę
umieszczoną zamiast jednej cegły. Gruby tom został w ten sposób zamurowany. Jan zaciekawiony go wyciągnął. Było to Pismo Święte.
Młody murarz nigdy nie interesował się zbytnio sprawami religii, ale
w czasie przerwy obiadowej zaczął czytać księgę. Kontynuował potem lekturę wieczorem w domu i przez wiele dalszych wieczorów. Powoli odkrywał słowa, jakie Bóg
skierował do ludzi.
W dwa lata później przedsiębiorstwo, w którym pracował Jan, przeniosło się
do Włoch. Warsztaty były bardzo duże, a robotnicy mieszkali wspólnie w kilku pokoikach. Pewnego wieczoru współlokator Jana patrzył zaciekawiony, obserwując chłopaka, który uważnie czytał swe Pismo Święte.
– Co czytasz? – spytał.
– Pismo Święte – spokojnie odpowiedział tamten.
– Uff! Jak możesz wierzyć w te wszystkie brednie? – śmiał się sąsiad. – Pomyśl, że
ja pewnego dnia zamurowałem jedną Biblię w ścianie domu w Szwajcarii. Jestem
ciekaw, czy jakiś diabeł albo ktoś zamiast niego wydłubał ją stamtąd?
Jan uniósł nagle głowę i spojrzał w oczy kolegi:
– A gdybym ci pokazał właśnie tę Biblię?
– Rozpoznałbym ją, gdyż oznaczyłem ją specjalnie – odpowiedział.
Jan podał koledze tom, który trzymał w ręce:
– Czy rozpoznajesz tu swój znak?
Kolega wziął do ręki księgę, otworzył ją i widocznie poruszony zamilkł.
To była właśnie Biblia, którą zamurował w Szwajcarii, mówiąc wówczas do
kolegów: „Chciałbym zobaczyć, czy się stąd wydostaniesz!”.
Jan uśmiechnął się i powiedział:
– Jak, widzisz, powróciła do ciebie.
W ten sposób, drogi Mały Czytelniku, Biblia może mieć wpływ na ludzkie
życie, więc musi być w każdej rodzinie i zajmować honorowe miejsce w domu.
Pismo Święte należy czytać i sięgać do niego po radę. Przed przeczytaniem
Słowa Bożego należy zapalić świecę i poprosić Ducha Świętego, aby oświetlił
umysł i pomógł zrozumieć, co Bóg chce powiedzieć w tej chwili.
Obecny rok w naszym Kościele jest ogłoszony światowym rokiem
Biblii. Dlatego też zachęcam cię, Mały Czytelniku, do częstego
korzystania z tej wspaniałej księgi i czerpania z niej mądrości.

Zadanie: opowiedz swoim przyjaciołom o Biblii; wybierz dzień i godzinę,
kiedy będziesz czytać i zastanawiać się nad Słowem Bożym,
i poproś dorosłych, aby ci w tym pomogli.

S. Weronika Bliźniuk FMA

Z głębi serca
Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi
Wiktorowi Wieliwisowi
z okazji urodzin przesyłamy serdeczne życzenia:
mocnego zdrowia na
długie lata, owocnej pracy
duszpasterskiej, pogody
ducha i życzliwych ludzi
obok. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, Anioł Stróż
dodaje sił, Matka Boża
otacza swą matczyną
pieszczotą, a Duch Święty
prowadzi przez całe życie.

Parafianie z Putryszek

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi
Steckiewiczowi

z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia,
dużo radości w niełatwej
posłudze kapłańskiej, sił
do realizacji wszystkich
planów i zamiarów. Dziękujemy za to, że głosisz
naukę Bożą, że w Jego
Imię nam przebaczasz,
że udzielasz Jego Ciało,
a także za kierownictwo
duchowe, rady i nastawienia. Niech Chrystus
z miłością przytuli Cię
do swojego serca, święty
Józef i Najświętsza
Maryja Panna pomagają
we wszystkich codziennych sprawach, my zaś
będziemy wspierać modlitwą. Niech twa mądrość,
dobroć i troska o osoby
starsze, młodzież i dzieci
zawsze będą dla każdego
z nas wzorem do życia,

a miłość i pokój pozostają
na zawsze w twoim sercu.
Parafianie z kościoła
pw. Trójcy Przenajświętszej
w Berdówce

Czcigodnemu
Ojcu Andrzejowi
Szczupałowi

z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia i
nieustannej opieki Maryi
Panny i świętego patrona.
Niech całe życie będzie
wypełnione światłem
i miłością, Zbawiciel
prowadzi wspaniałą drogą
kapłańską, a obok zawsze
będą wyłącznie życzliwi
ludzie. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie
członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Nowej Rudy

Czcigodnemu
Księdzu Walentemu
Chwiedukowi

z okazji imienin składamy
najpiękniejsze życzenia.
Niech w tym radosnym
dniu miłosierny Jezus
przytuli Cię do swojego
Najświętszego Serca, obdarzy mocnym zdrowiem,
błogosławieństwem i
wszelkimi potrzebnymi
łaskami na długie lata.
Życzymy stałej opieki świętego Patrona i
obfitych darów Ducha
Świętego. Niech Twe
życie będzie napełnione
światłem, radością i mocną niezachwianą wiarą,
a wszystkie postawione

cele realizują się z Bożą
pomocą.
Krewni

Czcigodnemu
Księdzu Walentemu
Chwiedukowi

z okazji imienin życzymy
mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości i
nieustannego zapału w
pełnieniu służby kapłańskiej. Niech Matka Najświętsza wraz ze swoim
Synem zawsze mają Cię
w swojej opiece, towarzysząc w ciągu całego życia,
byś zawsze z ogromną
radością służył Bogu
i ludziom.
Z pamięcią w modlitwie
członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Bielicy

Czcigodnemu Księdzu
Wieczesławowi
Matukiewiczowi

z okazji urodzin składamy
najserdeczniejsze
życzenia.
Zdrowia mocnego
życzymy,
Modlitwę ku Niebu
wznosimy,
By Bóg siłą ducha
obdarzał
I cierpliwością
wynagradzał,
A Matka Boża miłowała,
Płaszczem miłości
otaczała.
Niech trudności Cię
nie straszą.
Pan pomoże Tobie
zawsze.

Wybacz grzesznym nam,
prosimy,
Że czasami Cię
krzywdzimy.
Niechaj za to dobry Bóg
Broni Cię od wszelkich
trwóg!

Komitet Kościelny oraz
wierni z parafii Dudy

Czcigodnej Siostrze
Agacie Smolskiej

z okazji imienin składam najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia,
pomyślności i opieki
świętej patronki. Niech
twa droga służby Bogu,
będzie szczęśliwa, długa
i owocna, a Wszechmocny wynagrodzi za to, że
pozwalasz ludziom iść
z wiarą, nadzieją i miłością przez życie.
Z pamięcią w modlitwie
Alicja Woronowa
ze Smorgoń

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Michałowi
Steckiewiczowi

z okazji urodzin życzymy
błogosławieństwa Bożego
i opieki Matki Bożej
na każdy dzień, mocnego
zdrowia na długie lata,
radości i cierpliwości
w niełatwej posłudze kapłańskiej. Z całego serca
dziękujemy za dobroć
i otwartość.
Z modlitwą i szacunkiem
wierni z parafii św. Kazimierza, Pierwszomajsk-Nieciecz

Czcigodnemu
Ojcu Andrzejowi
Szczupałowi

z okazji urodzin przesyłamy serdeczne życzenia:
radości, mocnego zdrowia, ludzkiej życzliwości,
niegasnącego zapału
wiary, sił i wytrwałości
w posłudze kapłańskiej.
Niech trudności spotykane na drodze nigdy
nie zniechęcają, lecz
umacniają i prowadzą
do świętości.
Rodzina Zając

Czcigodnemu
Księdzu Romanowi
Jałowczykowi

z okazji imienin życzymy zdrowia, szczęścia,
pomyślności, radości
na każdy dzień posługi
kapłańskiej, opieki Matki
Bożej i świętego patrona.
Niech Pan obdarzy Cię
potrzebnymi łaskami.
Byli parafianie
ze wsi Nowijanka

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi
Wiktorowi Wieliwisowi

z okazji urodzin składamy
serdeczne życzenia: długich lat życia w dobrym
zdrowiu, dużo sił do realizacji planów, wytrwałości,
pogody ducha, prawdziwej radości, optymizmu i
niegasnącego zapału
w służbie Bogu i ludziom,
błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień, troskliwej
opieki Najświętszej Maryi

Panny i świętego patrona
oraz obfitych łask
od miłosiernego Pana.
Z szacunkiem i wdzięcznością
wierni z parafii Grandzicze

Kochanemu
Synu Księdzu
Wiaczesławowi
Matukiewiczowi

z okazji urodzin życzymy
błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej,
mocnego zdrowia, mocy,
cierpliwości na drodze
duszpasterskiej. Krocz nią
odważnie i wiernie, pełny
Bożej mądrości i świętego
zapału. Niech każdy dzień
mija w radości i pokoju,
a obok będą sami życzliwi
ludzie.
Mama i ojciec

Czcigodnemu
Księdzu
Proboszczowi
Janowi Puzynie
oraz wszystkim
jego krewnym
przesyłamy słowa
szczerego żalu
i współczucia z
powodu śmierci
ojca. Niech Bóg
doda mocy, aby
przeżyć ciężar
utraty. Łączymy
się z wami w
modlitwie o pokój
jego duszy, dzieląc
ból i smutek.
Wierni z parafii
św. Michała Archanioła
w Oszmianie
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