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Nie odchodzi,
lecz pozostaje

Przychodząc na świat, Jezus stał się człowiekiem
nie na chwilę, ale na zawsze. A wstępując do Nieba, wprowadził tam również naszą ludzką
naturę.
na stronie
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Ciernisty czy prosty,
czyli o długiej drodze
do kapłaństwa
Podczas sakramentu małżeństwa chłopak i dziewczyna stają się
jednym ciałem z błogosławieństwa Chrystusa.

Co może zjednoczyć ekonomistę i marketera, specjalistę w dziedzinie energii, studentkę
dziennikarstwa oraz uczennicę, która marzy
o branży IT? Oczywiście to, co zawsze najbardziej jednoczyło i gromadziło różnych ludzi,
to wiara w Chrystusa. Tylko nasi dzisiejsi bohaterowie mają jeszcze jeden wspólny fundament – miłość do muzyki, która przerodziła się
w projekt „Right Song” dotyczący muzyczneOdnalezienie powołania do kapłaństwa ks. An- go akompaniamentu w czasie liturgii sakramentu małżeństwa.
drzeja Kowszuka jest prawdziwym dowodem
aktywnej obecności Boga w życiu człowieka.
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aridagriculture.com

Cykl składników
odżywczych w życiu
codziennym

Co powiesz na zdrowe i mniej kosztowne posiłki?
na stronie
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SAKRAMENT BIERZMOWANIA:
DLACZEGO JEST POTRZEBNY
WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY,
A NAWET PODCZAS EPIDEMII?

grodnensis.by

na stronie

na stronie

Udzielenie sakramentu bierzmowania wiernym w parafii św. Michała Archanioła. Smorgonie, 2021 r.

na stronie
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Drodzy Czytelnicy!

Zdaje się, że miesiąc maj jest najbardziej ulubionym czasem dla wielu ludzi.
W kościołach upiększa się ołtarze, przybiera się też kwiatami przydrożne kapliczki i krzyże. W maju wszystko budzi się do życia. Wszystko staje się nowe i piękne.
Można w tym czasie usłyszeć jak rośnie trawa i zobaczyć o poranku jak kąpie się
w kroplach rosy. Dodatkowo towarzyszy temu różnorodność ptasich śpiewów.
Nic więc dziwnego, że taki właśnie miesiąc człowiek w swojej pobożności już
dawno temu postanowił ofiarować Matce Boga – Maryi. „I oto nareszcie wrócił
miesiąc pięknej Mamusi…” – tak pisał pewnego razu na początku maja święty
Ojciec Pio z Pietrelciny.
Tak właśnie jest. Jest to miesiąc chwały Maryi – ponieważ w maju uzyskuje
się liczne łaski, opiewając chwałę naszej Matki i Królowej. Co więcej, to właśnie
poprzez duchowe owoce, jakie wydaje, miesiąc maj oddaje najwyższą cześć Najświętszej Maryi Pannie, Pośredniczce wszystkich łask.
Łaski, jakich Ona udziela świętującym ten miesiąc, są najrozmaitsze: duchowego wzrostu, odnowy życia, nawrócenia, a także doczesne – obejmujące nasze
zdrowie, pracę, naukę, mieszkanie czy rodzinę… Ileż łask w tym błogosławionym
miesiącu! Tym bardziej, że miesiąc ten kończy się słodkim świętem Nawiedzenia,
w którym Niepokalana Pośredniczka Łask przynosi ogrom łask Elżbiecie, Zachariaszowi i Janowi Chrzcicielowi… Któż z nas nie potrzebuje podobnej pomocy?
Przyzywajmy w tym czasie pomocy i opieki Matki Bożej i prośmy Boga za Jej
wstawiennictwem o łaski potrzebne nam i naszym bliskim!
2 maja

Diecezjalny Dzień Matki.

W pierwszą niedzielę maja w diecezji grodzieńskiej jest obchodzony
Dzień Matki. W tym dniu we wszystkich miejscowych kościołach i kaplicach wznoszone są modlitwy w intencji żywych i zmarłych matek, dziękując
im za ich nieoceniony wkład w życie
społeczne i wychowanie w wierze
przyszłych pokoleń.

3 maja

Wspomnienie
Najświętszej
Maryi Panny, Królowej Polski.

To wspomnienie zostało ustanowione na prośbę polskich biskupów
po I wojnie światowej. Jest obchodzone na pamiątkę uchwalenia pierwszej
polskiej konstytucji, która realizowała
część lwowskich ślubów Jana Kazimierza. W 1656 roku król ten zawierzył
kraj Maryi i ogłosił Ją Królową Polski.
W tym dniu przypada również
dzień imienin ks. biskupa Aleksandra
Kaszkiewicza. Polecajmy w modlitwie
Dostojnego Solenizanta.

6 maja

Święto św. Filipa i Jakuba,
Apostołów.

Święty Filip, podobnie jak święci
Piotr i Andrzej, pochodził z Betsaidy
i jak oni był uczniem świętego Jana
Chrzciciela, a potem został uczniem
Chrystusa. To on prosił Jezusa: “Panie, pokaż nam Ojca”, i usłyszał odpowiedź: “Kto Mnie zobaczył, zobaczył
także Ojca” (por. J 14, 8-9).
Święty Jakub Młodszy, według
tradycji był krewnym Chrystusa
Pana, zwierzchnikiem Kościoła Jerozolimskiego i autorem listu powszechnego wchodzącego do kanonu
Pisma Świętego. Odegrał wybitną
rolę na tzw. soborze jerozolimskim
(por. Dz 15, 13-29). Poniósł śmierć
męczeńską w 62 roku.

8 maja

Wspomnienie św. Stanisława,
Biskupa i Męczennika.

Święty Stanisław urodził się
w Szczepanowie (Polska) około 1030
roku. Po studiach w Paryżu otrzymał
święcenia kapłańskie, a w 1072 roku
został biskupem krakowskim. Jako
gorliwy pasterz zabiegał o dobro wiernych, wspomagał ubogich i co roku
odwiedzał kapłanów swojej diecezji.
W 1079 roku zginął śmiercią męczeńską, zabity na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, któremu wypominał
jego nadużycia.

14 maja

Święto św. Macieja, Apostoła.

Święty Maciej został wybrany na
Apostoła na miejsce Judasza. Według tradycji miał najpierw głosić
Ewangelię w Judei, a potem w Etiopii,
gdzie poniósł śmierć męczeńską około
50 roku.

NIE ODCHODZI,
LECZ POZOSTAJE
ciąg dalszy ze str. 1

40 dni po Zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa
Chrystusa wspominamy bardzo ważny moment. Moment, w którym Jezus ujrzał po raz ostatni swoich uczniów, a oni po raz ostatni zobaczyli swojego Nauczyciela i Mistrza.
Ks. Jerzy Martinowicz

W

niebowstąpienie
Jezusa to nie tylko
fakt historyczny, ale
również wydarzenie o kolosalnym znaczeniu dla każdego człowieka. Przychodząc na świat, Jezus stał się
człowiekiem nie na chwilę,
ale na zawsze. A wstępując

rozbudzić w nas pragnienie
Nieba, ale także zachęcić do
tego, byśmy już teraz, dziś,
dali się prowadzić Jezusowi. On mocą swojej ofiary
krzyżowej oczyszcza nas
z grzechu i czyni godnymi
życia wiecznego. Bez Niego
nie weszlibyśmy tam nigdy.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w tym roku obchodzimy w czwartek
13 maja.
do Nieba, wprowadził tam
również naszą ludzką naturę. Po raz pierwszy na tronie
niebieskim zasiadł nie tylko
Bóg, ale i człowiek. Przywołując obraz Kościoła jako
Ciała Chrystusa, możemy
mieć nadzieję, że skoro nasza Głowa znalazła się już w
Niebie, to wejście tam reszty Ciała jest tylko kwestią
czasu.
Bramy Nieba zostały otwarte naprawdę. Nie dziwmy się więc, że św. Paweł w
Liście do Efezjan modli się o
to, byśmy zrozumieli, czym
jest nadzieja naszego powołania, czym bogactwo chwały Jezusa wśród świętych
(por. Ef 1, 18).
Godność natury ludzkiej jest tak wielka, że aż
nie sposób tego pojąć bez
szczególnej Bożej pomocy.
Dlatego uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego ma

Jednak nawet Chrystus nie
wprowadzi nas do Nieba na
siłę, bez naszej dobrej woli i
współpracy.
Przeżywając
każdego
roku tą uroczystość, w żadnym wypadku nie świętujemy odejścia Pana Jezusa.
Jest to wielkie święto pozostania Pana Jezusa z nami.
On idzie do Ojca, ale właśnie przez to będzie mógł być
z każdym z nas – zawsze,
wszędzie i aż do końca.
Chrystus jest bardzo
blisko: w Eucharystii, sakramentach, w swoim Słowie i w nas samych. Jeśli
mu uwierzymy, On pomoże nam uczynić z naszego serca Niebo, odsunąć to
wszystko, co je jeszcze zakrywa, odkryć prawdziwe
szczęście. Dobrze rozumiał
to św. Augustyn, który w
pewnym momencie swego
życia stwierdził: „Chrystus

wikipedia.org

kalendarz

wstępuje do Nieba, niech
wstąpi z Nim i nasze serce!”.
Przeżywając w tym roku
po raz kolejny radosną i
pełną nadziei uroczystość
Wniebowstąpienia Pana Jezusa, życzmy sobie nawzajem, abyśmy kiedyś spotkali
się w Niebie. Niech ta myśl
towarzyszy nam w trudnych
chwilach, które teraz przeżywamy. Miejmy zawsze
świadomość, że jesteśmy
zaproszeni do szczególnie intensywnej modlitwy

do Ducha Świętego, który prowadzi cały Kościół, a
także działa w sercu każdego z nas.
On – jeśli Mu na to pozwalamy – leczy to, co w nas
chore, umacnia to, co słabe,
nagina to, co harde, daje
światło w ciemnościach i zagubieniu. Przyzywając Go,
z ufnością otwierajmy się
na Jego działanie, abyśmy
sami weszli do Nieba i pomogli wejść do niego innym.

www.slowo.grodnensis.by
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Z życia Kościoła

PROJEKT „RIGHT SONG”, CZYLI
O WŁAŚCIWYM PODEJŚCIU
DO CEREMONII ZAŚLUBIN

AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Papieski dyplomata
wziął udział w modlitwie
za księcia Filipa

ciąg dalszy ze str. 1

Renata, Jerzy, Angelina i Anastazja od dawna są
częścią młodzieży i chóru w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie. Jak sami są pewni, Bóg od dawna planował, aby ich ścieżki życia były jeszcze bardziej
splecione. A teraz młodzi ludzie są świadkami tego,
że zawsze można znaleźć czas na sprawy Boże.
Angelina Marciszewska

Renata ukończyła Białoruski Uniwersytet Państwowy,
a teraz z powodu pracy mieszka na dwa miasta – w dni powszednie w Mińsku, w weekendy w Lidzie. Zawsze znajduje
czas na próby. Jerzy, energetyk, który nie może rozstać się
z muzyką, bardzo lubi grać
na gitarze w zespole. Angelina studiuje w Polsce, jednak
cieszy się, że ze względu na
zdalną formę nauki może być
częścią zespołu „Right Song”.
Z kolei uczennica Anastazja
jest mocno zainspirowana występami w ramach projektu.
– Jak powstał pomysł stworzenia „Right Song”? Jaki jest
cel projektu?
– Powstanie grupy można
nazwać historią jednego wieczoru. Czy kiedykolwiek miała

tak rok temu. Siedzieliśmy na
tarasie, piliśmy herbatę, rozmawialiśmy o wszystkim na
świecie, a potem nagle doszliśmy do wniosku, że musimy
połączyć nasze talenty – śpiewanie i grę na gitarze – z wiarą
w Boga. Pan obdarza każdego
talentami, a naszym zadaniem
jest wykorzystywanie ich dla
służenia bliźnim, aby ich życie
było piękniejsze.
Rozumując tę myśl, zrozumieliśmy, że najlepszym sposobem dla nas jest muzycznie towarzyszyć małżonkom
podczas zawarcia sakramentu
małżeństwa, upiększanie ceremonii. Chcemy podkreślić,
że podczas ślubu najważniejsze jest nie wykupiny panny
młodej, nie eskorta ślubna, nie
stół pełen jedzenia, ale moment ślubu. A co jeszcze może

catholic.by

Pani wrażenie, jakby należało zrobić coś teraz? Mieliśmy

O. Arkadiusz Kulacha OCD
Wiosenna pogoda otwiera
sezon ślubny. Często jednak
wśród młodych ludzi można
zauważyć, że trzymają się popularnego przekonania, że jak
w maju się pobiorą, to będą
się męczyć, i odkładają wesele. Dlaczego chrześcijanie nie
mogą kierować się takimi zabobonami i jakie jest znaczenie
sakramentu małżeństwa?

złoż o na w
świątyni
zostanie zapamiętana na
całe życie.
Pomysł poparli księża, podzielili się wskazówkami, jak
to zrobić lepiej. Tak powstał
zespół „Right Song”.
Ślub jest otrzymaniem Bożego błogosławieństwa dla
każdego z małżonków z osobna i dla związku w całości – na
życie w miłości i na potomstwo. Teraz rozumiemy to w
pełni i chcemy uczynić sakrament małżeństwa bardziej
wzniosłym.
– Gdzie i kiedy po raz
pierwszy towarzyszyliście ceremonii ślubnej? Podzielcie
się wrażeniami.
– To było w październiku
ubiegłego roku w wiosce Daniuszewo niedaleko Smorgoni,
na ślubie pięknej pary Weroniki i Leonida. Nie obyło się
bez przygód: nasz gitarzysta
zachorował i na tydzień przed
występem zostaliśmy bez instrumentu i samochodu. Jednak, dzięki Bogu, we wspólnocie parafialnej, jak w rodzinie:
od razu znalazł się młody mężczyzna, który zastąpił gitarzystę, a jeden z księży zgodził się
zabrać nas na miejsce.
Oczywiście
martwiliśmy
się, ale podczas ślubu wszystko poszło jak w zegarku.
W drodze do domu jeszcze
przez długi czas nie mogliśmy
opanować niezliczoną ilość
emocji.

bardziej wzruszyć tak jak pobożny śpiew? Wtedy przysięga

– Który ślub został zapamiętany bardziej niż inne?
Dlaczego?
– Każde spotkanie z małżonkami jest dla nas wyjątkowe. Na razie jednak najbardziej
jaskrawym w pamięci pozostaje

Maj jest pięknym miesiącem
poświęconym Maryi Pannie –
Królowej i Opiekunce rodzin.
Jestem przekonany, że zawarcie
sakramentalnego małżeństwa
w maju, miesiącu nadziei, piękna, a także ekspansji życia, pomimo i wbrew przesądom, jest
dobrym wyborem. Skoro miłość
małżeńska jest zadaniem na
całe życie, wymaga troski, trudu
i stałego wzrostu, to niezależnie od miesiąca, warto młodym
powierzyć się całkowicie Bogu,
prosić o Jego błogosławieństwo i łaskę, a także zawierzyć
wspólne życie wstawiennictwu
Matki Bożej, św. Józefa i swoim
patronom. Warto pamiętać, że
miłość małżeńska to szczególny udział w twórczej miłości
Boga, a przyjęcie sakramentu
małżeństwa jest swego rodzaju
wyznaniem wiary i konsekwencją wcześniej przyjętych sakramentów.

Papież Franciszek uczy, że
„wiara wymaga dwóch postaw:
jej wyznawania i ufności”. Obdarzony przez Stworzyciela rozumem człowiek powinien dokonywać refleksji, analizować
swoje myśli, pragnienia i czyny,
dzięki którym uczestniczy w życiu Boga. Jeśli ktoś wierzy i ufa
Bogu, a także miłuje Go, to nie
będzie poddawał się żadnym
przesądom ani zabobonom, ale
przez modlitwę i życie sakramentalne oddaje się Opatrzności Bożej.
Warto pamiętać, że wiara
w przesądy i zabobonność niesie ze sobą odpowiedzialność
moralną i jest grzechem. Wierzący, pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński,
nie mogą kierować się przesądami i zabobonami, ponieważ
prawdziwa wiara w Boga je
wyklucza. Swoją drogą należy stwierdzić, że gdy człowiek

Uczestnicy „Right Song” z młodym małżeństwem w kościele w Rosi
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małżeńs t w o
Jana
i
Grażyny w
Rosi.
Piękny,
przytulny kościół, bardzo otwarci i mili ludzie. Ich
miłość można było poczuć.
Stało się to prawdziwym świadectwem stworzenia rodziny i
Bożego błogosławieństwa.
– Poświęcacie ludziom
swój czas, talenty i modlitwy
śpiewem. Co otrzymujecie
w zamian z projektu?
– Najcenniejsze są emocje,
których nie da się opisać. Możliwość rozwoju zawodowego i
duchowego. Poznawanie nowych ludzi i nowych miejsc,
ponieważ każda ceremonia
jest poprzedzona małą podróżą. Nie mamy ustalonej opłaty za przyjazd. Jednak młoda
para składa darowizny z własnej woli i oczywiście jest to
bardzo przyjemne.
– Co znajduje się w tak
zwanym „pakiecie usług” i jak
można zaprosić was na ślub?
– W pełni muzycznie upiększamy ceremonię zaślubin,
bierzemy na siebie czytania.
Do każdej pary mamy indywidualne podejście, uwzględniamy wszystkie życzenia. Pomagamy lepiej poczuć ważność
tego wydarzenia.
Aby
zaprosić
na
ślub, należy napisać do
nas na Instagramie (@
right.song), podać datę,
godzinę i miejsce sprawowania sakramentu,
gdyż jeździmy po całej
diecezji grodzieńskiej.
Od
razu
omówimy
wszystkie interesujące
pytania.
zaczyna wierzyć w przesądy, to
często koncentruje się na nich,
co z kolei prowadzi do lęku i paraliżuje jego wolność. W aspekcie moralnym szukanie swego
rodzaju „zabezpieczenia” poza
Bogiem, prowadzi do braku
zaufania wobec Niego i ukazuje na niedoskonałość wiary
w Bożą miłość, dobroć, miłosierdzie, łaskawość i w ogóle
w Opatrzność.
Życzę wszystkim czytelnikom „Słowa Życia”, a przede
wszystkim młodym ludziom,
przygotowującym się do pięknej i odpowiedzialnej decyzji
o zawarciu związku małżeńskiego, pełnego wiary zaufania Panu Bogu i formowania
własnego życia zgodnie z Jego
wolą. Na pewno Pan Bóg będzie błogosławił! Zachęcam
też do stanowczego odrzucenia
wszelkiego rodzaju przesądów i
zabobonów.

Arcybiskup Paul Richard Gallagher wygłosił kazanie podczas
nabożeństwa w intencji zmarłego
księcia Filipa, męża królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II, w anglikańskim kościele pw. Wszystkich
Świętych w Rzymie.
Watykański dyplomata zauważył, że od początku panowania
Elżbiety aż do swojej śmierci Filip
był zawsze obok. Pomagał prowadzić monarchię i rodzinę królewską przez dziesięciolecia zmian
i wyzwań. Arcybiskup Gallagher
podkreślił, że Windsorowie to wyjątkowa rodzina, ale w gruncie rzeczy jest jak każda inna, ze swoimi
radościami i smutkami, sukcesami
i porażkami.
Kaznodzieja zwrócił szczególną uwagę na dwa inne wymiary życia księcia Filipa. Zauważył wybitną karierę zmarłego w marynarce
wojennej, a także, że był patronem
ponad 800 organizacji charytatywnych.

Papież przyjął wysokiego
komisarza ONZ
ds. uchodźców
Migracja, wojny, głód, ubóstwo, pandemia były tematami
spotkania papieża Franciszka
z wysokim komisarzem ONZ
ds. uchodźców Filippo Grandi.
Na audiencji wspomniano
o niekorzystnym kontekście politycznym. „Problem przyjmowania
migrantów i uchodźców stał się
mocno upolityczniony. Pozostając wyzwaniem humanitarnym,
stał się tematem debaty politycznej” – wyjaśnił rzecznik ONZ.
Dyskutowano także o sytuacji
w Ameryce Środkowej i Południowej, z uwzględnieniem migracji
z Wenezueli, a także o kryzysie
w Libanie. Rozmawiano o znaczeniu szybkiego wprowadzenia
w Europie wspólnego narzędzia
do adopcji, identyfikacji i integracji migrantów.

Wracają transmisje
Różańca z Bazyliki
Watykańskiej
Kardynał Angelo Comastri
będzie kontynuował codzienną
modlitwę różańcową w bazylice
św. Piotra. W południe od poniedziałku do soboty można dołączyć do modlitwy we włoskiej
wersji portalu „Vatican News”.
Pierwsze takie nabożeństwo
odbyło się 11 marca 2020 roku
jako propozycja dla wszystkich,
którzy szukali duchowego pocieszenia podczas pandemii. Emisja
została zawieszona pod koniec
grudnia ubiegłego roku. Liczne prośby wiernych przyczyniły
się do decyzji o wznowieniu codziennego Różańca z Watykanu.

Intencje modlitewne
na maj
powszechna

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali
z rządami w celu uregulowania
sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

diecezjalna

Módlmy się, aby Pan błogosławił biskupów, kapłanów, a także
osoby życia konsekrowanego naszej diecezji.
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ODPUSTOWA UROCZYSTOŚĆ
W PRZEŁOMIE – „KOLEBCE” KAPUCYNÓW

25 kwietnia w Przełomie koło Hoży (Dekanat Grodno-Wschód) obchodzono odpustową uroczystość ku czci św.
Jerzego. Tego dnia w małej drewnianej kaplicy odbyła się
Msza św., której przewodniczył ksiądz biskup grodzieński
Aleksander Kaszkiewicz.
grodnensis.by

Ś

wiątynia ożywa dwa razy w
roku: podczas uroczystości
odpustowych św. Jerzego i
Najświętszego Imienia Maryi Panny. Tego dnia na święto przybyli wierni, dla których to miejsce
jest ważne. Jak sami zauważają,
w szczególny sposób odczuwają
obecność Boga, a okolica, w której znajduje się kaplica, sprzyja

www.slowo.grodnensis.by

Z życia Kościoła

skupieniu i modlitwie. Na uroczystości obecni byli także bracia
kapucyni z Dokszyc, ponieważ
Przełom jest dla nich szczególnym miejscem, ich „kolebką”. To
tutaj na początku ubiegłego wieku
po raz pierwszy na Białorusi pojawili się przedstawiciele Zakonu.
Homilię podczas Mszy św.
wygłosił proboszcz parafii w

Dokszycach o. Witalij Bondaronek OFMCap. Kapłan mówił
o tym, jak ważne jest otwarcie się
na Boga, który zawsze zwraca się
do człowieka, i wezwał do powierzenia wszystkich swoich zmartwień Panu, który może nawet
największe cierpienie zmienić
w radość.
Pasterz kościoła na Grodzieńszczyźnie podziękował miejscowym
wiernym za ich przywiązanie do
kościoła i wierność Bogu, a także
za dbanie o świątynię, piękną swoją prostotą i skromnością. Biskup
przyznał, że czasami przyjeżdża tu
„cicho”, aby pomodlić się prywatnie
i na łonie natury odpocząć od codziennych spraw i obowiązków.

Kościół powszechny

BRAZYLIA. W położonym na południu Brazylii mieście Encantado budowana jest gigantyczna figura Chrystusa Protektora,
która będzie wyższa od słynnej na całym świecie figury Chrystusa
Zbawiciela w Rio de Janeiro. Chrystus Protektor w Encantado będzie stał z szeroko rozwartymi ramionami i miał 43 metry wysokości (figura Chrystusa w Rio ma tylko 38 metrów). W środku figury
będzie winda, którą będzie można dostać się do punktu widokowego na wysokości ok. 40 metrów. Budowę figury rozpoczęto w 2019 r.
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ. Ks. Przemysław Szewczyk przeznaczył własne pieniądze na wykupienie z niewoli imigranta z Wybrzeża Kości Słoniowej. Chłopiec jest sierotą, jego
rodzice zmarli, gdy miał zaledwie kilka miesięcy. Rodzina przekazywała go sobie do opieki, ale była bardzo biedna i nie mogła mu
pomóc. Bardzo szybko podjął pracę, ale bywały takie tygodnie, gdy
jadł tylko raz w ciągu siedmiu dni. Postanowił wyruszyć do Europy,
niestety na granicy libijsko-tunezyjskiej trafił w ręce bojowników.
Jak mówi duchowny, chłopiec był bity i wykorzystany seksualnie.
FRANCJA. Pomnik św. Jana Pawła II przed kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Paryżu, został oblany farbą
przez nieznanych sprawców. Pomnik polskiego papieża znajduje
się przy wejściu do kościoła, który jest miejscem spotkań Polonii
od 1844 roku, gdy arcybiskup Paryża Denys Auguste Affre przekazał świątynię Polskiej Misji Katolickiej. Proboszcz parafii Concorde
ks. Paweł Witkowski podkreślił, że zarówno on, jak i wspólnota tej
największej polskiej parafii w Paryżu czują się głęboko zasmuceni
z powodu tego, co się stało. Sprawą zajmuje się francuska policja.
CZECHY. W katedrze św. Piotra i Pawła w Brnie rozpoczęły się
oczekiwane od dawna prace remontowe, w ramach których nowy
wystrój otrzyma prezbiterium. Robotnicy usunęli dotychczasowy
marmurowy ołtarz z lat 80. XX w. Zostanie on przewieziony do Rzymu i ustawiony w kościele Papieskiego Kolegium Nepomucenum.
Do połowy maja katedra w Brnie otrzyma nowy ołtarz według projektu zespołu architektów Michala Ricnego, Petra Todorova i Magdaleny Ricnej. Prace adaptacyjne w Rzymie wykona czeski rzeźbiarz
Petr Vana.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

CIERNISTY CZY PROSTY, CZYLI
O DŁUGIEJ DRODZE DO KAPŁAŃSTWA
ciąg dalszy ze str. 1

Kontynuacja cyklu świadectw księży, którzy odnaleźli swoje powołanie po różnorodnych doświadczeniach
życiowych.
Angelina Marciszewska

Ks. Andrzej Kowszuk: „Powołanie nie da się rozpoznać w danej chwili,
ale z perspektywy wypróbowania się w określonej roli”

G

dy słucha się ks. Andrzeja
podczas Mszy św. czuje się,
jakby przygotowanie i wygłaszanie kazań nie było dla niego
łatwe. Być może, jak przyznaje sam
ksiądz, ponieważ nauka nigdy nie
była jego mocną stroną. Jednak Bóg
zawsze wie, czym należy uzupełnić
braki. A jeśli potrzebujesz porozmawiać z ks. Andrzejem, od razu
widzisz: ten człowiek dużo przeszedł w życiu, będzie mógł ci pomóc. A porady od księdza są trafne
– nie abstrakcyjne, lecz praktyczne.
„Urodziłem się w dużej rodzinie. Jest nas razem dziewięć osób
– siedmioro rodzeństwa i dwoje
adoptowanych. Oczywiście w takiej sytuacji uczysz się dbać nie
tylko o siebie. Wcześnie rozwija się

mężczyzna zdołał zdobyć doświadczenie wojskowe: w armii dostał
się do drugiej specjalnej brygady
ochrony prezydenta – jak sądzono,
do elitarnej armii. Wspomina ten
czas małomównie: „Nauczyłem się
podporządkowywania, co przydało
się w seminarium, i dostałem fajne
doświadczenie kierowcy”. Swoją
drogą, to ostatnie doświadczenie
odegrało swoją rolę w nawróceniu.
„Dorastałem w pobożnej rodzinie i pamiętam, że jako dziecko fascynowała mnie religijność.
Uwielbiałem uczestniczyć w majowych nabożeństwach: spotykać
się z babciami pod krzyżem, słuchać pięknych pieśni i uczestniczyć
w modlitwie na równi z dorosłymi.
Na niedzielną Mszę św. mogłem

– Pewnego dnia przed kolejnym
weekendem zadzwoniła mama i
poprosiła o zabranie jej z koleżankami do Rosi na rekolekcje. Odmówiłem. Kto chciałby zawiesić serię
imprez? Jednak mama zadzwoniła
ponownie: u tego, kto obiecał je
zawieźć, zepsuł się samochód. Cóż,
zgodziłem się”.
Podczas jazdy młody mężczyzna rozbił swój samochód. „Samochód zaczęło rzucać na boki na
prawie pustej drodze, na absolutnie płaskim miejscu, trzykrotnie
uderzył w metalowe bariery, a w
salonie słychać było tylko: «Matko
Boża, ratuj!». Biorąc pod uwagę,
że naprawdę dobrze prowadziłem,
nadal nie rozumiem przyczyny tego
zdarzenia. Gdy wszystko ucichło

Święcenia kapłańskie ks. Andrzej przyjął w czerwcu 2018 r.
niezależność i odpowiedzialność.
Więc w wieku 16 lat przeniosłem
się do szkoły wieczorowej, aby móc
pracować w organizacji budowlanej” – mówi ks. Andrzej.
Historia z nauką skończyła się
w szkole, a młody mężczyzna przez
następne 9 lat pracował w branży
budowlanej, zdobywając 5. kategorię kwalifikacyjną na 6 możliwych.
W okresie przed seminarium młody

z przyjemnością przejść kilka kilometrów do najbliższego kościoła.
Jednak z biegiem czasu odeszło to
w zapomnienie. Jako młody człowiek, a jednocześnie zarabiając
znaczne pieniądze, prawie w każdą niedzielę wybierałem się z przyjaciółmi w „tur” po dyskotekach w
całym kraju. Oczywiście towarzyszyły temu zarówno alkohol, jak
i zabawy – przyznaje ks. Andrzej.

i wysiadłem z samochodu, nagle
w mojej głowie pojawiła się myśl:
ktoś lub coś nie chce, żebym dotarł
do Rosi” – wspomina ksiądz.
Jednak dotarliśmy do sanktuarium, a młody mężczyzna postanowił zajrzeć do kościoła na kilka
minut, pomodlić się: w końcu przeżył stres. Z sanktuarium wyszedł
jednak dopiero trzy dni później, po
zakończeniu rekolekcji, zupełnie

Ks. Andrzej, będąc klerykiem, był na misjach w Kazachstanie, gdzie zdobył
wiele umiejętności w ewangelizacji
innym człowiekiem.
„Tam po raz pierwszy od
dwóch lat coś mnie natchnęło, by
pójść do spowiedzi. Po wyznaniu
grzechów w końcu zniknęły myśli, że Bóg nie wybaczy mi tego,
co uczyniłem. Moją uwagę zwróciły również kazania i świadectwa.
Ważne jest również to, że po rekolekcjach rzuciłem palenie, chociaż do tej pory codziennie paliłem
dwie paczki papierosów. I próbowałem rzucić palenie niejednokrotnie – na marne!
Podczas modlitwy wstawienniczej mama wskazała mi kolejkę,
mówiąc, stań i ty, niech się pomodlą nad tobą. Posłuchałem. Stoję, a
obok – jeden kuleje, drugi miga.
A ja jestem zdrowym 22-latkiem!
O co prosić? I nagle intencja – by
rzucić palenie. Mężczyzna modlący
się nade mną powiedział: jeśli następnym razem zechcesz wziąć papierosa, przypomnij sobie o Chrystusie. Uśmiechnąłem się tylko
do siebie i poszedłem” – zauważa
ks. Andrzej.
O dziwo od tego momentu
młody mężczyzna nie zapalił ani
jednego papierosa. Przez pół roku
w ogóle nie chciał tego zrobić. Później pragnienie powróciło, jednak
w tym okresie udało mu się zbudować taką relację z Chrystusem,
która pozwoliła mu pokonać wszelkiego rodzaju słabości. Zmienił
się także stosunek do otoczenia:
w miejsce krótkotrwałych romansów – trwały związek, a dla przyjaciół – dobry przykład odwagi, którą
starali się naśladować.
Zmieniła się również modlitwa młodego mężczyzny. Jeżeli

w dawnych czasach były to tylko
znane formuły, teraz się nie lenił,
aby wstać wcześniej, otworzyć Biblię i modlić się Słowem Bożym. W
ten sposób poznawał, słuchał Ojca
Niebieskiego, a potem zaczął zwracać się do Niego własnymi słowami.
W tej kontemplacji stopniowo
rodziło się powołanie do kapłaństwa. A dziś ks. Andrzej jest przekonany, że „usłyszeć głos Boga”
jest zbyt efemerycznym pojęciem.
Powołanie jest rozpoznawane tylko
z perspektywy czasu. „Jeśli od kilku lat jestem wikariuszem i czuję
się szczęśliwy, mogę powiedzieć, że
jestem na swoim miejscu. I dopiero
teraz rozumiem, że znaki są zebrane w jedną mozaikę. Na przykład,
gdy byłem jeszcze budowniczym,
ale już praktykującym wierzącym,
ludzie często mówili, że wyszedłby
ze mnie dobry ksiądz. Jedna dziewczyna podczas kolejnych rekolekcji
w ogóle pomyliła mnie z księdzem,
a druga poprosiła o poprowadzenie modlitwy za zmarłych”.
Kapłan jest jednocześnie przekonany, że ostry zakręt losu jest
częścią zasługi jego mamy i babci,
które dużo modliły się, aby rozpoznał on swoje powołanie.
„Najważniejsze, jeżeli szukasz
powołania – nie zwlekaj z rozmyśleniami i nie zadawaj sobie
zbyt wiele pytań. Podejmij decyzję, próbuj! A po wykonaniu kroku zajmiesz się konsekwencjami
i wyciągniesz wnioski. Pamiętaj,
bez względu na to, jaką drogę wybierzesz, jej ostatecznym celem jest
twoja świętość i świętość tych, którzy są blisko” – dodaje na zakończenie ks. Andrzej.
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Pod ostrym kątem
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MARYJNY MAJ

Chyba każdemu z nas miesiąc maj kojarzy się z nadzwyczaj piękną, słoneczną pogodą, rozkwitającymi kwiatami, a także, coraz częściej, długim weekendem majowym. Ale jest jeszcze jedna charakterystyczna cecha tego wiosennego miesiąca – nabożeństwo do Matki Bożej, którego centralną częścią jest
Litania Loretańska.
Ten jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku jest w całości poświęcony
Maryi. Odradzająca się natura, piękna zieleń, kwiaty i ciepłe słońce starają się
choć w minimalnym stopniu odzwierciedlić piękno Matki Kościoła, która właśnie w maju w sposób szczególny obdarza wiernych nieocenionymi łaskami.
Opracował ks. Jerzy Martinowicz

POCZĄTKI NABOŻEŃSTWA
Historia nabożeństwa do Matki Bożej
sięga V wieku, gdy w Kościele Wschodnim wierni gromadzili się wspólnie,
aby oddać cześć Bogurodzicy. Wówczas gorącym orędownikiem i apostołem nowego nabożeństwa był św. Cyryl
Aleksandryjski, wielki obrońca Boskiego

Macierzyństwa Maryi, który przyczynił
się do ogłoszenia dogmatu, że Najświętsza Maryja Panna jest prawdziwą Matką
Boga (Theotokos).
Początkowo maj nie był jedynym
i najważniejszym miesiącem poświęconym Maryi. Wszystko zmieniło się
na przełomie XIII i XIV w., gdy król

hiszpański Alfons X zaproponował,
aby maj w sposób szczególny poświęcić
właśnie Matce Bożej. Król zalecał, by
wieczorami gromadzić się i modlić przy
figurze Maryi.
Kolejnym ważnym propagatorem
nabożeństwa majowego był bł. Henryk
Suzo, dominikanin i mistyk, który ciągle
powtarzał, że „nie trzeba zatrzymywać
się przy niczym, co nie jest Bogiem”. Historia podaje, że ten błogosławiony, który prowadził życie skrajnie surowej ascezy i fizycznych umartwień, sam zbierał
kwiaty i składał je na ołtarzu, a na głowę
Najświętszej Dziewicy zakładał koronę
z róż. Wszystko na znak wielkiej miłości,
jaką darzył Maryję.
Nabożeństwo majowe szybko się rozpowszechniało. Do tego stopnia, że w
XV w. praktykowano je już w Hiszpanii,
Portugalii, Nadrenii, Ameryce Środkowej
oraz w Italii. Ważnym punktem w historii nabożeństwa jest wydane w 1549 roku
przez Wolfganga Seidla dzieło pt. „Maj
duchowy”. To właśnie na łamach tej
publikacji po raz pierwszy maj nazwano
oficjalnie „miesiącem Maryi”.
ROZKWIT NABOŻEŃSTWA
Niezwykle istotną rolę w rozwoju nabożeństwa odegrali dwaj jezuici: o. Ansolani oraz o. Hannibal Dionisi. O. Ansolani jest uważany za autora współczesnej
formy nabożeństwa. Jako pierwszy po zakończonej modlitwie błogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem.
Z kolei o. Hannibal Dionisi zebrał i
usystematyzował wszystkie objawy kultu do Najświętszej Panny, a następnie
wydał publikację pt. „Miesiąc Maryi”,
która w ciągu pierwszych 70 lat doczekała się aż 18 wydań. Ojciec Dionisi zalecał w swoim dziele, aby w maju „zdobić
kwiatami ołtarze Matki Bożej, codziennie gromadzić się na wspólnej modlitwie
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i poświęcić Maryi jakieś duchowe wyrzeczenie, a także przeczytać i zastanowić
się nad rozważaniami z Jej życia”.
Na początku XVIII w. nabożeństwo
majowe powoli zaczynało być sprawowane publicznie, gdyż do tej pory było
prywatnym elementem kultu Maryjnego. Wszystko zmieniło się za sprawą
o. Alfonsa Muzzarellego, który przez
całe życie nieustannie propagował nabożeństwo do Matki Bożej. Niezwykły
rozkwit maryjnego hołdu można zauważyć od czasu wydania przez papieża
Piusa VII bulli, w której ustanowił odpust zupełny za takie praktyki religijne.
Głównym punktem nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, powstała w XII wieku w miejscowości Loretto
we Włoszech. Zatwierdzona została
przez papieża Sykstusa V.
ZAPROSZENIE MARYI
Miesiąc maj już trwa, zatem pamiętajmy o słowach papieża Pawła VI, które
zawarł w Encyklice Mense Maio: „Niech
więc w Maryjnym miesiącu, Czcigodni
Bracia, z większą gorliwością i ufnością
wznoszą swe błagania do Bogurodzicy,
by uprosić Jej łaskę i dary. [...] Bóg ustanowił Najświętszą Maryję Pannę hojną
szafarką swych darów. [...] Niech Maryja
łaskawie wysłucha głosów pobożnych,
jakie wznoszą się do Niej z ziemi”.
Najświętsza Maryja Panna dała i daje
nam Jezusa, jest czuła na ludzką krzywdę, umie dostrzec dobro w swoich dzieciach. Maryja zaprasza nas na nabożeństwa majowe, aby wraz z Nią adorować
Jezusa, zaprasza, aby to Jemu oddać
swoje życie, a Ona zawsze z nami będzie
się modlić i uczyć kochać.
Przyjmijmy to jakże wyjątkowe zaproszenie! Okażmy się prawdziwymi
dziećmi Maryi i niech Ona nas zawsze
prowadzi do Chrystusa!

Сnota ekologiczna

ciąg dalszy ze str. 1

Dziś sklepy spożywcze są zawsze pod ręką, w każdej dzielnicy znajdują
się mini-rynki – przyczynia się to do zminimalizowania zakupów „na zapas”.
Oznacza to, że możemy sobie pozwolić na zakup prostych produktów z krótkim terminem ważności, aby mniejsze zakupy wpłynęły na spadek produkcji.
Jednak różnorodność zarówno sklepów, jak i produktów działa inaczej.
Codziennie spożywamy żywność, a jednocześnie powstają odpady żywnościowe: obierki, resztki jedzenia lub po prostu zepsute produkty. W rezultacie każdego dnia ludzie wyrzucają cenne zasoby do kosza: czas, zdrowie,
pieniądze. Jak to zmienić?
ZDROWA
ŻYWNOŚĆ – ROZSĄDNE
PODEJŚCIE DO ŻYCIA
Produkty pełne energii życiowej to
żywa roślinność: zioła, warzywa, owoce. Mogą być zamrożone lub wysuszone. Produkty zawierające ogromną listę
składników chemicznych szkodzą żywemu organizmowi, są obce i nie są przyswajane.
Wszystko, co jest uprawiane w krótkim czasie lub nie w sezonie, nie otrzymuje niezbędnych substancji, co oznacza, że nie przyniesie ich tym, którzy
jedzą takie produkty. Dlatego człowiek
nie może się nasycić niewielką ilością jedzenia. Przejadanie się obciąża organizm
i prowadzi do chorób.
Co ciekawe, natka zawiera więcej korzyści niż warzywa korzeniowe. Na przykład natka marchewki ma 500 razy więcej
witaminy A niż okopowa roślina. Wszystkie cenne witaminy i minerały częściej
znajdują się w skórkach, które są obrane lub wyrzucane (na przykład jabłko,

banan, ogórek). Miąższ bez skórek nie
może być skutecznie wchłaniany i pobiera zasoby z organizmu.
Najlepszym sposobem na bycie zdrowym jest spożywanie produktu w całości,
bez rafinacji (cukier, mąka, masło), podział na składniki (otręby, soki w opakowaniach). Po pewnym czasie ciało będzie
składało się z tego, co zostało dzisiaj zjedzone i wypite.
KTO TWORZY WITAMINY
I MIKROELEMENTY
Roślina bierze wszystko, czego potrzebuje od ziemi i potem zwraca do ziemi opadłe liście, przestarzałe korzenie,
zgniłe owoce. Wszystko to owady, robaki
i mikroorganizmy rozkładają na cząstki
elementarne, które ponownie służą roślinom jako pokarm. Jeśli zabierać wszystko
i nie zwracać niczego ani nie zastępować
nawozami produkowanymi chemicznie,
rośliny zaczynają chorować i – w rezultacie – nie niosą energii życiowej.
Sama roślina nie jest w stanie

aridagriculture.com

Alena Majsiuk

CYKL
SKŁADNIKÓW
ODŻYWCZYCH
W ŻYCIU
CODZIENNYM

pobierać pierwiastków nieorganicznych
z gleby i przekształcać je w organiczne.
W tym celu natura wymyśliła pomocników – mikroorganizmy glebowe. Żyją
w przyjaznej symbiozie, dając sobie nawzajem niezbędne elementy. Jeśli oraniem, kopaniem zakłócić te wzajemnie
korzystne relacje, roślina nie będzie
w stanie uzyskać wszystkiego, czego
potrzebuje do pełnego rozwoju. Dodaje
się również ciągłe czyszczenie opadłych
liści lub czyszczenie grządek. Wszystko
to zuboża wartość odżywczą roślin dla
ludzi i zwierząt.
JAK UPRAWIAĆ,
ABY BYŁO POŻYTECZNE
Kompostowanie odpadów kuchennych jest sposobem na poprawę jakości
spożywanego jedzenia. Każdy może wyznaczyć pojemnik do zbierania resztek
organicznych i używać go w grządkach,

robić domowy kompost, oddawać tym,
którzy zajmują się rolnictwem ekologicznym.
Na Białorusi istnieją już instalacje,
które wytwarzają biogaz z odpadów spożywczych. Najczęściej są one połączone
z konstrukcjami oczyszczającymi odpady żywieniowe. Ale to nie przywraca żyzności gleby. Należy zbierać odpady organiczne osobno.
Istnieje mit, że spalanie starej roślinności zwiększa płodność. Jednak pożar
szkodzi glebie: mikroorganizmy są niszczone, zabija się owady, małe zwierzęta, gniazda ptaków, dzikie rośliny łatwo
zasiedlają spalone miejsca. Ziemia staje
się martwa i potrzeba kilku sezonów, aby
przywrócić naturalne połączenia symbiotyczne.
Zrozumieć zasady życia można z obserwacji natury. Nie zawiera ona żadnych
niepotrzebnych elementów.

Kompostowanie w domu. Połóż kilka gałązek na dnie pojemnika. Wrzuć świeże odpady żywnościowe, umieść kilkanaście robaków i posyp to wszystko ziemią. Za każdym razem wrzucaj świeże
obierki pod istniejącą warstwę ziemi (służy jako źródło mikroorganizmów glebowych). Raz na 2-3 miesiące weź część żyznej ziemi
na ogród lub do roślin doniczkowych.
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DOPOMÓC
DOBRĄ RADĄ

JAK POMÓC W KRYZYSIE RELIGIJNYM?
nie zawsze będzie otwarcie
szukać pomocy. Nie mniej
jednak niewolno przechodzić
obojętnie wobec takiej osoby.
Czasami będzie potrzebna specjalistyczna pomoc psychologów czy psychiatrów, a nawet
wspomaganie farmakologiczne.

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog
Najważniejszymi rzeczami,
na które warto zwrócić uwagę,
udzielając pomocy człowiekowi, który przeżywa kryzys
religijny – są modlitwa, praktyki religijne i kontakt z innym
człowiekiem. Trudność polega
na tym, że osoba kryzysująca

www.slowo.grodnensis.by

Poszukiwanie prawdy

Aby pomóc człowiekowi
wyjść z kryzysu, trzeba:
• być obecnym;
• uważnie słuchać;
• rozumieć i wyjaśniać uczucia;
• pomagać w podejmowaniu
działań;
• obserwować i korygować zachowania.
Życzliwy i bliski człowiek
wiele może pomóc, gdyż u osoby kryzysującej najczęściej nasila się poczucie osamotnienia.
W takiej sytuacji pouczanie
staje się nieskuteczne, ale obecność drugiego człowieka jest jak
poczucie pewnej mocy kogoś,

kto jest blisko. Bardzo często
depresja przytępia wiarę i zasłania jej znaczenie jako środka terapeutycznego. Natomiast
uważne słuchanie i ofiarowanie
swojego czasu drugiej osobie
jest dobrym sposobem na to,
aby zacząć pomagać. Zdolność
wczuwania się osoby pomagającej pomaga człowiekowi w
kryzysie na stawianie trudnych
i intymnych pytań. Wczuwanie
się w świat osoby jest kluczowe dla zrozumienia przyczyn
kryzysu i jego dynamiki. Prowadzona rozmowa natomiast
pozwala nazwać to, co dzieje się
wewnątrz człowieka. Dobrze by
było, gdyby osoba kryzysująca
dokładnie ustnie lub na piśmie
przedstawiła to, co przeżywa, oraz jakie widzi tego stanu
przyczyny. Wtedy wszystkie informacje można poddać obiektywnej analizie i ocenie. Często
bywa tak, że dobra i życzliwa
rozmowa tak pomaga, że osoba

sama podejmie określone działania, które pomogą jej wyjść
z zaistniałego kryzysu. Jeżeli
człowiek w kryzysie jest jakby
sparaliżowany swoimi przeżyciami i nie może podjąć decyzji, to wtedy ten ktoś może jej
w tym pomóc. Ważne też będzie
obserwowanie tego, jak osoba
kryzysująca realizuje plany wyjścia z kłopotów.
Jeżeli osoba pozytywnie
przeżyje kryzys religijny, podobnie jak i inne kryzysy, będzie
to istotny czynnik wspomagający proces jej dojrzewania.
W życiu religijnym taka osoba przeżywa tzw. nawrócenie,
co pomaga jej inaczej spojrzeć
na siebie oraz swój stosunek
do Boga i bliźnich. Gdy czytamy
Biblię możemy napotkać wiele przykładów kryzysów, które
przeżywają bohaterzy biblijni
(np. Job, Jonasz, Jakub, Piotr).
Kryzys
może
towarzyszyć człowiekowi na różnych

etapach jego życia, np. w wieku młodzieńczym, gdy młody
człowiek przeżywa czas kształtowania się religijnej autonomii. Młodzież, też dość często przeżywając pewne swoje
konflikty moralne negatywnie
ustosunkowuje się do Kościoła
i wiary. Zawsze ważna jest pomoc drugiej osoby: przyjaciela,
znajomego, kapłana, psychiatry
czy innego specjalisty. Nie warto odkładać ją na później, trzeba być do dyspozycji w każdym
czasie i poświęcić tyle czasu,
ile potrzebuje człowiek w kryzysie. Udział w rekolekcjach,
czas na refleksję, odpowiednia
literatura, wszelkiego rodzaju
spotkania religijne, pielgrzymki, katechezy to wszystko pomaga przezwyciężyć trudności.
Kryzys to nie katastrofa, a prawidłowe jego rozwiązanie może
doprowadzić do dojrzałej religijności.
zadaj pytanie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA: DLACZEGO JEST POTRZEBNY Czy na chrześWSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY, A NAWET PODCZAS EPIDEMII?
cijańskich
1
znakach można
pozostawić
1. Terminowość. Święty Koś- sakramentu bierzmowania pojawia spowiedzi i uczestniczyła we Mszy prawdy wiary. Spotykamy się z syciół Katolicki w swojej historii po- się zawsze jako wynik słabej wiary świętej w każdą niedzielę, przyj- tuacjami, w których trzeba dokonać
dedykację?
stępuje zgodnie z mądrością Bożą, – dorosłych i ich dzieci. W głowach mowała sakrament bierzmowania właściwego wyboru. Dar rady pociąg dalszy ze str.

Ks. Paweł Romanowski

rodziców, którzy nie żyją wiarą, nie
praktykują jej regularnie lub przychodzą tylko do wykonywania tradycji religijnych i obrzędów na świę-

bardziej świadomie i z większą
wiarą niż ci, którzy regularnie nie
uczęszczali na katechezy i nabożeństwa ani nie przystępowali

zwala w trudnym momencie wybrać
to, co podoba się Bogu, a tym samym
uniknąć niepotrzebnych cierpień z
powodu naszej głupoty. Dar odwagi

grodnensis.by

że „wszystko ma swój czas” (por.
Koh 3, 1).
Gdy rodzi się małe dziecko,
Kościół staje u źródeł jego życia duchowego, udzielając sakramentu
chrztu. Gdy dziecko dorasta i jest w
stanie odróżnić dobro od zła, Kościół
przychodzi mu z pomocą w walce
ze złem poprzez sakrament pokuty
i pojednania, a poprzez sakrament
Eucharystii pomaga trwać w dobrym
i wzrastać w cnotach. Gdy w życiu
młodego mężczyzny lub dziewczyny przychodzi czas dorastania, intensywnej pracy nad charakterem,
czas budowania relacji z bliźnim i
szukania miejsca na świecie, Kościół
wzmacnia młodzież siedmioma darami Ducha Świętego poprzez sakrament bierzmowania.
2. Potrzeba wiary. Podczas sprawowania sakramentu dojrzałości
chrześcijańskiej na pytanie biskupa,
jakich łask kandydaci oczekują od
Boga, odpowiadają: „Pragniemy, aby
Duch Święty, którego otrzymamy,
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według
jej zasad”.
W życiu chrześcijanina zawsze
pojawia się pytanie o wiarę: „Bez
wiary zaś nie można podobać się
Bogu. Przystępujący bowiem do Boga
musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają”
(Hbr 11, 6). Wiara jako jedność z żywym Bogiem jest również podstawowym warunkiem udzielenia konkretnej osobie określonego sakramentu.
Aby dziecko zostało ochrzczone,
potrzebna jest wiara jego rodziców
i rodziców chrzestnych. Podczas
chrztu odpowiadają na pytania kapłana (diakona): czy wierzą w Boga
Ojca, czy wierzą w Syna Bożego, czy
wierzą w Ducha Świętego, czy wierzą
w Święty Kościół Katolicki i prawdy, które otrzymał od Boga i którym
naucza. Rodzice przyjmują również
obowiązek wychowywania dziecka w
wierze, a rodzice chrzestni zobowiązują się w tym pomagać rodzicom.
Podczas uroczystości Pierwszej
Komunii Świętej dzieci już same odpowiadają na pytania kapłana dotyczące ich wiary – te same, na które
odpowiadali ich rodzice i chrzestni –
i obiecują wiernie przestrzegać Jego
przykazań i przykazań kościelnych
za pomocą łaski Bożej.
Podczas bierzmowania młodzi
mężczyźni i dziewczęta wyznają
przed biskupem swoją wiarę, ale jednocześnie proszą o jej umocnienie,
aby móc dzielić się nią z bliźnim i żyć
zgodnie z wiarą, dając dobry przykład
innym.
3. Problem słabej wiary. Pytanie
o konieczność i potrzebę przyjęcia

Udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej młodzieży w katedrze grodzieńskiej
ta, którzy przez wiele lat po chrzcie
swoich dzieci nie dawali im dobrego
przykładu wiary, nie rozwijali jej
w swojej duszy i nie pomagali w tym
dzieciom, zaczynają się różne obliczenia: jak zmotywować nastolatków do tego sakramentu i jak sprawić, by przyjęli go z najmniejszym
wysiłkiem. Ponieważ osoby, które
nie przyjęły bierzmowania nie otrzymają sakramentu małżeństwa, nie
będą mogły być rodzicami chrzestnymi itp.
Jak możemy mówić młodym
ludziom o wyznawaniu wiary, o potrzebie jej ochrony, o życiu według
jej prawd, jeśli nie poznali żywego
Boga, nie modlą się, nie przystępują
regularnie do świętych sakramentów? Możemy, jeśli my – katecheci
i księża – zaczniemy dawać im i ich
rodzicom świadectwo naszej wiary, pomożemy najpierw przywrócić
żywą więź z Bogiem. Wtedy młodzi
ludzie nie będą pytać: „Czy muszę
przyjąć sakrament bierzmowania?”,
ale zapytają: „Jakie łaski otrzymam
od Boga w tym sakramencie?” i „Jak
dobrze je przyjąć i żyć nimi, aby być
człowiekiem wierzącym?”.
Z doświadczenia działalności
katechetycznej mogę powiedzieć, że
młodzież, która uczęszczała na lekcje religii przez wszystkie lata nauki
w szkole, uczestniczyła w różnych
nabożeństwach
charakterystycznych dla niektórych okresów roku
liturgicznego, która regularnie (raz
w miesiącu) przystępowała do

do sakramentów. Przygotowania do
sakramentu bierzmowania rozpoczynają się już od momentu chrztu.
I to jest wspólna droga całej rodziny,
w której dorasta młody człowiek.
Aby pomóc tym, którzy mają zaniedbania w rozwijaniu swojej wiary,
by mogli odbudować swoje relacje z
Bogiem, można zaoferować rodzicom i samej młodzieży przygotowanie się do bierzmowania o rok dłużej
niż zwykle. Znaleźć taką zaniedbaną
młodzież wcześniej i pierwszy rok
poświęcić na powtórzenie podstawowych prawd wiary i moralności,
odnowieniu życia modlitewnego i sakramentalnego młodego człowieka.
4. Łaski sakramentu bierzmowania. Co daje młodemu człowiekowi sakrament bierzmowania? Fundament, podporę, rdzeń, dojrzałość
życia duchowego i moralnego. Dary
Ducha Świętego oświetlają umysł
człowieka (aby zawsze szukał prawdy) i wzmacniają jego wolę (aby zawsze wybierał dobro).
Żyjemy w świecie, w którym dobro istnieje obok zła. Dar mądrości pomaga młodemu mężczyźnie i
dziewczynie rozróżniać je i kochać
prawdę Bożą; uczy, że naszym najwyższym celem jest zbawienie duszy, a nie to, by nam zawsze dobrze
i przyjemnie było na tej ziemi, nawet
kosztem grzechu. Żyjemy w świecie,
w którym prawda jest pomieszana
z kłamstwem. Dar rozumu pomaga je rozróżniać, nie popełniać tragicznych błędów i dobrze rozumieć

jest bardzo potrzebny młodzieży, aby
we współczesnym świecie pokonać
lęk i strach przed innymi osobami
w wykonywaniu obowiązków religijnych. Ponieważ celem ludzkiego życia i powołania jest Niebo, więc potrzebujemy daru umiejętności, aby
wykorzystać wszystko do naszego
wiecznego zbawienia. Potrzebujemy
pełni życia, a nie próżnej egzystencji.
Dar pobożności pomoże pokochać
modlitwę, regularne uczestnictwo w
Eucharystii, częstą spowiedź i Komunię św, dające życie Boże dla duszy
człowieka. Aby prowadzić uporządkowane i cnotliwe życie, należy postawić Boga na pierwszym miejscu.
Dar bojaźni Bożej pozwala zrozumieć wielkość Wszechmogącego,
aby kochać Go pełną powagi miłością i nie obrażać ciężkimi grzechami
oraz dobrowolnymi lekkimi. I mieć
Boże błogosławieństwo.
Podczas epidemii nasza młodzież
tym bardziej potrzebuje mocy Bożej
i działania Jego darów w swoim życiu.
Dlatego ci, którzy przez te wszystkie
lata podążali normalną drogą duchowego i intelektualnego przygotowania do sakramentu bierzmowania,
niech w swoim czasie owocnie go
przyjmą. A ci, którzy widzą swoje
zaniedbania w przygotowaniu, swoją
słabą wiarę, niech przeproszą Boga i
najpierw zaangażują się w odnowienie życia sakramentalnego i modlitewnego. Ponieważ łaska Boża wymaga dobrej woli i działa na naturę
człowieka.

grodnensis.by

Dedykacja – to jest krótka forma wypowiedzi, skierowana do
obdarowanego przez ofiarodawcę,
wiadomość o poświęceniu nowej
powstałej świątyni czy krzyża misyjnego, a także informacja na temat
osoby, której autor poświęca swoje
dzieło. Co odnośnie ludzi, dedykacja jest najszlachetniejszą wdzięcznością, wyrazem pamięci, przyjaźni
lub szacunku do osoby. Są to słowa
własnoręcznie napisane i podpisane przez autora utworu lub właściciela przedmiotu. Początkowo taką
wdzięczność otrzymywały kościoły,
krzyże misyjne i inne obrazy religijne, oraz osoby wysoko postawione
w hierarchii społecznej. Później pojawiły się dedykacje rodzinne i przyjacielskie w formie wierszowanej
oraz cytat z Biblii i inne.
Dedykacje i wpisy do ofiarowanych pozycji książkowych czy innych
rzeczy to powszechna praktyka,
jednak trzeba przyznać, że książki religijne i dewocjonalia zajmują
w tym kontekście miejsce szczególne. Wpis ma pasować do pewnej
okazji oraz nawiązać do wartości
zapisanych (np. z okazji przyjęcia
sakramentów św. czy jakiegoś jubileuszu). Dedykacja w tym miejscu
również ma duże znaczenie oraz
wskazuje na drogę, której dziecku
czy jubilatom życzy ich autor.
Dlaczego dedykacja jest tak
ważna, zwłaszcza w odniesieniu do
kościoła, Biblii i religijnych dewocjonalii? Ponieważ wpis tam pozostaje
już na zawsze, ciągle będzie przypominał o osobach i momentach,
które go stworzyły, będzie swoistą
okazją do refleksji oraz zatrzymania
się przez chwilę w codziennym trybie
życia. Taki wpis czy dedykacja na
pewną okazję mogą okazać się bardzo istotne dla obdarowanej osoby i
żadnego grzechu w tym nie ma.
Jeżeli umieszczamy dedykację w
Piśmie Świętym czy w innych książkach, to ma to być prosty wpis wskazujący na okazję wraz z podpisem
(lub podpisami) autora (autorów).
Jeżeli chcemy bardziej urozmaicić
swoją dedykację, możemy dołączyć
życzenia szczęścia, radości, miłości
czy chociażby wielu łask Bożych i
opieki Matki Bożej. To wszystko zależy od naszej wyobraźni. Najważniejsze jest to, aby nasze życzenia
płynęły z serca i były w pełni szczere,
by na długo pozostały w pamięci i
wywoływały miłe wspomnienia.

Ludwiga Cydzik
www.slowo.grodnensis.by
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Refleksja nad wiecznością

13 maja 1917 roku Najświętsza Maryja Panna zstępuje na ziemię w symbolicznym miejscu Cova da Iria,
co znaczy Dolina Pokoju
(Fatima, Portugalia), by zaingerować w losy zagubionej ludzkości i przypomnieć
drogę pokoju i ratunku
przed zniszczeniem wojny.
To był trudny czas – szalała
Pierwsza Wojna Światowa.
Rosja przeżyła Rewolucję
Lutową przeciwko pomazańcowi Bożemu – carowi
Mikołajowi II Romanowowi
i samodzierżawiu, i znajdowała się w stanie dwuwładzy. Bolszewicy nabierali coraz większej mocy,
rosło napięcie społeczne
w Rosji i dojrzewała Rewolucja Październikowa.
Ludwiga Cydzik

Z

woli Boga, Najświętsza
Maryja Panna śpieszy
z pomocą, gdyż wie, że
świat stoi nad przepaścią i niechybnie do niej trafi, jeśli ludzkość nie zmieni swojego postępowania. Po raz kolejny w
historii objawień Matka Boża
ukazuje się dzieciom. To dlatego, że tajemnice Boga mogą
zostać ujawnione jedynie prostym, pokornym, niewinnym
i czystym sercom, takim jak
dziewięcioletni Franciszek i
siedmioletnia Hiacynta Marto, oraz dziesięcioletnia Łucja dos Santos. Im właśnie

wikipedia.org

DROGA RATUNKU,
POKOJU I ZBAWIENIA

Miejsce sierpniowego objawienia Matki Bożej w Valinhos

zostały przekazane trzy Tajemnice Fatimskie.
TRIUMF NALEŻY
DO MARYI
Matka Najświętsza zstępuje więc z Nieba i prosi dzieci,
aby przychodziły na miejsce
objawień trzynastego dnia
każdego miesiąca o tej samej
godzinie przez sześć kolejnych miesięcy, i odmawiały
codziennie różaniec. Matka
Boża chce przeznaczyć ten
dzień na chwałę Boga Najwyższego. Maryja pragnie poskromić szatana, odebrać mu
wszelką moc, zniweczyć jego
plany i przywrócić Boży ład.
Ponieważ jedynym źródłem
trwałego pokoju, szczęścia i
sprawiedliwości na świecie
jest Bóg i podporządkowanie
się Jego prawu miłości.
Pierwsze z żądań Fatimskich dotyczyło wezwania do
gorliwej modlitwy różańcowej.

Matka Boża zaprasza ludzi
do współpracy i pragnie, aby
trzynastego dnia każdego miesiąca wierni jak najliczniej
gromadzili się na modlitwie
różańcowej, i aby ten dzień
był szczególnie Jej poświęcony. Po raz kolejny Matka
Najświętsza czyni różaniec
przedmiotem pierwszorzędnej
wagi. Modlitwa różańcowa ma
niezwykłą moc przekształcenia ludzkich serc i zwracania
ich ku jedynemu źródłu wszelkiego dobra, miłości, mądrości, sprawiedliwości i radości
– Bogu. Różaniec paraliżuje
duchy piekielne i legiony diabelskie. Przy pomocy różańca
Matka Jezusa potrafi zapoczątkować wielkie przemiany moralne i polityczne, i nawrócić
tych, którzy sprawują władzę.
Bez modlitwy skazujemy siebie na unicestwienie, stając się
igraszką sił demonicznych.
Druga prośba Maryi dotyczyła konieczności surowej

pokuty i zadośćuczynienia
za grzechy i obelgi wyrządzone Boskiemu Majestatowi
i Jej Niepokalanemu Sercu.
Następnie, Matka Boża wskazała, że ożywienie kultu Niepokalanego Serca Maryi, nabożeństwo i zawierzenie się
Mu ma moc wybawienia wielu
dusz grzeszników z piekła i
jest gwarancją pokoju. Prosiła
również o poświęcenie całego
świata Jej Niepokalanemu Sercu. „Jeżeli zostanie zrobione
to, co wam powiem, wiele dusz
będzie zbawionych i nastanie
pokój. Tym, którzy przyjmą
nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca obiecuje
ratunek. Dusze te będą obdarzone szczególnymi łaskami
Bożymi, jak kwiaty postawię je
przed Jego Tronem”.
DROGA DO NIEBA
Maryja daje ludziom nie
tylko receptę na spokojne
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życie na ziemi, ale także na
szczęśliwą wieczność. Ukazuje
Ona drogę do najważniejszego szczęścia człowieka, jakim
jest Niebo. Matka Boża nie
wymaga od nas cudów. Prosi tylko, by każdy dzień był
przepełniony świadomością
Boga i naszego przeznaczenia w wieczności. Pragnie też,
byśmy nasycili naszą codzienność Jej obecnością i zawierzali się Jej Niepokalanemu
Sercu. Drogą do Nieba jest wykorzystywanie tego, co niesie
zwykłe życie. Wszystko jest
okazją do czynienia dobra i do
składania ofiar w intencji zadośćuczynienia sercom Jezusa
i Maryi za grzechy własne i innych ludzi. Tylko tyle.
Chwile cierpienia, samotności i smutku powinny
nabrać nowego zbawczego
sensu. Każdy nowy dzień powinien stać się okazją do postawienia kroku na drodze ku
świętości – tej szarej, codziennej, prawdziwej, znanej tylko
Bogu. Naszemu życiu powinno nieustannie towarzyszyć
przekonanie o miłości Boga i
świadomość istnienia Nieba.
Powinniśmy sobie uświadomić, że poprzez wytrwałą
modlitwę różańcową, pokutę i
ofiarę swojego życia jesteśmy
w stanie zmienić bieg historii
na lepsze. Sama wizjonerka
Łucja potwierdzała to w listach w których przytaczała
rozmowy z Maryją i Jezusem
na temat współczesnego świata. „Ten świat mógł wyglądać zupełnie inaczej. Mogło
nie być II Wojny Światowej,
okresu zimnej wojny, prześladowań kościoła, upadku
cywilizacji”. W obliczu nowych zakłóceń społecznych
i zagrożeń wojennych, każdy
chrześcijanin powinien poważnie odnieść się do wezwań
Fatimskich, gdyż są one nadal
aktualne. Odpowiedzialność
leży na każdym z nas.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

2 maja – V Niedziela Wielkanocna
J 15, 1-8
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem
winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie
przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby
przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl
nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie
– tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie,
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają
w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

Żyć Duchem Jezusa
Winny krzew to roślina doskonale znana słuchaczom Jezusa mieszkającym
w Palestynie. Wiedzieli, jak wielkich wymaga ona starań, aby mogła przynieść
owoc. Mieli także świadomość, że nie wszystkie jej gałązki owocują i że te, które
rozwijają się właściwie, potrzebują ze strony rolnika ciągłego przycinania i oczyszczania. Jezus nawiązuje do wiedzy i doświadczenia swoich słuchaczy. Porównuje
Boga Ojca do rolnika, podkreślając w ten sposób Jego nieustanną troskę o nasz
rozwój. Z kolei, przez porównanie siebie samego do krzewu, a swoich słuchaczy
do gałązek, Jezus ukazuje nam, że jedność z Nim jest niezbędnym warunkiem prawidłowego wzrostu, bez którego nasze życie nie osiągnie swojego celu.
Środkiem oczyszczenia jest nauka Chrystusa. Jeśli trwamy w jedności z Nim,
słuchając Jego słów, modląc się do Niego i żyjąc zgodnie z Jego nauczaniem, stopniowo przemieniamy się na Jego wzór. Gałązka, którą jesteśmy, rozrasta się i staje
się coraz bardziej integralną częścią winnego krzewu. Wypełnia nas Boży Duch, a
nasze myśli, uczucia, dążenia i czyny coraz bardziej upodabniają się do tych, które
charakteryzowały Jezusa.
Nauczanie Chrystusa nie wyraża się w mnogości zaleceń, wskazówek, norm i
przykazań, ale w wezwaniu do życia Jego życiem, czyli Syna Bożego. Przykazaniem
Boga jest wiara w Jezusa i miłość według miary Jego miłości. Jeśli staramy się żyć
Duchem Jezusa, wtedy tak jak On walczymy o uczciwość, sprawiedliwość, pokój i
dobro. A wtedy Bóg spełnia wszystkie nasze prośby.
Panie Jezu, spraw, abym zawsze starał się żyć Twoich Duchem, by moje słowa
i czyny Tobie się podobały!

9 maja – VI Niedziela Wielkanocna
J 15, 9-17
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja
was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość
moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was
nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca
mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na
to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam
wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście
się wzajemnie miłowali”.

Żyć miłością Jezusa
W obecnych czasach wiele słyszymy na temat miłości z prasy, radia, internetu
i telewizji. Powstaje bardzo wiele rozmaitych wierszy, powieści i filmów ukazujących różne jej wyrazy. Dlatego Jezus Chrystus zaprasza nas do realizacji miłości.
Tej miłości, którą dawał przez całe swoje ziemskie życie i którą obdarowuje nas
nieustannie. Miłość Jezusa jest taką miłością, jaką On sam otrzymywał i otrzymuje wciąż od Boga Ojca.
Już w Izraelu realizowano przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jednak miarą
miłości dawanej drugiemu człowiekowi była miłość samego siebie: „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”. Jezus poszerzył jej zakres podkreślając, abyśmy
kochali ludzi tak jak On sam nas umiłował. Jego miłość zaś znalazła swój najpełniejszy wyraz w dobrowolnej męce i śmierci krzyżowej.
My, chcąc praktycznie realizować miłość do Boga i ludzi, winniśmy przestrzegać Jego przykazań. Każdy dzień jest szansą, by dawać ludziom Jezusową miłość,
o której św. Paweł mówi, że jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Jezusowa miłość wszystko znosi, wszystkiemu
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma (por. 1 Kor 13, 4-7).
Z realizacji takiej miłości będziemy odpowiadali przed Bogiem.
Panie Jezu, pomagaj mi zawsze przestrzegać Twe przykazania, by każdy dzień
był szansą dawania innym Twojej miłości!
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Z głębi serca
JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU BISKUPOWI
ALEKSANDROWI K ASZKIEWICZOWI

CZCIGODNEMU KSIĘDZU MARIANOWI CHAMIENI

z okazji imienin najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, mocnej
wiary i nadziei, codziennej radości, życzliwych ludzi na drodze pasterskiej, pomocy Bożej na każdy dzień życia oraz nieustannej opieki świętego patrona.
Redakcja „Słowo Życia”

JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU BISKUPOWI
ALEKSANDROWI K ASZKIEWICZOWI

z okazji imienin życzę mocnego zdrowia, siły, mądrości i cierpliwości.
Niech Jezus Miłosierny przytuli Ekscelencję do swojego Serca, Duch
Święty nieustannie zsyła swe dary, a Matka Najświętsza otacza miłością i opieką.
Z pamięcią w modlitwie s. Irena Złotkowska, Przełożona Generalna
Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych

JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU BISKUPOWI
ALEKSANDROWI K ASZKIEWICZOWI

z okazji imienin przesyłam najserdeczniejsze życzenia. Niech Pan Jezus,
którego piastujesz w rękach każdego dnia, zawsze króluje w sercu i dodaje sił w służbie Bogu i ludziom. Zdrowia i ciepłych słonecznych dni
oraz obfitych darów Bożych.
Ze szczerą modlitwą Alicja Woronowa ze Smorgoń

CZCIGODNY KSIĘŻE JERZY KUŹMICZ!

Z okazji imienin składamy Ci najpiękniejsze życzenia!
My Tobie, nasz Ojcze, życzymy
Sił, zdrowia, miłości, natchnienia.
Ku Bogu modlitwy wznosimy,
Błagając o Twe umocnienie.
By krzyż, który dany przez Pana,
Ci nigdy nie stał się za ciężki,
A złe wiadomości by rany
Nie mogły zostawić w Twym sercu.
Niech słonko Cię zawsze ogrzewa
I wietrzyk łagodny otula,
Stróż Anioł nad Tobą niech czuwa
I łaska Pańska z Niebios zstępuje.

z okazji imienin serdecznie życzymy codziennej opieki Najświętszej Maryi Panny i Pana Jezusa. Niech ta droga, którą wybrałeś, będzie szczęśliwa i błogosławiona, a serce niech zawsze raduje się z każdego przeżytego dnia.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z Szydłowic

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WIKTOROWI ZACHARZEWSKIEMU

z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia. Życzymy obfitych łask
Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej
opieki Maryi Panny, wytrwałości na drodze kapłańskiej, którą wyznaczył Ci Bóg Wszechmogący, oraz ludzkiej dobroci. Dziękujemy za pracę
w nasze parafii, cierpliwość do nas, pouczające kazania, troskę o parafian, a Twoim rodzicom – za syna kapłana.
Z pamięcią w modlitwie parafianie z Wornian i Worony

CZCIGODNEMU KSIĘDZU WALEREMU SPIRYDONOWI

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
JERZEMU BARTOSZEWICZOWI

z okazji imienin szczerze życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, sił
i cierpliwości na niełatwej drodze, na którą powołał Cię Pan Bóg, obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki Matki Bożej i świętego
patrona. Niech Jezus Miłosierny, którego trzymasz w swoich dłoniach,
każdego dnia przytula Cię do swojego Najświętszego Serca.
Z wielkim szacunkiem i modlitwą Komitet Kościelny, Kółka Żywego
Różańca oraz wierni kościoła w Żyrmunach

CZCIGODNEMU OJCU WITALEMU JURKIEWICZOWI

z okazji imienin życzymy, by Pan Bóg codziennie obdarzał Cię swoją
opieką, Duch Święty nieustannie czuwał nad Tobą, a Matka Najświętsza i święty patron opiekowali się w każdym dniu oraz dodawali mocy i
odwagi w posłudze.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym ze Słonimia

CZCIGODNEMU KSIĘDZU WIKTOROWI
ZACHARZEWSKIEMU

z okazji urodzin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń!
Z całego serca chcemy życzyć Tobie szczęścia wiele,
A sedna błogosławieństw może tylko Bóg udzielić.
Więc ślemy modły Pany, aby zawsze Jego mocą
Ci rozjaśniało drogę słońce i patron strzegł we dnie i w nocy.
By pokój wraz z miłością były dla Ciebie Pańską szatą,
A szczęście było w tym, czym innych Ty obdarzasz.
Zdrowia i sił od Boga, od Ducha – mądrości i umiejętności,
Od Matki Bożej – łask, opieki, roztropności i cierpliwości.

z okazji urodzin i 9. rocznicy święceń kapłańskich najgorętsze życzenia:
dobrego zdrowia na długie lata, prawdziwej radości z pełnienia posługi
kapłańskiej, pogody ducha, wiosny i ciepła w sercu oraz uśmiechu na co
dzień. Niech nigdy nie zabraknie optymizmu i zrealizują się wszystkie
plany, a droga życia będzie błogosławiona.
Z wdzięcznością i szacunkiem wierni parafii Mścibów

CZCIGODNYM KSIĘŻOM ALEKSANDROWI LEBIEDZIEWICZOWI I STANISŁAWOWI ŁABANOWI

z okazji imienin z całego serca życzymy potrzebnych łask Bożych, opieki
Najświętszej Maryi Panny i świętych patronów, a także mocnego zdrowia, pogody ducha, sił i dobrych ludzi obok.
Apostolat „Margaretka” i parafianie z Bieniakoń

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSANDROWI ROMANOWSKIEMU

z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, obfitych łask Bożych i darów Ducha Świętego, nieustającej opieki Matki
Najświętszej i świętego patrona oraz dużo sił i pogody ducha do aktywnego udziału w życiu parafii i wspólnoty Kościoła.

z okazji imienin życzymy wszelkich łask Bożych, natchnienia Ducha
Świętego, opieki Matki Bożej. Niech zdrowie i energia Ci towarzyszą,
a posługa Bogu i ludziom przynosi radość i zadowolenie.

CZCIGODNY KSIĘŻE JÓZEFIE ZANIEWSKI!

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSANDROWI BAKŁAŻCOWI

Wierni kaplicy Wierdomicze

Z okazji jubileuszu przyjmij nasze serdeczne dziękczynienie i gratulacje.
Dziękujemy Panu Bogu za dar Twojego kapłaństwa, jak również wszystkim dobrym ludziom, którzy pomogli Ci zostać kapłanem. Jesteśmy bardzo Ci wdzięczni za to, że pomogłeś w przywróceniu na wpół zniszczonej
świątyni, odrodzeniu parafii z ruin, a także za wszystkie te świątynie i
odnowienie wiary chrześcijańskiej w byłym Związku Radzieckim, gdzie
Bóg dawał Ci siłę i zdrowie, aby zrobić wszystko, co było zaplanowane.
Dziękujemy za umiejętność wysłuchania każdego i wyciągnięcia pomocnej dłoni w chwilach radości, smutku i żalu. W naszych modlitwach prosimy Miłosiernego Boga za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny
i wszystkich świętych o trwałe zdrowie, długie lata życia dla Ciebie, niezbędne łaski Boże i błogosławieństwa.

Młodzież, wierni, Kółka Żywego Różańca
i apostolat „Margaretka” z Nowego Dworu

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
WALEREMU SPIRYDONOWI

Wierni kościoła Opieki NMP w Dojlidkach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WIKTOROWI ZACHARZEWSKIEMU

z okazji urodzin życzymy, aby Pan Bóg codziennie obdarzał Cię swoimi
łaskami: mocnym zdrowiem, pogodą ducha, mądrością i pomyślnością
w posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna i patron
święty nieustannie się Tobą opiekują, a Anioł Stróż czuwa i pomaga
godnie przeżywać każdy dzień wśród wiernych i życzliwych ludzi.
Wierni parafii Rohotna

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSANDROWI ADAMOWICZOWICZOWI

z okazji imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: mocnego
zdrowia, pogody ducha, radości i nadziei na każdy dzień oraz nieustannej opieki Matki Bożej, obfitych darów Ducha Świętego i wszelkich łask
Bożych.
Wierni kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Dociszkach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU OLEGOWI KUDERCE

z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, pomyślności, cierpliwości,
męstwa, dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech Bóg
Wszechmogący dodaje Ci sił, Duch Święty nadziela mądrością i pokojem,
Jezus służy przykładem, a Matka Boża i święty patron zawsze Cię strzegą.
Wierni parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Grodnie

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSANDROWI LEBIEDZIEWICZOWI

Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z parafii Grodno-Południowy

z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, radości i
pomyślności na służbie Bogu i ludziom. Niech Twoje serce zawsze będzie
otwarte dla wszystkich, a każdy dzień przynosi radość i spokój.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z Krzemienicy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSANDROWI MACHNACZOWI

z okazji imienin życzymy niegasnącego zapału w posłudze duszpasterskiej, sił i natchnienia. Niech Pan obdarza Cię potrzebnymi łaskami,
Matka Boża opiekuje się Tobą, a święty patron zawsze będzie obok.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z parafii Lida-Industrialny

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
STANISŁAWOWI ŁABANOWI

z okazji imienin życzymy obfitych łask Bożych, zdrowia na długie lata,
darów Ducha Świętego, wytrwałości na drodze kapłańskiej. Niech Bóg
Ci błogosławi, a Maryja Panna po macierzyńsku Tobą się opiekuje.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z Bieniakoń

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
STANISŁAWOWI PYTELOWI

z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, duchowych i fizycznych sił
dla dalszej posługi, pomocy Bożej w realizacji planów duszpasterskich.
Niech święty patron modli się za Ciebie przed ołtarzem Pańskim.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z Wasiliszek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSANDROWI ROMANOWSKIEMU

z okazji imienin życzymy opieki świętego patrona w najtrudniejszych
chwilach. Niech prowadzi on Ciebie ścieżkami życia i będzie dla Ciebie
przykładem mężnej i ofiarnej miłości do Boga. Życzymy odwagi, aby

podążać drogą kapłańską, nieść radość i pomoc duchową poprzez
sakramenty i Słowo Boże ludziom, których spotykasz. Niech każdy
dzień daje Ci siły do posługi duszpasterskiej, a pokój i radość zawsze
goszczą w sercu.

z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia
na długie lata i obfitych łask Bożych w pracy duszpasterskiej. Niech Pan
Jezus przytula Ciebie do swego serca, a Matka Boża opiekuje się zawsze
i wszędzie.
Kółka Żywego Różańca z Sobotnik

Z pamięcią w modlitwie wierni kościoła pw. Bożego Ciała w Dworcu

Parafianie kościoła pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP, Grodno-Południowy

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.

Katolickie Media Białorusi
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Katolicką Fundację „Pomoc Kościołowi w potrzebie” niepokoi sytuacja wiernych na Białorusi. Raport obejmuje lata
2018-2020. Według danych 67% ludności
ziemi mieszka w 62 krajach, w których
dochodzi do naruszenia wolności religijnej w niektórych formach. Chrześcijanie
najbardziej cierpią z powodu prześladowań na świecie.
W 26 z wymienionych 62 krajów odnotowano prawdziwe prześladowania,
w 36 odnotowano dyskryminację ze
względu na religię. Ponadto kolejne
24 kraje, w tym także Białoruś, są „pod
nadzorem”. Na Białorusi przez pewien
okres zaniepokojenie wzbudziło przede
wszystkim niesławnie znane zjawisko
demontażu krzyży w Kuropatach oraz
nielegalny zakaz powrotu do kraju arcybiskupa Kondrusiewicza.

Przyjęcie tego, co masz dzisiaj, uwalnia od chęci posiadania więcej, bycia
kimś innym, nasycania się uwagą i podziwem innych. Seneka Młodszy powiedział, że osoba, która bez końca porównuje się do innych, nigdy nie będzie
szczęśliwa. Jednak, dzięki Bogu, jest
lek, który jest w stanie wyleczyć wielu i
nie wymaga recepty.
To uwielbienie Najwyższego. Nie
wymaga specjalnego miejsca ani czasu i
jest w stanie uratować osobę, która ufa
Panu, z wszelkich problemów. Uwielbienie, to znaczy wdzięczność za wszystkie
uczynki dla mnie i innych – jest w stanie
przywrócić możliwość zobaczenia dobra, oczyścić serce z trucizny zazdrości.
Uwielbienie nie stwierdza faktów, ono
leczy i zmienia rzeczywistość, gdyż zachęca do zauważenia jej Autora.

Zgodnie z pragnieniem Ojca Świętego w maju odbędzie się inicjatywa modlitewna o nazwie „Kościół pilnie modli
się do Boga”. Główną intencją maratonu
różańcowego jest rychłe zakończenie
pandemii koronawirusa, która ogarnęła prawie cały świat. Jak wiadomo, maj
w katolickiej tradycji duchownej poświęcony jest specjalnej modlitwie poprzez
wstawiennictwo Najświętszej Maryi
Panny.
Przez cały maj, codziennie o godz.
18.00 czasu rzymskiego, na oficjalnych
kanałach medialnych Stolicy Apostolskiej będzie transmitowana modlitwa
różańcowa z jednego z 30 sanktuariów
świata. 1 maja papież Franciszek osobiście zainicjuje inicjatywę modlitewną,
a 31 maja ją zakończy. Dołącz do walki
modlitewnej przeciwko Covid-19.

Radość Wielkanocna Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny Aleksandryjskiej
została wzmocniona przez to, że trzy siostry, w tym jedna z Białorusi, w Broniewie
(Polska) złożyły śluby wieczyste. Duchowość tego zgromadzenia charakteryzuje
się szczególnym rozmyślaniem nad tajemnicami paschalnymi.
Białorusinka s. Augustyna Biełogrywa CSC, która była wśród nich, pochodzi z parafii św. Kazimierza, Królewicza,
w Lipniszkach (Dekanat Iwie), po złożeniu ślubów powróciła na Białoruś, gdzie
kontynuuje posługę w parafii Bożego Ciała w Krzemienicy (Dekanat Wołkowysk).
Aktualne wiadomości, zdjęcia,
wideo. Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!
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