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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

URODZIŁ SIĘ W ZWYKŁEJ RODZINIE. WCZEŚNIE STRACIŁ SWOICH
BLISKICH. DUŻO SIĘ UCZYŁ. INSPIROWAŁ SIĘ, CZYTAŁ I PISAŁ. MARZYŁ O ZOSTANIU AKTOREM. SPÓŹNIAŁ SIĘ NA ZAJĘCIA NA UNIWERSYTECIE, PONIEWAŻ DUŻO SIĘ MODLIŁ. NIE POSIADAŁ OSOBISTYCH
RZECZY. DZIELIŁ SIĘ WSZYSTKIM, CO MIAŁ: UBRANIAMI I BUTAMI.
SPAŁ BEZ PODUSZKI. I CHOĆ PODRÓŻ ŻYCIA ŚW. JANA PAWŁA II DOBIEGŁA KOŃCA, WIERNI NIE PRZESTAJĄ DOWIADYWAĆ SIĘ O NIM
CZEGOŚ NOWEGO. I TO NOWE JEST INSPIRUJĄCE. PRZYKŁAD ŚWIĘTEGO PAPIEŻA BUDZI PRAGNIENIE DO ŻYCIA.
ciąg dalszy na str. 4

WIARA PODCZAS PANDEMII:
W SAMOIZOLACJI, LECZ Z BOGIEM
W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA
KOŚCIÓŁ PROPONUJE WIERNYM TRZYMAĆ
SIĘ RAZEM ONLINE, ABY DODATKOWO NIE BYĆ
NARAŻONYM NA RYZYKO INFEKCJI. ZAMIAST
MASOWO GROMADZIĆ SIĘ W ŚWIĄTYNIACH,
KAŻDY MOŻE WIRTUALNIE UCZESTNICZYĆ
WE MSZY ŚWIĘTEJ. I W OKOLICZNOŚCIACH, W
KTÓRYCH WSZYSCY SIĘ ZNALEŹLIŚMY – JEST
TO WYBÓR W DUCHU CHRZEŚCIJANINA: ODPOWIEDZIALNY I Z TROSKĄ O BLIŹNIEGO.
ciąg dalszy na str. 5

„Modlitwa jest oddechem wiary, najbardziej właściwym jej wyrazem”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA
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J 14, 15-21

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie
miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja
zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby
z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.
Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was
będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was.
Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale
wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie.
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a
wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i je
zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten
będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę
go miłował i objawię mu siebie”.

UKOCHAĆ JĘZYK MIŁOŚCI
Jezus doskonale wiedział, kogo przysłać nam po swoim
odejściu, aby nie zostawić nas sierotami. Przyrzekł zesłać
Ducha Świętego, który w Jego imieniu będzie prowadzić
Jego dzieło zbawienia. Polecił nam modlić się: „Daj nam
Ducha, a odrodzimy się na nowo”.
Сzłowiek musi się ciągle odradzać, żeby żyć po Bożemu.
Moc rodzenia ma w sobie miłość. Duch Święty jako Bóg jest
Miłością, i my wychodzimy na spotkanie tego Ducha z miłością w sercu i na dłoni. Tylko tym językiem możemy się z
Nim porozumieć.
Jezusowi zależało na tym, byśmy się legitymowali miłością po Jego odejściu. Miłość jest twórcza, tak jak twórczy
jest sam Duch Święty, który mieszka w sercu każdego człowieka, kto żyje miłością. Właśnie wtedy jest naszym Przyjacielem, Orędownikiem i Pocieszycielem. Naszym zadaniem
– jest ukochać język miłości, ponieważ on zawsze ma swoje
źródło w Bogu.
Zaufajmy zatem temu Duchowi, który jest Duchem
Prawdy i Miłości. Zjednoczeni z Nim będziemy żyć nadzieją
ostatecznego zjednoczenia kiedyś z Chrystusem w Niebie.

Ks. Jerzy Martinowicz
Z pewnością wielu z nas
zdaje sobie sprawę z ogromu długu wdzięczności,
jaki mamy wobec św. Jana
Pawła II. Ojciec Święty żył w
czasach dwóch systemów
totalitarnych: nazizmu i
komunizmu, które deptały
ludzką godność i rodzinę. W
dużej mierze przyczynił się
on do odrodzenia Kościoła współczesnej Białorusi:
powołał do istnienia naszą
diecezję i mianował pierwszego biskupa.
Święty Papież przywracał godność rodzinie, która
służy spotkaniu człowieka
z człowiekiem i człowieka
z Bogiem. Widział w niej
pierwsze i naturalne śro-

Czy podejmuję trud poświęcenia dla innych?
Czy jestem świadom, że Chrystus wysłużył
mi łaskę zbawienia?
Ks. Jerzy Martinowicz

jubileuszu wierni zostali
powołani na nowo odczytać
świat wartości, którymi św.
Jan Paweł II żył na co dzień.
Należy przejąć się jego
wrażliwością na los drugiego człowieka, zwłaszcza
zagubionego,
biednego,
cierpiącego i potrzebującego solidarnej pomocy. Warto odkryć świętego Papieża
jako człowieka modlitwy i
zauroczyć się jego miłością
do Kościoła.
My też powinniśmy
wziąć sobie głęboko do
serca jego znamienne słowa: „Nie bójcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież
drzwi Chrystusowi!”. Niech
to wołanie niesie światło

nadziei dla całego świata,
który żyje w niepewności
dnia jutrzejszego z powodu
panującej pandemii. Niech
to wołanie nabierze szczególnej wagi dziś, gdy tak
bardzo zachwiane zostały
kryteria i normy tożsamości chrześcijańskiej. Ciągle
rosnące tempo zmian pogłębia zamęt i niepewność
ludzi, stają się oni duchowo
osłabionymi i zagubionymi
w labiryncie współczesnego świata. Dlatego tak
ważne jest otworzyć swoje
serce na Boga, który obdarza swoją łaską, dotykając
nasze dzisiaj i jutro.

Jan Paweł II:

modlitwa i nieustanna
działalność

J 17, 1-11a

Jezus Chrystus wysłużył dla każdego człowieka życie wieczne: dla grzeszników i świętych, wierzących i
niewierzących, dla tych, którzy go kochają, jak i tych,
którzy Go znienawidzili. Umarł za wszystkich i wszystkim otworzył bramy Nieba.
Nie ma zatem takiego człowieka, na którego nie
spłynęła by łaska zbawienia z Chrystusowego Krzyża.
Tej łaski doznał nawet pokutujący łotr na krzyżu, któremu sam Jezus złożył obietnicę: „Dziś ze mną będziesz
w raju” (Łk 23, 43). W tych słowach Chrystusa jest ukryta wielka nadzieja dla wszystkich ludzi, że nie ma takiego grzechu, który by nie był przebaczony.
Wielkie pragnienie Jezusa – aby każdy człowiek był
zbawiony i mógł doświadczyć szczęśliwej wieczności,
która będzie polegała na poznawaniu Pana Boga, oraz
Tego, którego Bóg posłał (por. J 17, 3). Warto dla zdobycia tej radości trudzić się już tutaj na ziemi. Warto
ponosić ofiary i poświęcać się dla innych ludzi, skoro
za to wszystko Jezus obiecuje tak wielką nagrodę. Bez
poświęcenia nie ma zwycięstwa.

dowisko ewangelizacji i
katechizacji, ponieważ rodzice nie tylko przekazują
dziecku życie, lecz mają
także obowiązek zrodzić je
do wiary.
W nauczaniu Jana Pawła II kryła się autentyczna
troska o człowieka. Ojciec
Święty odpowiadał na wyzwania czasu oraz prowadził niestrudzoną walkę w
obronie człowieka. Wypowiadał się zdecydowanie
także na temat eutanazji,
konfliktów zbrojnych i terroryzmu, a więc wszystkich
tych wyzwań, gdzie na
uszczerbek była narażona
godność i życie człowieka.
W przeddzień wielkiego

Niech dziedzictwo św. Jana Pawła II wciąż będzie w nas żywe. Pamiętajmy, że mamy obowiązek,
ale także przywilej, by z mocą świadczyć o tym, co on ukazywał całym swoim życiem i nauczaniem.
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ZDOBYĆ SIĘ NA OFIARĘ

Przeżywając 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II warto na nowo odczytać to wszystko, co pozostawił nam wielki Papież. Jego duchowy testament
zawiera bogactwo ważnych prawd i myśli, wciąż aktualnych, inspirujących do
podejmowania coraz nowych inicjatyw w służbie Bogu i ludziom.

Drodzy Czytelnicy!

Czy zawsze mam pragnienie, by żyć z Bogiem?
Czy modlę się do Ducha Świętego?

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy
oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina.
Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią
otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez
Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne
wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie
wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego
Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że
wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania.
A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą,
którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze
świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali
słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek
Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które
Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i
prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz
uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. Ja za nimi proszę,
nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś,
ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest
Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony
chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze
na świecie, a Ja idę do Ciebie”.

Obowiązek
i przywilej
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Chcę Wam
powiedzieć
wszystkim,
a zwłaszcza
młodym:
nie ustawajcie
w modlitwie. Może
to być nawet
modlitwa bez słów.

Sakramentem:
„tam nabierał
kolorów życia”.
Zwyczaj bycia przed Panem
Jezusem w Hostii
nie był czymś wyjątkowym dla Ojca
Świętego. Siostra Zofia
Zdybicka ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca
Jezusa Konającego uczęszczała na zajęcia profesora
Karola Wojtyły z etyki na
Katolickim
Uniwersytecie
Lubelskim. Mówiła, że wśród
wykładowców
studenci

wierszy zatytułowany „Renesansowy Psałterz”, gdy był
jeszcze uczniem. Poświęcił
go matce – Emilii Wojtyłowej. Tom został opublikowany dopiero w 1999 roku za
zgodą autora.
Jeszcze w szkole mały
Karol zaczął uczęszczać do
grupy teatralnej. Pomimo
przerwanych studiów na
Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, od października
1939 roku młody mężczyzna wieczorami chodził na
spotkania do domu Juliusza
Kudryńskiego,
polskiego

”

Papież Jan Paweł II – filozof, pisarz, poliglota (rozmawiał w 13 językach!). Przez
ostatnie 450 lat – pierwszy
następca św. Piotra spoza
Włoch, ze wschodniej części
Europy. Można go również
nazwać politykiem, gdyż
rządził krajem. I chociaż
Watykan jest najmniejszym
krajem na świecie, obowiązków z tego wynika nie mniej.
Gdy było to możliwe, lubił
incognito wyjeżdżać na narty w góry w pobliżu Rzymu…
Skąd Papież czerpał ochotę i
siłę, by prowadzić tak aktywne życie?
W wielu programach
telewizyjnych i wywiadach
współpracownicy Ojca Świętego Jana Pawła II, jego
przyjaciele i znajomi wspominają, że przykładał wielką
wagę do modlitwy. Kardynał Konrad Krajewski, który
obecnie jest jałmużnikiem
papieskim, był przy Ojcu
Świętym w ciągu siedmiu
ostatnich lat. Przypomina,
że Jan Paweł II często modlił się przed Najświętszym

Papież modli się w kaplicy Matki Bożej
Częstochowskiej, 1983 r.

„mieli różnych dobrych księży, lecz profesor Wojtyła wyróżniał się tym, że podczas
przerw między zajęciami
brał brewiarz do rąk i się
modlił”. I dużo modlił się za
studentów.
Jan Paweł II starał się
całym swym życiem wychwalać Boga. Był ciekawym
i kreatywnym człowiekiem.
Od dzieciństwa pociągały
go poezja i teatr. Karol Wojtyła napisał pierwszy tom

prozaika, krytyka teatralnego i filmowego, gdzie wraz
z przyjaciółmi zaczytywali
się w literaturze. Z tej grupy
w 1941 roku powstał Teatr
Rapsodyczny (początkowo
Teatr Żywego Słowa). Karol
pisał sztuki o tematyce biblijnej, zaczął tłumaczyć na
język polski „Króla Edypa”
Sofoklesa… „Muszę przyznać, że całe to szczególne
doświadczenie
teatralne
zapisało się bardzo głęboko

w mojej pamięci, chociaż od
pewnego momentu zdawałem sobie sprawę, że teatr
nie był moim powołaniem”.
W 1946 roku Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie. Odtąd rozpoczęła
się jego droga jako kapłana,
biskupa, papieża. Jako czujny,
troskliwy i wrażliwy pasterz
wiele zrobił dla Kościoła
powszechnego. Pozostaje w
ludzkiej pamięci jako niezłomny mediator i odważny
wojownik o wolność i prawa
człowieka.
Pontyfikat papieża Jana
Pawła II trwał 26 lat (dłużej
na stanowisku następcy św.
Piotra byli tylko sam apostoł
Piotr i papież Pius IX). W ciągu tego czasu Ojciec Święty
odbył ponad 100 zagranicznych podróży, odwiedzając
około 130 krajów. Dużo pisał, uczył i modlił się.
Fotograf papieża Jana
Pawła II Arturo Mari wspomina wizytę Ojca Świętego
w rzymskim szpitalu pediatrycznym Bambino Gesu
pod koniec jego pontyfikatu: „Kiedy papież był na sali
dla ciężko chorych dzieci,
w pewnym momencie jedna
z matek płacząc podbiegła
do niego, położyła mu na
kolana swoje chore dziecko
i krzyknęła: «Musi żyć!». A
następnie wybiegła z sali.
Ojciec Święty zaczął kołysać
płaczące dziecko. Wkrótce
wezwano matkę. Uklękła
przy Ojcu Świętym i przez
kilka minut wspólnie się
modlili. Potem kobieta wstała i uspokojona powiedziała: «Moje dziecko przeżyje,
jeśli ten człowiek będzie na
ołtarzach». Dziecko zostało
wypisane ze szpitala w dniu
beatyfikacji Jana Pawła II...”.
Katarzyna Pawłowska
i Angelina Pokaczajło
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Chrystus ich wybrał,
okazując wielką łaskę

Wielu księży z diecezji grodzieńskiej obchodzą w 2020 roku okrągłe rocznice święceń kapłańskich.
Świętując mniejsze lub większe jubileusze, uświadamiają sobie coraz bardziej, że to, co otrzymali od Pana Boga z biegiem lat
staje się zwiększonym obowiązkiem pracy i poświęcenia.
W dzisiejszym numerze gazety „Słowo Życia” księża-jubilaci opowiadają o początkach drogi kapłańskiej, podsumowując lata
swojej posługi, a także mówią o intencjach modlitewnych, które noszą w swoim sercu w tym szczególnym dla nich roku.

25 lat kapłaństwa

Ks. kan. Józef Ha
ń

czyc

Poruszając temat powołania, patrząc na to z perspektywy przeżytych lat, widzę,
że Pan Bóg w swojej Opatrzności miał swój plan. W swoim czasie postawił na mojej
drodze ś.p. ks. kan. Władysława Mieszczańskiego i przez jego serce, usta, a także przykład życia przemówił i zachęcił do pójścia drogą kapłaństwa. Nie mogłem
oprzeć się wtedy jego słowom: „Spróbuj”.
Na czym polega istota posługi kapłańskiej? Moim zdaniem, przede wszystkim
na byciu z ludźmi. Trzeba kochać to i poświęcać swój czas dla innego człowieka.
Także to nieustanne modlitwy, ponieważ kapłan, to ”mąż modlitwy”. A najważniejsze w modlitwie to słuchanie, by móc pozwalać Bogu, który powołał, działać i
spełniać to, czego On chce: „Słuchaj...”, a „będziesz...”.
Podsumowując lata swojej posługi mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy, gdyż
Pan Bóg w swojej ogromnej miłości pozwolił mi na Jego cześć zbudować świątynię. Tę widzialną i tę duchową, nad którą ciągle trzeba pracować. Jakże nie dziękować Bogu za tych ludzi, których postawił i ciągle stawia na drodze kapłańskiej,
za parafian, za to, co dzieje się w życiu wspólnoty, za rodziny, dzieci, osoby starsze
i za tych, z kim współpracuję – kapłanów i siostry zakonne.
W tym jubileuszowym roku w sposób szczególny modlę się o to, by dawać ludziom Słowo życia – Jezusa, żeby jak najwięcej serc było otwartych na zbawienie.
Codziennie dziękuję Bogu za to, że pozwala widzieć i podziwiać Jego miłość w każdej życiowej sytuacji.

ństwa

20 lat kapła

Mówienie o powołaniu – jest sprawą trudną, ponieważ nie jest łatwo uchwycić, czym tak naprawdę jest powołanie: każdy ma swoją drogę. Rozważając o swoim kapłaństwie, wracam myślami do dzieciństwa – tam był początek. Wzrastałem
w atmosferze żywej wiary w Boga. To była prosta i dynamiczna wiara ludzi, którzy
żyli obok mnie, ofiarne poświęcenie się Bogu i Kościołowi wiernych z rodzinnej
miejscowości i parafii. Teraz doceniam to i jestem im bardzo wdzięczny.
Nic nadzwyczajnego nie wydarzyło się ze mną, nikt mi nie mówił: „Idź do seminarium”. Nie miałem prywatnych „objawień”, nie składałem jakichś przyrzeczeń
Bogu. Lecz pewnego razu zacząłem słyszeć w swoim wnętrzu głos. Nazywamy to
poprawnie głosem sumienia, gdyż Bóg rozmawia z nami właśnie przez sumienie.
Ten głos, który słyszałem, jest „tajemnicą” mego powołania. Bóg wybiera! To Jego
inicjatywa i wola. A dla mnie na zawsze pozostanie tajemnicą, dlaczego wybrał
właśnie mnie.
Jeżeli mówić o istocie posługi kapłańskiej, to nic nowego nie powiem. Kapłaństwo nie jest pracą w instytucjach kościelnych, lecz kroczeniem za Chrystusem,
aby codziennie mówić Bogu „tak”. Kapłaństwo – jest służbą dla wiernych, których
trzeba przyjmować takimi, jacy są, a nie takimi, jakimi ktoś chciał by, żeby byli.
Trzeba mocno miłować Kościół, poświęcać całe swoje życie posłudze Bogu i ludziom, gdyż księża otrzymują święcenia nie dla siebie, lecz po to, by służyć innym.
eło
Ks. Jan Sar
Ksiądz – to ojciec duchowny. I to ojcostwo polega na braniu na siebie odpowiedzialności za innych ludzi, prowadzeniu ich, trosce o nich i ochronę przed
niebezpieczeństwami na wzór Chrystusa – Dobrego Pasterza. Osoba powołana do
kapłaństwa jest równocześnie powołana do ojcostwa duchowego. Takie cechy, jak życzliwość, stałość ducha, stabilność emocjonalna i
kultura osobista nie są jakimś nieosiągalnym ideałem.
Życie kapłańskie – to życie ukierunkowane na Jezusa. Do mnie najbardziej przemawiają słowa św. Jana Chrzciciela: „Trzeba, by On
wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3,30). Kiedyś otrzymałem kartkę z życzeniami, nie pamiętam z jakiej okazji, gdzie było napisane,
abym był świętym księdzem. To jedno z najtrudniejszych i najważniejszych zadań w życiu każdego kapłana. Święty Jan Chryzostom
powiedział: „Kapłan musi mieć duszę czystszą niż same promienie słoneczne”. Do tego trzeba dążyć.
Co jest radością mojego kapłaństwa? Trudne pytanie. To, że jestem księdzem, jestem narzędziem w rękach Pana Boga i On nadal liczy
na mnie. Z wiekiem przychodzi myśl, że człowiek nie dorasta do kapłaństwa, lecz pocieszające są słowa: „Wszystko mogę w Tym, który
mnie umacnia” (Flp 4,13).
W tym roku proszę Boga, aby nie poddać się pokusie strachu. „Boże, kryzys!”. Kryzys powołań, spadek liczby praktykujących, kryzys
autorytetu, liberalizm itd. Pragnę zrobić rachunek sumienia i prosić Boga, aby Jego wola spełniła się w moim życiu, abym był szczęśliwy
w kapłaństwie i abym był człowiekiem nadziei. Modlę się, aby rozpowszechniało się Królestwo Chrystusa na świecie i w naszym kraju,
abyśmy nie przeszkadzali Wszechmogącemu w spełnianiu Jego woli na ziemi, aby każdy według swego stanu był współpracownikiem
Boga i budowniczym Jego Królestwa.

10 lat kapłaństwa

Ks. Władysław S
u

rwiło

Dzisiaj, mówiąc o moim powołaniu, rozumiem, że nie przyszło ono od razu.
Mając przed oczami przykłady różnych kapłanów, poznając ich życie, chciałem
również służyć innym i pomagać ludziom spotkać się z Bożą miłością.
Wspominając początek swojej posługi, dziękuję Wszechmogącemu, że w
pierwszej parafii, patrząc na starszych księży, którzy byli w pobliżu, miałem
okazję dowiedzieć się, jaki powinien być prawdziwy kapłan. Rozumiem teraz,
jak potrzebna jest codzienna modlitwa, zwłaszcza różaniec i rozmyślanie nad
Słowem Bożym, choć czasami nie jest to łatwe. Bez tego nie da się wytrzymać
w kapłaństwie.
Każdego roku spostrzegam to, co wypełnia życie: czuję, że Bóg mnie kocha i staram się odpowiedzieć na Jego miłość. Dzielę się tym z innymi i staram
się być otwartym dla każdej osoby. Dziękuję Bogu za swoje powołanie i proszę
w modlitwie, aby być zbawionym i poprowadzić innych do zbawienia.

Kinga Krasicka
Ciąg dalszy w następnym numerze

Papież Franciszek
Wiara jest krzykiem; nie-wiara
jest tłumieniem
tego krzyku, rodzajem „omerty” –
zmowy milczenia.
Wiara jest protestem przeciwko żałosnemu
stanowi, którego przyczyny nie
rozumiemy; nie-wiara jest poprzestawaniem na znoszeniu
sytuacji, do której się dostosowaliśmy. Wiara jest nadzieją,
że będziemy zbawieni; nie-wiara jest przyzwyczajeniem
się do gnębiącego nas zła.
W sercu człowieka istnieje silniejszy niż wszelkie
argumenty przeciwne głos
błagający. Głos, który wypływa spontanicznie, nikt go nie
nakazuje, głos, który zastanawia się nad sensem naszego
pielgrzymowania tu na ziemi,
zwłaszcza gdy znajdujemy się
w mroku: „Jezu, zmiłuj się
nade mną! Jezu, zmiłuj się nad
nami wszystkimi!”.
Lecz czyż te słowa nie są
wyryte w całym stworzeniu?
Wszystko przyzywa i błaga,
aby tajemnica miłosierdzia
znalazła swoje ostateczne wypełnienie. Modlą się nie tylko
chrześcijanie: współdzielą oni
krzyk modlitwy ze wszystkimi
ludźmi. Lecz można jeszcze
poszerzyć ten horyzont: św.
Paweł mówi, że całe stworzenie „jęczy i wzdycha w bólach
rodzenia” (Rz 8, 22). Artyści
często wyrażają ten milczący
krzyk, który nurtuje w każdym
stworzeniu i wyłania się przede
wszystkim w sercu człowieka,
ponieważ człowiek jest „żebrakiem Boga” (por. KKK 2559).
Fragment przemówienia
podczas audiencji ogólnej
w Watykanie, 06.08.2020

Ks. abp Tadeusz
Kondrusiewicz
Na dzień dzisiejszy nie ma
szczepionki na
COVID-19. Lecz
najgorsze jest to,
że nie ma konkretnego leczenia, które mogłoby wpłynąć na sam
wirus. W rzeczywistości nasi
lekarze bohatersko walczą
o życie pacjentów wyłącznie
w celu maksymalnego podtrzymywania funkcji życiowo
ważnych narządów, dopóki
organizm nie wytworzy własnych przeciwciał. To wymaga
czasu: zwykle 2-3 tygodnie.
Czasu, którego człowiek może
nie mieć…
Dzisiaj zwracam się w
szczególny sposób do ludzi,
którzy osobiście poczuli, czym
jest koronawirus. Kochani bracia i siostry w Chrystusie! Zachęcam Was do przestrzegania
przykazania miłości bliźniego
i pomocy innym chorym, jeśli
sami niedawno byliście uzdrowieni z potwierdzonego przypadku zakażenia COVID-19.
Waszymi przeciwciałami będą
eksperymentalnie leczyć inne,
poważnie chore osoby. […]
Ten dobry uczynek chrześcijańskiego miłosierdzia będzie
przyjemny dla Boga i być może
pomoże nie tylko uratować komuś życie na ziemi, lecz także
pokaże drogę wiary w życie
wieczne, którą dla wszystkich
ludzi objawił zmartwychwstały
Chrystus.
Fragment zwrotu
do wiernych, którzy przeszli
infekcję koronawirusa,
05.05.2020
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 W Wadowicach (Polska)
rozpoczęła się diecezjalna
faza procesu beatyfikacyjnego
Sług Bożych Karola i Emilii
Wojtyłów, rodziców św. Jana
Pawła II. Postulator procesu
ks. prałat Sławomir Oder
zaznaczył, że ich postacie są
dobrze znane w Polsce i w
wielu innych krajach, dlatego
pierwszym krokiem do przyszłej beatyfikacji jest radosna
wiadomość dla wielu wiernych
na całym świecie. Uroczystą
Mszę św. z tej okazji w miejscowym kościele odprawił
metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski.
 W Pakistanie odnotowano rażące przypadki naruszenia wolności religijnej.
Niektóre osoby wykorzystują
kryzys wywołany pandemią
koronawirusa, aby „przeciągnąć” ludzi do swojej religii poprzez szantaż: oferują pomoc
żywnościową w zamian za
przejście na islam. W społeczeństwie obserwuje się również gwałtowne nawrócenia
młodych kobiet wyznania hinduskiego i chrześcijańskiego
na islam poprzez przymusowe
małżeństwa z muzułmanami.
W ten sposób ratują swoje życie i rodzinę w okresie kryzysu.
 Sekretarz generalny Komisji Episkopatu Wspólnoty Europejskiej ostrzegł, że
zwalczanie pandemii koranawirusa nie powinno być
pretekstem do podważenia
wolności religijnej w Europie.
W specjalnym oświadczeniu
ks. Manuel Barrios Prieto
przypomniał, że wznowienie
nabożeństw w sanktuariach
powinno odbywać się poprzez
dialog instytucji cywilnych z
instytucjami kościelnymi, stosując jasne, a nie arbitralne
zasady. Komunikat Komisji
jest reakcją na sytuację we
Włoszech i Francji, gdzie
pojawiły się duże trudności w
przywróceniu sprawowania
liturgii z udziałem wiernych,
choć inne sanitarne ograniczenia wprowadzone podczas
pandemii zostały już znacznie
złagodzone.
 Stały obserwator Stolicy
Apostolskiej przy ONZ w
Genewie (Szwajcaria) podczas zgromadzenia Światowej
Organizacji Własności Intelektualnej wezwał do etyki
postępu technologicznego.
Arcybiskup Ivan Jurkovič wyraził nadzieję, że opracowane
narzędzie badawcze „Patentscope” do badania wirusa Covid-19 będzie kluczowym do
rozpowszechniania informacji
potrzebnych do globalnej
walki z pandemią. Hierarcha
podkreślił, że wspólnym celem
powinno być zapewnienie rozwoju technologii tak, aby były
one wykorzystywane zgodnie
z normami moralnymi dla
dobra ludzkości i środowiska.
 W maju portal Aleteia.
org oferuje 10 najlepszych
filmów o Matce Bożej: „Maryja, Matka Jezusa” (1999),
„Maryja z Nazaretu” (2012),
„Józef i Maryja” (2016), „Narodzenie” (2006), „Pod Twoją
obronę” (1933), „Mary’s land.
Ziemia Maryi” (2013), „Matka Boża z Guadalupe / Cud
Guadalupe” (2006), „Łaski
pełna” (2015), „Czarna Madonna z Saint Louis” (2001)
i „Matka Boża Pustynna”
(1999).
vaticannews.va; credo.pro;
aleteia.org

Z każdym rokiem stajemy się trochę inni. Mają na to wpływ różne doświadczenia,
przeżyte wydarzenia, dokonany wybór, stosunek do wielu rzeczy itp.
Proponujemy krótką podróż w czasie po różnych rocznicach narodzin Jana Pawła II. Jakim był,
jak się zmieniał i dorastał. Może coś będzie dla państwa odkryciem.
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach koło Krakowa w rodzinie Karola i Emilii Wojtyłów. Ojciec był porucznikiem Wojska Polskiego, a matka – nauczycielką. „Muszę powiedzieć, że wówczas, […] o
dziewiątej rano, nie było mnie jeszcze na świecie. Jak mi
później powiedziano, urodziłem się po południu między
piątą a szóstą. Mniej więcej w tym samym czasie, po południu między piątą a szóstą, tyle że pięćdziesiąt osiem
lat później, zostałem wybrany na papieża” – wspominał
w 2000 roku św. Jan Paweł II w przemówieniu do dzieci
w Kielcach (Polska).
W dniu urodzin Ojca Świętego miało miejsce zaćmienie słońca. Nawiasem mówiąc, można go było
również oglądać w dniu pogrzebu wielkiego Papieża, 8
kwietnia 2005 roku.

27. urodziny Karol Wojtyła obchodził jako
ksiądz. Pod koniec ubiegłego roku otrzymał święcenia prezbiteratu. Jan Paweł II myślał o wstąpieniu do klasztoru karmelitów i życiu w odosobnieniu i ciszy jako osoba zakonna... a został
Papieżem, imię którego zabrzmiało na cały świat.

59. urodziny Karol Wojtyła obchodził jako papież Jan Paweł
II (wybrany na konklawe w październiku ubiegłego roku). Przyjął imię poprzednika Jana Pawła I, który był głową Kościoła
zaledwie 33 dni (zmarł 2 tygodnie po rozpoczęciu pontyfikatu).
Ojciec Święty Jan Paweł II starał się uprościć swój urząd,
pozbawiając go licznych atrybutów królewskich. Podkreślał
rolę wymienioną w tytule Papieża: Servus Servorum Dei (z łac.
„sługa sług Bożych”).

W 66. urodziny Ojca Świętego Jana Pawła
II opublikowano jego 5 encyklikę „Dominum et
vivificantem”. Poświęcona jest Duchowi Świętemu i Jego roli w życiu Kościoła. Uważa się,
że jest to najdłuższe i najtrudniejsze rozumowanie o Duchu Świętym w dziejach encyklik
papieskich.
Jan Paweł II był autorem ponad 120 prac
filozoficznych i teologicznych oraz 5 książek.
Najpopularniejsza z nich – „Przekroczyć próg
nadziei” – rozeszła się w nakładzie 20 milionów egzemplarzy.

W tym roku przypada 100. rocznica
urodzin wielkiego Papieża. W wielu krajach świata zaplanowano różne pamiątkowe inicjatywy z tej okazji. Największy
rozmach mają, oczywiście, w Polsce – w
ojczyźnie Jana Pawła II. Jak zauważa
Episkopat kraju „istniejąca pandemia pokrzyżowała plany, lecz ich nie anulowała”.
Organizatorzy spotkań, wystaw i koncertów z okazji jubileuszu zaadaptowali i w
nowy sposób zinterpretowali to, co zostało przygotowane. Wiele wydarzeń odbędzie się online.
Proponujemy na przykładzie sąsiadów z Polski podziękować Papieżowi na
portalach społecznościowych. Wystarczy
napisać na kartce „Dziękuję, Janie Pawle
II”, zrobić z nią zdjęcie i opublikować na
swojej stronie z hashtagiem #DziekujeJaniePawleII. Udział w akcji jest gestem
podziękowania dla Ojca Świętego, który
wiele zrobił dla Kościoła i świata. Być
może w ten sposób dowie się o nim większa liczba osób (oczywiście, jeśli są jeszcze tacy, którzy nic nie słyszeli o słynnym
Papieżu-Polaku).

Swoje 21. urodziny Karol Wojtyła spotkał
samotnie: nikogo z rodziny już nie było obok.
Dokładnie 3 miesiące temu odszedł do życia
wiecznego jego ojciec. Wcześniej, w 1932 roku
zmarł starszy brat Edmund, a w 1928 roku –
matka. Niewiele osób wie, lecz Karol Wojtyła
miał także siostrę, która zmarła 16 godzin po
urodzeniu.

Karol Wojtyła jeszcze nie wie i nawet
nie myśli o tym, że zostanie biskupem.
Wkrótce, we wrześniu, Ojciec Święty Paweł VI wyniesie go do godności biskupa, a
tym samym Wojtyła w wieku 38 lat będzie
najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.
Na krótko zostanie arcybiskupem, a następnie otrzyma tytuł kardynała.

W 61. urodziny papież Jan Paweł II
został przeniesiony z oddziału intensywnej terapii watykańskiej kliniki Gemelli
do swoich apartamentów na 10 piętrze,
gdzie zwykle przechodził badania lekarskie. Kilka dni wcześniej dokonano zamachu na niego: terrorysta ciężko ranił
Papieża w brzuch. Kula przeszła dosłownie milimetry od aorty. Lekarze uważają
uratowanie Jana Pawła II za cud. Papież
niby znów się narodził.

Po raz pierwszy wierni obchodzili urodziny
Papieża bez jego udziału. Jan Paweł II nie
doczekał się swoich 85. urodzin, odszedł po
nagrodę do Pana Boga 2 kwietnia. Nieco ponad
miesiąc później jego następca Benedykt XVI
rozpocznie proces beatyfikacyjny ukochanego
przez lud Papieża (choć według kanonów musi
upłynąć co najmniej 5 lat po śmierci człowieka,
zanim Kościół będzie mógł rozpocząć ten
proces).

W przeddzień urodzin papieża – 27 kwietnia – Kościół kanonizował Jana Pawła II. W
ten sposób 94 rocznicę jego narodzin wierni
obchodzili dziękując Bogu za dar świętego
Papieża.
Sam Jan Paweł II do świętych i błogosławionych Kościoła zaliczył więcej osób niż
wszyscy jego poprzednicy z XVI wieku. Kanonizował 475 osób i beatyfikował – 1338.

Ogólnokrajowa
pielgrzymka
do Watykanu
drogą św. Jana Pawła II,
która była zaplanowana
na uroczystość obchodów
100-lecia jego urodzin,
została przeniesiona
na jesień tego roku.
Dodatkowe informacje
zostaną podane później.
Angelina
Pokaczajło
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Oczywiście, jesteśmy przyzwyczajeni do wielkości wnętrza kościołów, oddawania znaku pokoju parafianom, przyjmowania Ciała Chrystusa... I to wszystko dodaje
nam pobożności. Jednak, Kościół –to nie kamienne lub drewniane ściany, lecz przede
wszystkim poczucie bliskości Pana Boga, który mieszka w nas. A okres samoizolacji
może przynieść dobre owoce – pokazać, jaka jest naprawdę nasza wiara.
O stosunkach z Bogiem, a także o przykładach inicjatyw religijnych w trudnych
czasach opowiadają wierni, którzy przez pewien okres preferowali praktyki religijne
w wirtualnej rzeczywistości.

Na tej samej fali
podczas nabożeństw

WIARA
PODCZAS
PANDEMII:

Jubileusz najstarszego na
Białorusi hierarchy

W SAMOIZOLACJI,
LECZ
Z BOGIEM

Szczerze mówiąc, w naszej parafii już dawno narodziła się myśl transmitowania Mszy Świętej w internecie.
Chciałem wejść do sieci, aby osoby, które
nie mają możliwości przyjścia do kościoła z tego czy innego powodu, mogły
Ksiądz
w celebracji Eucharystii wirtualnie. Jednak, były powody, dla których pomysł pozostał niezrealizoEugeniusz Ejsmont SAC uczestniczyć
wany. Teraz nadszedł czas, gdy stało się to konieczne.
parafia Świętych Apostołów
Transmitowane są tylko niedzielne nabożeństwa. Według opinii ludzi to wystarczy. Pewnego dnia doszło do
Szymona i Judy Tadeusza w
sytuacji, w której poproszono o transmisję w dzień powszedni, ponieważ ofiarodawca obecnie znajduje się poza
Woronowie (Dekanat Raduń)
granicami Białorusi.
Staramy się zawsze śledzić, ile osób uczestniczy we Mszy online. Statystyki pokazują, że więcej widzów dołącza poprzez Instagram, niż za pośrednictwem YouTube. Jednak tych, którzy oglądali Mszę do końca na YouTube jest więcej, niż na Instagramie.
Dlaczego tak jest – bardzo proste. Wielu, przeglądając taśmę, automatycznie monitoruje to, co dzieje się u nas. I zwykle idą dalej, jeśli to ich
nie interesuje. Chociaż następnym razem ktoś może zostać.
Częściej we Mszy online uczestniczą młodzież i osoby w średnim wieku. Jeśli chodzi o osoby w podeszłym wieku – nie można ich zmusić
do pozostania w domu i modlitwy podczas samoizolacji. Starsze pokolenie przeszło wojnę, komunizm, zamknięte kościoły – i przez cały czas
bronili swojej wiary. Teraz, być może, bez poczucia niebezpieczeństwa, nie boją się niczego, są pewni, że Bóg ich obroni. Dlatego uważam, że
dzieci i wnuki powinny wziąć na siebie większą odpowiedzialność i pomóc dziadkom od strony technicznej organizować Msze święte online.
Podsumowując, zauważam, że wiele pozytywnych opinii otrzymujemy od wiernych i od władz świeckich. Osobiście dostrzegam wśród ludzi dynamiczność i zainteresowanie wiedzą religijną, a także świadectwo swojej wiary: piszą komentarze, zadają pytania i dzielą się opiniami.
Bardzo cieszę się, że wielu zaczęło doświadczać swoje religijne przeżycia bardziej aktywnie i świadomie.

W koledżu w tryb online przeszliśmy w marcu. Posłuszni swemu duszpasterzowi, postępowaliśmy zgodnie z zaleceniami naszego biskupa Aleksandra Kaszkiewicza, który doradzał na razie
unikania gromady ludzi.
Do prowadzenia wykładów online używamy programu Zoom. Aby zajęcia odbywały się, każdy
uczestnik webinaru online – wykładowcy i studenci – zainstalował wspomniany program na
swoim telefonie lub innym urządzeniu. Jestem odpowiedzialna za organizację webinaru: wysyłam wykładowcy i studentom jego numer identyfikacyjny, 10 minut przed rozpoczęciem otwieram wejście na webinar. W tym czasie można sprawdzić czy działa odtwarzanie audio i wideo.
Jeśli wszystko jest w porządku, to przechodzimy do nauki online. Aby nie było hałasu, który może
przeszkadzać podczas webinaru, mikrofony i wideo studentów są wyłączone. Każdy jest podpisany własnym nazwiskiem i imieniem, niektórzy ustawiają swoje zdjęcia, aby wykładowca wiedział,
kto uczestniczy na zajęciach i kto zadaje pytania.
Większość studentów – a to prawie 80% – bierze udział we wszystkich zajęciach online.
Niestety, niektórzy nie mogą być obecni lub spóźniają się na zajęcia z różnych powodów. Ktoś
Olga Gołub
w czasie, w którym odbywają się wykłady, pracuje, a ktoś nie może uczestniczyć, ponieważ nie sekretarz Wydziału Nauczania
ma odpowiedniego urządzenia lub wysokiej jakości poi Wychowania Katolickiego
łączenia, aby wziąć udział na zajęciach online. Spoty- Kurii Grodzieńskiej i Koledżu
kamy się w przestrzeni internetowej wieczorem w dni Teologicznego im. św. Kazimierza
Koledż Teologiczny
powszednie przez godzinę, a w soboty – prawie cały
im. św. Kazimierza w Grodnie
dzień.
zaprasza do przyłączenia się do grona
Moim zdaniem dobrze, że internet daje możliwość w obecnej sytuacji nie anulować zajęcia w ogóle, lecz je kontynuować.
studentów! Wszystkich chętnych
Oczywiście nie jest to wygodne, szczególnie dla wykładowców, którzy są przyzwyczajeni do komunikowania się bezpośrednio ze
do kształcenia katechetycznego
studentami, aby zobaczyć, jak postrzegają materiał i obserwować ich reakcję na te lub inne informacje. W tych okolicznościach
wygląda to nieco inaczej: można zadawać pytania na czacie lub na końcu spotkania. Jest to inny format, lecz nowe możliwości.
prosimy o kontakt telefoniczny:
Mamy jednak nadzieję, że w niedalekiej przyszłości sytuacja w naszym kraju zmieni się na lepsze. Mamy nadzieję i modlimy
(8 029) 887-71-05 od 10.00 do 18.00
codziennie za wyjątkiem weekendów. się, aby pacjenci szybciej odzyskali zdrowie, a życie ludzi wróciło do normy. Jak tylko sytuacja się poprawi, natychmiast przejdziemy do normalnego trybu i spotkamy się, jak poprzednio, dwa razy w miesiącu, w drugą oraz czwartą sobotę i niedzielę miesiąca.

Katecheza
online

Fizycznie – w domu,
duchowo – w kościele

Decyzja o modlitwie w domu nie była dla nas łatwa. Właśnie wtedy zbliżało się Triduum Paschalne i Wielkanoc. Oczywiście, w każdym z tych dni chciało się być obecnym w kościele: przyjąć
Komunię Świętą, poświęcić jedzenie i złożyć życzenia rodzinie i znajomym radosnym „Alleluja”
i przytulić ich z miłością. Jednak, mamy małe dziecko, starszych dziadków i chcemy zadbać o
zdrowie bliskich osób, aby w przyszłym roku, spotkać się w kościele i radośnie im powiedzieć
„Chrystus zmartwychwstał!”.
W rezultacie uroczystą Mszę Świętą przeżywaliśmy online. Bardzo odpowiedzialnie podeszliśmy do tego. Pomyśleliśmy o wszystkich niuansach, nawet dobraliśmy
ubrania. Oczywiście, nie można porównać każdą przeżytą Wielkanoc naszego życia z Wielkanocą 2020, ponieważ nie było zwykłego poczucia
wielkości tego święta. Było trudno ze względu na to, że nie mogliśmy
przyjąć Chrystusa w Komunii Świętej. I też dlatego, że niewielu ludzi miamożliwość bycia w kościele w tę świętą noc. Jednak, to było konieczne:
Rodzina Jany, Aleksandra ło
to był nasz wyraz miłości do bliźniego.
i Karoliny Sasim,
Teraz w każdą niedzielę nadal bierzemy udział we Mszy Świętej onparafia Przemienienia Pańskiego line. Najtrudniejszą rzeczą jest niemożność spotkania się z Chrystusem,
w Nowej Myszy (diecezja pińska) ukrytym w Komunii Świętej. Jednak, za każdym razem staramy się złączyć
z nim poprzez przyjęcie duchowej Komunii. Smutne jest i to, że nie możesz przystąpić wtedy kiedy chcesz. Trzeba szukać okazji, gdy w kościele
będzie najmniej osób – w dni powszednie lub rano.
Ogólnie rzecz biorąc, duchowe życie chrześcijanina zbytnio się nie zmieniło. Tak jak poprzednio, można robić uczynki miłosierdzia, nawet online. Na przykład, poprzez zapewnienie
pomocy finansowej choremu dziecku. Tak jak poprzednio, można czytać Pismo Święte, modlić się litaniami, Koronką do Miłosierdzia Bożego itd. Oczywiście, chcielibyśmy
uczestniczyć we Mszy Świętej, będąc bezpośrednio w kościele. Mieliśmy też religijne plany na lato: udać się na pielgrzymkę do Nowogródka, Budsławia i Łahiszyna. Jednak,
dla dobra i zdrowia wszystkich wiernych to na razie pozostaje w planach. Daj Boże – wszystko się zmieni!

Pandemia wzmocniła działalność Kościoła w internecie. Niektórzy popierają decyzję o uczestnictwie we
Mszy Świętej za pomocą telewizora lub komputera. Inni mówią, że posługa online – to „coś nie to”. Tak czy inaczej, wirtualna aktywność w przestrzeni internetowej jest powszechną reakcją Kościoła na rzeczy, które dzieją
się na świecie i chęcią wykorzystania możliwości, które wszyscy dzisiaj mają.
Super, że internet może pozwolić nam razem trwać na modlitwie. Dzięki nowoczesnej technologii możemy być zjednoczeni
w Chrystusie, będąc w różnych miejscach. Na przykład, tata „za
kierownicą” w drodze, mama podczas przerwy obiadowej w szpitalu, dzieci z dziadkami w domu. Jednak, należy pamiętać, jak
przypomina papież Franciszek, że relacje z Bogiem i bliźnim w
rzeczywistości lub w internecie mogą być różne. Czasami w tym samym pokoju w tym samym czasie są mama
z dziećmi, uczestnicząc we Mszy online, i tata, który prowadzi bitwę w grze komputerowej. Mam nadzieję, że
technologia będzie dla nas środkiem i narzędziem, a nie celem. Ważne jest, aby były nie tylko „przyklejeni” do
ekranów, lecz naprawdę duchowo połączeni i z Bogiem, i z bliźnim i z sobą nawzajem.

KOMENTARZ KSIĘDZA

Ksiądz Stanisław Krawczenko

wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
w Lidzie

Angelina
Marciszewska

5 maja biskup pomocniczy diecezji pińskiej
Kazimierz Wielikosielec
OP obchodził 75-lecie.
Hierarcha urodził się w
Starowoli, obwód brzeski, w
pobożnej katolickiej rodzinie. Ukończył seminarium
duchowne w Rydze, wstąpił
do Zakonu Braci Kaznodziejów (Dominikanów).
Święcenia kapłańskie przyjął
3 czerwca 1984 r. Służył na
Pińszczyźnie.
6 maja 1999 r. papież Jan
Paweł II mianował go biskupem tytularnym Blanda Julia
i biskupem pomocniczym
diecezji pińskiej. Mottem
posługi hierarchy są słowa
z modlitwy „Ojcze nasz” –
„Fiat voluntas Tua” („Bądź
wola Twoja”).

NIEkatolickie szpitale
psychiatryczne
Belgijskie zgromadzenie
Braci Miłosierdzia postanowiło opuścić należące
do niego 15 szpitali psychiatrycznych po decyzji
Kongregacji Nauki Wiary
nakazującym tym placówkom zaprzestania używania nazwy „katolickie”, z
powodu zgody na eutanazję
leczonych tam pacjentów.
Watykańska kongregacja
podkreśliła, że „eutanazja
pozostaje niedopuszczalna
nawet w skrajnych przypadkach”. Zgodnie z doktryną
Kościoła, realizacja takiej
praktyki w szpitalach katolickich jest niemożliwa,
podobnie, jak współpraca w
tym zakresie z instytucjami
cywilnymi. Eutanazję zalegalizowano w Holandii przed
20 laty.

Chrystus w masce
Posąg Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro
(Brazylia) został oświecony
w taki sposób, że na twarzy
figury pojawiła się maska
ochronna.
Jeden z najbardziej znanych zabytków na świecie,
wznoszący się z 700-metrowej góry, jest zamknięty dla
turystów od połowy marca.
Od tego czasu posąg niesie
milczące wiadomości wykonane za pomocą światła
laserowego. Najczęściej są
to słowa wsparcia i wdzięczności dla lekarzy w walce z
koronawirusem.
Między innymi na postaci
Chrystusa widziano maskę
ochronną, a na piersi wielkie serce i napis: „Mascara
salva” („Maska ratuje”). Ten
gest przypomina o znaczeniu
stosowania środków zaradczych dla wszystkich osób,
którzy wychodzą z domu.
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Lepiej poznać
swoje
dziecko

Czy grzechem
jest pomaganie
rodzicom w pracach domowych
w niedzielę?
Pomaganie rodzicom – to
troska o nich wynikająca z
prawa naturalnego. Uczy tego
również Katechizm Kościoła
Katolickiego w rozważaniu
nad IV przykazaniem Bożym:
„Dzieci są zobowiązane wobec
rodziców do szacunku (miłości
synowskiej), wdzięczności,
uległości i posłuszeństwa,
przyczyniając się w ten sposób,
przez dobre relacje między
braćmi i siostrami, do wzrostu
harmonii i świętości całego życia rodzinnego. Dzieci dorosłe
powinny okazywać rodzicom
pomoc moralną i materialną
w starości, w chorobie, samotności lub potrzebie” (Kompendium KKK, 459).
Dobrze rozumiemy, że jeśli
pomagamy rodzicom, to w ten
sposób również wysławiamy
Boga, który nam ich dał i powierzył w ich słabości i starości. Dzieci powinny zauważać
te obszary, w których rodzice
lub ktoś z rodziny potrzebuje pomocy. Ze swojej strony
rodzice chcą jak najdłużej
pomagać dzieciom i wnukom
zarówno materialnie, tak i
duchowo (bardzo ważną pomocą jest modlitwa). W szczególny sposób wielu rodziców
troszczy się o gospodarstwo,
które „karmi” ich samych i
krewnych. Dotyczy to przede
wszystkim mieszkańców wsi
czy agromiasteczek, chociaż
nie tylko ich.
W niedziele i święta wierni
powinni powstrzymać się od
zajęć, aby ten dzień poświęcić na spotkanie z Bogiem i
odpoczynek w gronie rodziny.
Jednak, zdarzają się sytuacje, w których naprawdę nie
można zrobić wszystkiego w
dni powszednie, ponieważ na
przykład dzieci lub wnuki nie
mogą przyjechać do mamy
i taty lub dziadków innego
dnia, a oni sami są chorzy lub
nie mają już sił do pracy. W
takiej sytuacji można uznać, że
praca w domu w niedzielę jest
koniecznością (nie ma innych
możliwości, na przykład, nie
ma wystarczających środków,
aby zatrudnić kogoś w ciągu
tygodnia lub w ogóle kogoś
zatrudnić). Jednak, nie można usprawiedliwić złamania
III przykazania Bożego, jeśli
ktoś odkładał niektóre zajęcia
właśnie na niedzielę, choć
mógł to zrobić w dzień powszedni. Trzeba więc się wyspowiadać, aby z czystym sercem
przyjąć Komunię Świętą.
Należy pamiętać, że grzechem jest nie tylko nieobowiązkowa praca w niedzielę,
lecz także lenistwo w ogóle.
Pojawia się również pytanie o konieczność i celowość
utrzymania gospodarstwa
przez osobę, która sama nie
jest w stanie o nią zadbać. W
niektórych sytuacjach ten stan
rzeczy można uznać za grzech
przeciwko rodzicom i dzieciom.
W związku z tym należy
unikać pracy w niedzielę; a
jeśli ktoś, jeśli jest to możliwe,
aby pomóc rodzicom w dni
powszednie, specjalnie odkłada zajęcia z gospodarstwa
domowego na niedzielę, to
musi się z tego wyspowiadać.
Jeśli inaczej nie ma możliwości, by to zrobić, a praca musi
zostać wykonana z miłości
do krewnych, to nie będzie to
ciężki grzech.
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

Większość rodziców jest pewna, że właśnie oni
najlepiej znają swoje dzieci. Takie przekonanie tkwi
do momentu, gdy dzieci ich zaskoczą. Najczęściej
wtedy od dorosłych można usłyszeć słowa typu „nie
spodziewaliśmy się tego po tobie”.
Niektórzy z rodziców przyznają, że jednak nie tak
dobrze znają swoje dzieci. Powodem najczęściej jest
to, że nie wykorzystują codziennych okazji, żeby pobyć z dzieckiem, porozmawiać z nim, dowiedzieć się o
czym myśli itd. Chciałbym przypomnieć kilka bardzo
ważnych porad dla rodziców, aby ich relacje z dziećmi
nie wyglądały rutynowo.
1. Zmieńcie punkt widzenia. Spróbujcie spojrzeć na swoje dziecko
jak na interesującego
człowieka. Zamiast banalnych pytań typu „jak
było w szkole?”, albo
„co chcesz na kolację?”,
zacznijcie
interesować
się jakie ma poglądy, co

czuje i co myśli na ważne tematy. Wtedy dziecko
otwiera się na pewne
rzeczy inaczej. Uważnie
obserwujcie go w różnych sytuacjach jego życia.
2. Prowadźcie ciekawe rozmowy. Ważne jest
z uwagą słuchać dziecko i

odpowiadać na wszystkie
pytania, które zadaje. Nie
musicie prowadzić długich rozmów, nie warto
też opowiadać dłużej, niż
dziecko ma ochotę słuchać. Dziecko, najczęściej, za parę dni samo
wróci do tej rozmowy.
Warto także rozmawiać
z dzieckiem przy różnych
okazjach: na przykład,
podczas wycieczki rowerowej albo, gdy leży w
łóżku, aby uniknąć stałych schematów rozmowy, na przykład, w drodze
do szkoły.
3. Zorganizujcie zabawę w pytania. Dobrą
okazją do rozmowy jest
wzajemne stawiania sobie ciekawych pytań.

W taki sposób szybciej
się dowiecie czego wasze dziecko chce, jeśli
zaproponujecie mu wyobrazić, że złapał złotą
rybkę i niech jej powie o
swoim marzeniu. Albo jakiego waszego zwyczaju
najbardziej nie lubi itd.
Gdy dziecko jest małe i
lubi rysować, można wymieniać się rysunkami,
opowiadając o tym, kto
co narysował.
4. Mówcie dziecku o
swojej miłości do niego.
Jest to najważniejsze i
bardzo trudne zadanie.
Nie wszyscy potrafią mówić o miłości. Nie wystarczy tylko powiedzieć
do dziecka „moje kochanie”, warto stworzyć swój

własny język miłości
z dzieckiem. Mówienie
o miłości buduje jedyną
w swoim rodzaju więź.
Dziecko po latach często
z przyjemnością będzie
wracać do słów z rodzinnego „szyfru”.

ciąg dalszy z nr. 8, str. 4

W takich sytuacjach niezmiernie ważnym jest
mieć twardą wiarę i
wiedzę o mocy Krwi Baranka, by nie poddać się
knowaniom wroga i nie
przestraszyć się burzy.
Szatan
znakomicie
wie o swojej porażce
przez Krzyż Zbawienia,
jednak zawsze próbuje rozszerzać swój zamęt i manipulować do
tej pory, dopóki ma na
to przyzwolenie przez
brak sprzeciwu ze strony człowieka. Często lud
Boży wpada w wir zamętu i pułapkę przeciwnika
z braku wiary i wiedzy
(por. Oz 4, 6; Iz 5, 13),
co należy w takiej sytuacji czynić. Jak na morzu podczas burzy Jezus
zapytał uczniów: „Gdzie
jest wasza wiara?”, tak
i każdy z nas powinien
stanowczo zapytać siebie: „Gdzie jest moja
wiara?”. Czy przestraszę
się burzy, chaosu, zdrady, kłamstwa, niezrozumienia i nienawiści lub
innych sztuczek diabelskich? Czy raczej zachowam niezachwiany
spokój, jasność umysłu,
pewność ducha i zajmę
bezwzględną
pozycję
zwycięstwa w wierze:
„Jestem w Jezusie, Jezus
jest we mnie! Krew Jezusa już pokonała ciebie,
szatanie, więc nic nie
możesz mi zrobić”? Słowo Boże daje nam konkretne wskazówki: „Podporządkujcie się Bogu,
natomiast przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie
od was” (Jk 4, 7).
Jeśli duch nieczysty
próbuje atakować człowieka słowem kłamstwa,
to chrześcijanin powinien słowem wiary zadawać trafne zwrotne ciosy
księciu ciemności. Ponadto, powinniśmy zanurzać problematyczne relacje z innymi ludźmi we
Krwi Jezusa, ponieważ
Ona oślepia szatana,
przez co traci on orientację i przestaje widzieć
swój cel. Krew Zbawienia

działa, jak potężna broń
atomowa przeciw planom demonów, rozbija
wszelki mur wrogości i
nieporozumienia, dlatego moce ciemności nie
mają żadnych szans, gdy
my zaczynamy uwielbiać
dzieło Kalwarii.
Właściwie walka o
duszę każdego człowieka już jest wygrana
przez dzieło Jezusa na
krzyżu. Ludziom pozostaje tylko przyjąć ten
fakt, uwierzyć w sercu i
ogłosić ustami zwycięstwo Jego Krwi w naszym osobistym umyśle,
życiu i przebywać w tej
prawdzie. Przecież Pismo Święte mówi wyraźnie: „To właśnie, co było
naszym przeciwnikiem,
usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża.
Po rozbrojeniu zwierzchności i władz, jawnie wystawił [je] na widowisko,
powiódłszy je dzięki
Niemu w triumfie” (Kol 2,
13-15).
Trwając w Jezusie,
dostajemy taką samą
moc usunięcia wszelkich
niewidzialnych przeciwników z naszej drogi,
otrzymujemy jasne, niezaćmione pojmowanie
wrogich
manipulacji,
i przez Ducha Świętego dostajemy odwagę
i moc ujawnić wszelkie
kłamstwo i wystawić je
na pośmiewisko. Gdy z
dziękczynieniem dajemy
osobiste
świadectwo:
„Krwią Baranka jestem
oczyszczony,
uświęcony,
usprawiedliwiony,
obmyty ze wszelkiego
brudu, odnowiony i wyrwany z ręki szatana,”
– w sposób duchowy zostajemy przeniesieni z
królestwa ciemności do
Królestwa Boga Żywego, i posadzeni razem z
Jezusem po prawicy na
wyżynach
niebieskich,
ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i
panowaniem (por. Ef 1,
18-21).

ZWYCIĘSTWO
NAD SZATANEM

„Ku wolności wyswobodził
nas Chrystus.
A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie
się na nowo pod jarzmo niewoli!”

(Gal 5, 1)

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog

Przez wieki, szatan,
który został strącony
na ziemię wraz z jego
aniołami (por. Ap 12, 9),
wszczyna podstępną i
zaciętą walkę o posiadanie duszy każdego
człowieka.
Szatańskie
zwierzchności, władze,
rządze ciemności, pierwiastki duchowe zła na
wyżynach
niebieskich
(por. Ef 6, 12) przede
wszystkim atakują wiarę
i wolę człowieka, gdyż
wąż starodawny doskonale wie, iż nie ma mocy
nad osobą i nic nie może
zrobić temu, kto jest lojalny wobec Boga i chce
Mu dobrowolnie służyć.
Tu właśnie, by wpętać człowieka w sidła
i przeciągnąć na własną stronę, duch nieczysty zastosowuje swoje
niezawodne narzędzie:
kłamstwo,
fałszywe
oskarżenia i „mąci wodę”.
Im więcej brudu wyleje,
tym więcej jest szans
doprowadzić człowieka
do zwątpienia i rozpaczy. Celem jest zawsze
rozpętanie między ludzi
burzy emocji, wątpliwości i niewiary w osobistą
godność, czystość intencji innego człowieka, a
nawet samego Boga.
W obliczu oszczerstwa i nieprawdy powstaje
prawdopodobieństwo, że percepcja
rzeczywistości ulegnie
skażeniu i zmieni się na
gorsze. Wtedy w ludzkim
sercu mogą rodzić się
zranienia, ból, niepokój,
strach, brak zaufania,
gniew, opresja, depresja i wszelkiego rodzaju
urazy i niedowierzania.
W wyniku tego, wola
słabnie, a człowiek łatwo może ulec zachwianiu i dobrowolnie wpaść
w duchową ciemność,
grzech nienawiści do
drugiego człowieka i
sidła
nieprzebaczenia.

Korzystajcie z każdej
okazji, aby poznać wasze
dziecko. Módlcie się za
wasze dziecko i proście u
Boga potrzebne łaski dla
niego. Gdy postaracie się
lepiej poznać wasze dziecko, wtedy będziecie czerpać jeszcze więcej radości
z rodzicielstwa i bardzo
wiele trudności, związanych z wychowaniem,
same odpadną.

Ludwiga
Cydzik
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WIADOMOŚCI

Programy
redakcji
katolickiej

18 maja

100. rocznica urodzin
św. Jana Pawła II.

„Głos Ewangelii”

18-20 maja

Dni modlitw o dobre urodzaje
oraz za kraje głodujące.

21 maja

Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego.

22 maja

Rozpoczęcie nowenny
przed uroczystością Zesłania
Ducha Świętego.

23 maja

IMIENINY PASTERZA DIECEZJI
W dniu imienin biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz przewodniczył Eucharystii w kościele św. Franciszka Ksawerego w Grodnie. Na koniec Mszy św. obecni wierni złożyli ordynariuszowi serdeczne życzenia.
W tym dniu Kościół powszechny obchodził Niedzielę Dobrego Pasterza, dlatego zgromadzeni w bazylice
katedralnej modlili się w sposób szczególny o powołania do kapłaństwa, a także pamiętali w modlitwie o kapłanach, którzy posługują na Grodzieńszczyźnie. W związku z tym, że w pierwszą niedzielę maja w diecezji obchodzony jest Dzień Matki, wznoszono modlitwy również za wszystkie matki – żywe i zmarłe.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Alumni VI roku WSD w Grodnie oficjalnie ukończyli formację. Dziękczynieniem za ten czas, spędzony w seminarium, dla trzech diakonów była Msza św. z udziałem biskupów diecezji i przełożonych seminarium duchownego. W najbliższym czasie diakoni przyjmą święcenia kapłańskie i zostaną skierowani na służbę do swoich
pierwszych parafii.

JEDNYM WERSEM
• Wierni szczuczyńskiej parafii św. Teresy z Awila oraz iwiejskiej parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła
przekazali do miejscowych instytucji medycznych sanitarne i higieniczne środki ochrony indywidualnej. • Uroczyste wprowadzenie w urząd proboszcza ks. Pawła Zwierzyńskiego odbyło się w parafii św. Stanisława Kostki
w Wołkowysku. • Wierni parafii św. Jerzego w Wornianach (dekanat Ostrowiec) przywitali nowego proboszcza –
ks. Wiktora Zacharzewskiego.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

29. rocznica święceń
biskupich Pasterza diecezji.
Módlmy się w intencji ks.
bpa Aleksandra Kaszkiewicza
i jego owocnej posługi
apostolskiej w naszej diecezji.

26 maja

Wspomnienie św. Filipa
Nereusza, prezbitera.

31 maja

Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego.

Intencje
różańcowe

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

Maj

O ochronę od zła i zgorszenia
naszych dzieci. W intencji
nawrócenia gorszycieli i
siejących przemoc względem
maluczkich.
O obfite owoce duchowe
Synodu Diecezjalnego.

Aktualne wiadomości,
materiały fotograficzne
i filmowe.
Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
18 maja 1987 r. – ks. prałat Kazimierz Orłowski,
prob. Adamowicze;
26 maja 1951 r. – ks. Jan Rudziński, prob. Odelsk.

MISJA JEST WYKONALNA
„Ty jednak zostaniesz tu przez jakiś czas”. Te słowa usłyszała z ust Maryi mała Łucja. Matka Boża przyWEZWANIE DO NABOŻEŃSTWA
chodziła
do trzech fatimskich pastuszków na zielonym kawałku pastwiska, który należał do rodziców
DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
Trwać w zaufaniu do Pana Boga, gdy w
Znaleźć schronienie w sercu Matki Bożej.
dziewczyny, lecz tylko jej dała możliwość prowadzenia rozmowy ze sobą.
życiu wszystko się układa i gdy marzenia
Dziewczyna
otrzymała
pewną
misję
–
miała
być
świadkiem
Nieba
wśród
ludzi
i
przekazać
się rujnują.
WEZWANIE DO APOSTOLSTWA
im główne przesłanie Fatimskie: nawrócenie i zbawienie siebie i bliźniego. Łucja odpoWEZWANIE DO ADORACJI
Skupić się na Ewangelii
wiedzialnie
wykonywała
zadanie
–
hartowała
własne
cnoty,
poświęciła
swoje
Uświadomić sobie, że kawałek Chleba – to
i głosić Dobrą Nowinę w swoim otoczeniu.
życie
Bogu
poprzez
wstąpienie
do
klasztoru,
a
pod
koniec
życia
napisała
Chrystus, i ukłonić się Mu w podziwie.
książkę, w której w precyzyjnych krótkich formułach przedstawiła
WEZWANIE
to, do czego powołało ją Niebo w Fatimie.
DO ROZWAŻANIA ŻYCIA WIECZNEGO
WEZWANIE DO NADZIEI
WEZWANIE DO WIARY

Dopuszczając się małego wykroczenia
lub wielkiego grzechu, mieć nadzieję na
miłosierdzie Najwyższego.

W 20-lecie wydania
„Apele orędzia
fatimskiego” przyjrzyjmy
się głównym prośbom
Najświętszej
Maryi Panny,
przekazanym nam
przez s. Łucję.

WEZWANIE DO MIŁOWANIA BOGA

Pamiętać, że z miłości do Pana Boga
wynika zdolność kochania człowieka.
WEZWANIE DO PRZEBACZENIA

Nauczyć się nie upodabniać
do sprawcy i nie pragnąć zemsty.
WEZWANIE DO MODLITWY

Wołać do Boga powszechnymi
modlitwami i nie zapominać o osobistych
szczerych słowach.

WEZWANIE DO WYTRWANIA W DOBRYM

Hartować zdolność przeciwstawiania się
pokusom.
WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA
OBRAŻANIA BOGA

Nie jątrzyć Jego ran i umieć obronić
imienia Pana Boga.
WEZWANIE DO UŚWIĘCENIA RODZINY

Dbać o sumienne życie krewnych:
kiedy pomagać radą,
kiedy– modlitwą.
WEZWANIE DO DOSKONAŁOŚCI
ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

WEZWANIE DO OFIARY

Zrozumieć znaczenie cierpienia i poświęcić go dla zbawienia potrzebujących.

Inspirować się przykładami świętych
i próbować ich naśladować.
WEZWANIE DO ŻYCIA W PEŁNYM
POŚWIĘCENIU SIĘ BOGU

WEZWANIE DO UCZESTNICTWA
W EUCHARYSTII

Oddać Mu wszystko w nadziei
na otrzymanie większej wartości.

Nie pomijać okazji, aby przyjąć Chrystusa
w Komunii Świętej i napełnić się Nim.

WEZWANIE DO ŚWIĘTOŚCI

WEZWANIE DO ZAŻYŁOŚCI
Z TRÓJCĄ PRZENAJŚWIĘTSZĄ

Poznać Boga Ojca jako troskliwego
Tatę, Boga Syna jako zaufanego
Przyjaciela i Ducha Świętego jako
mądrego Nauczyciela.

Nie zapominać, że każda myśl i działanie oddalają lub zbliżają cię do osiągnięcia szczęścia
w Królestwie Niebieskim.

WEZWANIE DO CODZIENNEGO ODMAWIANIA
RÓŻAŃCA

Odkryć piękno i owoce tej modlitwy.

WEZWANIE DO KROCZENIA DROGĄ NIEBA

Przyjmować naukę Chrystusa nawet wtedy,
gdy inni ludzie jej nie akceptują.

Po potknięciu, natychmiast
przystąpić do spowiedzi,
aby utrzymać serce w czystości.
Angelina Marciszewska
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Odpowiedzialność
za swoje życie i za życie
innych
Witaj, Mały Czytelniku!
Ostatnio Kościół katolicki wzywa
wiernych, aby w miarę możliwości pozostawali w domu i uczestniczyli w nabożeństwach przez internet. Do czego to służy?
Cały świat ogarnął koronawirus – straszna choroba niosąca pustkę i śmierć. W niebezpieczeństwie zakażenia znajduje się każda osoba. Niestety nie ma leków, które mogłyby
zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji. A jedyną rzeczą, która może
pomóc nam wszystkim, aby nie zachorować – jest przestrzeganie niezbędnych środków ostrożności.
Kompleksowe środki obejmują samoizolację, gdy trzeba przestrzegać
ścisłych warunków: nie wychodzić bez pilnej potrzeby, ograniczać kontakty
z innymi ludźmi i stosować się do zaleceń, proponowanych przez lekarzy,
dotyczących zapobiegania chorobom wirusowym. Te warunki bezpieczeństwa dotyczą osób w każdym wieku. Podstawowe porady specjalistów są
dość proste: częściej myć ręce, nosić maski w miejscach publicznych, pić
dużo płynów, dobrze odpoczywać i jeść.
Każdy z nas przed Bogiem jest odpowiedzialny za swoje życie i
życie innych ludzi. W tym celu Wszechmogący dał nam V przykazanie – „Nie zabijaj”. Jeśli dana osoba nie zachowuje zasad
bezpieczeństwa osobistego i higieny, naraża przede wszystkim swoje
zdrowie. Wirus jest przenoszony z osoby na osobę, i każdy może się zarazić,
w dowolnym miejscu, w tym w kościele, obok innych wiernych. Wystarczy jedna
zarażona osoba, aby choroba poszła dalej. Nieodpowiedzialne podejście
do wezwań może wywołać wielkie nieszczęście. Dlatego Kościół zachęca ludzi do pozostania w domu, ponieważ dla każdego z nas
pragnie dobra.
Proponuję Ci przeczytać opowieść o chłopcu, który

nie posłuchał się matki. Wyraźnie ona pokazuje, jak nieodpowiedzialność człowieka może wywołać nieszczęście, które
uruchomi ciągły łańcuch zła.
Matka zabroniła synowi grać w domu z piłką, lecz jej nie posłuchał.
Nagle piłka trafiła w wazon, który rozbił się od uderzenia. Chłopak skłamał,
żeby uniknąć kary. Powiedział mamie, że to młodszy brat, czołgając się, rozbił
wazon.
Kobieta była bardzo zirytowana: to był jej ulubiony wazon! Zebrała kawałki wazonu i próbowała je skleić. Ale w tym momencie zapomniała wyjąć pieczeń z piekarnika, która się spaliła. A gdy ojciec wrócił do domu, nie było nic
do jedzenia. Pokłócił się z żoną z tego powodu, wściekły poszedł na obiad do
kawiarni za rogiem. Tam przeniósł swój gniew na kelnera, który zaczął bardzo się denerwować i nieświadomie przewrócił filiżankę kawy na kobietę,
plamiąc jej sukienkę. Kobieta wsiadła do samochodu i pojechała do domu,
aby się przebrać. Lecz była tak bardzo zmartwiona, że z powodu łez nie
widziała drogi. Nie zdążyła zatrzymać się na światłach i uderzyła w
samochód z przodu. Kierowca uszkodzonego samochodu wyszedł bardzo zły. Poza tym spóźnił się do pracy.
Tak się złożyło, że ten mężczyzna uczył w szkole, wśród uczniów
której był chłopiec, który rozbił wazon. Nauczyciel przyszedł do pracy
w bardzo złym nastroju. W klasie cały czas wydawało mu się, że ktoś mu
przeszkadza. Pierwszym, który trafił się na oczy i szybko otrzymał karę,
był ten sam chłopiec... Tak więc, nie słuchając matki i kłamiąc, podjął
łańcuch gniewu i rozdrażnienia, a teraz zapłacił za swój zły czyn.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z konsekwencji, jakie
mogą mieć nasze działania, lecz musimy starać się wnieść
miłość i radość do świata, aby rozpocząć łańcuch dobra.

Zadanie: módl się z rodzicami za nasz kraj,

aby jak najszybciej minęła pandemia koronawirusa.
S. Weronika Bliźniuk FMA

Z głębi serca
Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi
z okazji 29. rocznicy sakry biskupiej z
całego serca życzymy
mocnego zdrowia,
wytrwałości w posłudze pasterskiej, opieki
Matki Bożej i świętego patrona, darów
Ducha Świętego oraz
potrzebnych łask od
Wszechmocnego.
Niech Bóg obdarza
Ekscelencję swoją
miłością i błogosławieństwem, dobroć
i życzliwość ludzka
zawsze towarzyszą, a
każdy dzień posługi
przynosi obfite owoce.

Redakcja
„Słowo Życia”

Czcigodnemu Redaktorowi Naczelnemu Księdzu Jerzemu
Martinowiczowi
z okazji urodzin życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha,
błogosławieństwa
Bożego oraz ludzkiej
życzliwości. Niech
Duch Święty oświeca
Księdza drogę przez
wszystkie lata posługi
kapłańskiej, Matka
Boża wyprasza sił,

cierpliwości i wytrwałości w życiu, a
Anioł Stróż wiernie
Ci służy. Niech każdy
dzień przynosi radość
i zadowolenie.

Redakcja
„Słowo Życia”

Czcigodnej Siostrze
Weronice Bliźniuk
z okazji urodzin
składamy serdeczne
życzenia. Niech Bóg
Wszechmogący oraz
Panna Maryja zawsze
mają Siostrę w swojej
opiece, a Duch Święty
inspiruje Cię do dobrych i godnych spraw.
Życzymy mocnego
zdrowia, codziennej
radości, ludzkiej życzliwości oraz błogosławieństwa Bożego na
każdą chwilę życia.
Szczęść Boże!

Z wdzięcznością redakcja
„Słowo Życia”

Czcigodnemu
Księdzu Pawłowi
Urbanowi
z okazji urodzin i
kolejnej rocznicy
święceń kapłańskich
składamy moc najserdeczniejszych życzeń: wszelkich łask
Bożych, nieustannej
opieki Matki Boskiej,

wielu sił, cierpliwości,
niegasnącego zapału
w posłudze duszpasterskiej oraz mocnego zdrowia. Niech
dobry Bóg wynagrodzi
wszelkie starania,
wysiłki i prace, które
podejmujesz, by przybliżyć nas do Pana.

Wdzięczni wierni z parafii
św. Józefa w Grodnie

Czcigodnemu
Księdzu Wiktorowi
Zacharzewskiemu
pragniemy wyrazić
szczerą wdzięczność
za lata posługi wśród
nas. Stałeś się prawdziwym ojcem dla każdej
rodziny w naszej parafii
i znałeś każdego po
imieniu. Zawsze mogliśmy odnaleźć u Ciebie
wsparcie i otrzymać
radę. Z całego serca
życzymy Ci obfitych
łask Bożych, zdrowia
na długie lata, darów
Ducha Świętego i
wytrwałości na drodze
kapłańskiej. Niech
Pan Jezus przytula
Cię do swojego Serca i
oświeca promieniami
miłosierdzia, a Matka
Boża kieruje Tobą
każdego dnia.

Wierni z Rohotna,
Starojelni i Dworca

Czcigodnemu
Księdzu Pawłowi
Zwierzyńskiemu
pragniemy serdecznie
podziękować za posługę w naszej parafii
i ojcowską troskę
o każdego z nas. Serdecznie dziękujemy
za ten czas, poświęcony nam, za wszystkie
rady i wszelką pomoc
w naszych sprawach i
problemach. Dziękujemy za troskę
o naszą świątynię i
katechizację dzieci
oraz młodzieży. Niech
dobry Bóg błogosławi
każdy Twój dzień
w nowej parafii i stawia na drodze tylko
życzliwych ludzi, a
Matka Boża niech ma
Cię w swojej szczególnej opiece.

Wdzięczni wierni
z Wornian i Worony

Czcigodnemu
Księdzu Arturowi
Małafiejowi
z okazji 14. rocznicy
kapłaństwa przesyłamy serdeczne życzenia. Niech zdrowie
będzie mocne, siły
nieustanne, a radość
codzienna. Niech Cię
zawsze otaczają promienie miłosierdzia

Bożego, moc Ducha
Świętego i opieka
Najświętszej Maryi
Panny. Niech Jezus
króluje w Twym sercu
i obdarza swoimi
łaskami, a patron
święty zawsze będzie
obok. Jesteśmy bardzo
wdzięczni Bogu za to,
że posługuje
u nas taki kapłan,
który uczy być prawdziwymi chrześcijanami, szczery w
modlitwie i pracy oraz
gotowy zawsze przyjść
z pomocą. Dziękujemy
za pouczające kazania, dobroć, życzliwy
uśmiech, cierpliwość,
skromność i troskę
o ludzi.

Z szacunkiem i modlitwą
wierni z parafii
Grodno-Augustówek

Czcigodny Księże
Proboszczu Jerzy
Martinowicz!
Z okazji urodzin
życzymy Ci mocnego
zdrowia, pokoju w
sercu, nieustannych
sił i cierpliwości w
realizacji wszelkich
planów i zamiarów,
optymizmu, życzliwości od ludzi oraz
wszelkich łask Bożych. Dołączamy

do życzeń naszą
modlitwę.

Wierni
z parafii bł. Marianny
Biernackiej, Grodno
(Baranowicze-Łosośna )

Czcigodnemu
Księdzu Pawłowi
Urbanowi
z okazji dnia urodzin
składamy najserdeczniejsze życzenia:
niesłabnącego żaru
ducha w posłudze
kapłańskiej i błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień. Niech
życie Księdza będzie
żywym głosem Ewangelii i świadectwem
miłości Boga do człowieka. Niech Maryja
otacza Cię swą nieustanną opieką oraz
wyprasza wszelkie
łaski i siły, potrzebne
do kierowania naszą
parafią oraz głoszenia Słowa Bożego.

Z wdzięcznością
i modlitwą apostolat
„Margaretka”,
grupa modlitewna
„Rodzina
Najświętszego Serca
Jezusa”, Żywy Różaniec
oraz Apostolskie Dzieło
Pomocy Duszom
Czyśćcowym
z Porzecza
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