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Tajemniczy Bóg

Trójjedyny Bóg jest wspaniałym i niedościgłym
wzorem tworzenia i budowania międzyosobowych relacji pomiędzy ludźmi.
na stronie
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A. Tkaczuk

30 rocznica przyjęcia
sakry biskupiej
pasterza diecezji

W tym dniu wierni mogli nie tylko modlić się
za swojego pasterza, ale także osobiście złożyć
mu życzenia.
na stronie

Tak się złożyło, że świadkami pożaru
w Budsławiu była grupa młodzieży pijarskiej ze Szczuczyna. Właśnie tego dnia
absolwenci przybyli do sanktuarium,
aby modlić się o błogosławieństwo
na dalszą ścieżkę życia.
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Brat bonifratra Emmanuel Juran o drodze
z placówki medycznej do klasztoru.
na stronie
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A. Agiel

Ciernisty czy prosty,
czyli o długiej drodze
do kapłaństwa

Grupa młodych wiernych ze Szczuczyna w budsławskiej świątyni na kilka godzin przed pożarem

na stronie
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Aktualności

SŁOWO REDAKTORA

Drodzy Czytelnicy!
W tym roku, gdy przeżywamy 30 rocznicę odrodzenia struktur kościelnych
na Białorusi, było dane nam doświadczyć bólu i smutku, spowodowanego bezsilnością wobec pożaru, który zaatakował Narodowe Sanktuarium Matki Bożej w Budsławiu.
Z Bożą pomocą uratowano Najświętszy Sakrament i cudowny obraz Matki Bożej, a sam budynek kościoła, który jest ważnym centrum życia duchowego, a także
unikalnym zabytkiem architektury sakralnej i sztuki, został poważnie uszkodzony.
Świątynia, która została wzniesiona przez naszych przodków z wielką miłością
do Boga i Jego Najświętszej Matki, potrzebuje odrestaurowania, by na nowo przyjmować pielgrzymów.
Niech Boża Opatrzność prowadzi nas drogami nadziei, byśmy odbudowując to,
co materialne, potrafili umocnić to, co duchowe i uwielbiać naszego Pana i Stwórcę.
Ufajmy, że wspólnymi siłami, a nade wszystko z Bożą pomocą, nasze narodowe
sanktuarium odzyska swój blask: „Bramy Jerozolimy będą odbudowane, […] rozbrzmiewać będą pieśniami wesela, a wszystkie jej domy zawołają: «Alleluja, niech
będzie uwielbiony Bóg Izraela!»” (Tb 13, 17.18).

31 maja

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

W okresie między Zwiastowaniem Pańskim i narodzeniem
św. Jana Chrzciciela Kościół czci
pamiątkę nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję. Były to nie tylko odwiedziny matki proroka przez
Maryję, ale przede wszystkim było
to spotkanie Mesjasza ze swym Poprzednikiem.

1 czerwca

Międzynarodowy
Dziecka.

Dzień

Ten dzień jest świętem wszystkich dzieci. Z powodu pandemii
w tym roku również nie odbędzie
się Diecezjalny Dzień Dziecka. Stąd
organizatorzy przesyłają najserdeczniejsze pozdrowienia chłopcom
i dziewczynkom, życząc dobrych
wakacji, a także z nadzieją na szybkie spotkanie. Wspierajmy swoimi
modlitwami wszystkie dzieci naszej
diecezji i dbajmy o ich religijne wychowanie.

3 czerwca

Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa (Boże
Ciało).

Uroczystość ta przypada w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy
Przenajświętszej i jest jedną z najważniejszych uroczystości w Kościele katolickim. W tym dniu odbywają
się procesje eucharystyczne ulicami
naszych miast. W ten sposób wierni manifestują swoją przynależność
do Kościoła i wyrażają wiarę w Jezusa
Chrystusa.

6 czerwca

Diecezjalny Dzień Ojca.

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

11 czerwca

Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa.

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa Kościół katolicki obchodzi w piątek po oktawie Bożego Ciała. Z inicjatywy papieskiej jest to
także dzień modlitw o świętość kapłanów. Ze względu na rangę uroczystości w tym dniu nie obowiązuje
pokutna praktyka wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych.

12 czerwca

Wspomnienie
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny.

Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII wieku.
Na wielką skalę go rozwinął św. Jan
Eudes (1601-1680). Kult, który szerzył święty, nosił nazwę Najświętszego lub Najsłodszego Serca Maryi.

TAJEMNICZY BÓG
ciąg dalszy ze str. 1

Każdego roku, gdy przeżywamy uroczystość
Najświętszej Trójcy – dotykamy jednej z takich
tajemnic wiary, która wymyka się ludzkiej logice i nie
da się sprowadzić do naszych ludzkich myślowych
schematów. Św. Augustyn w swoich „Wyznaniach”
stwierdził, że niewiele jest takich dusz, które mówiąc o
Trójcy, wiedzą, co mówią.
Ks. Jerzy Martinowicz

Jednak
niepodważalną
prawdą jest, że Bóg zawsze
był, jest i będzie JEDEN. Więc
jak zrozumieć tak po ludzku
ten dogmat, w którym przecież
uczestniczymy?
Pewną pomocą może być
dla nas żyjący w IV wieku

trudności. Możemy mówić sobie: do czego mi jest potrzebny Trójjedyny Bóg? Mam dobrą
pracę i to jest najważniejsze,
by zabezpieczyć godziwe warunki życia moim najbliższym.
Wierzę w Boga, ale jakaś tam
Trójca mnie dziś nie interesuje.

Trójca Święta jest Miłością. Ojciec jest
Tym, który miłuje, Syn jest Tym, który jest
miłowany, a Duch Święty jest Miłością.
św. Patryk, „apostoł Irlandii”. Ten mądry i święty misjonarz wobec poszukujących
prawdziwego Boga, tłumacząc tę trudną do zrozumienia i tajemniczą prawdę wiary
chrześcijańskiej, posłużył się
listkiem koniczyny. Pokazał
trzy oddzielne liście koniczyny, które łączą się w jednej łodydze. Tak jak jest jeden Bóg,
ale w trzech Osobach, tak koniczyna, rozwijając się z jednej łodygi, wydaje trzy liście.
Przez tę roślinę starał się ukazać Boga, który stopniowo się
nam objawia, ale też wytłumaczyć dogmat Trójcy Świętej.
Do tej samej wiary, którą
zostali pociągnięci uczniowie
św. Patryka, jest zachęcony
każdy człowiek. Jednak jak pokazuje życie, współcześnie żyjący ludzie, są zbyt zabiegani,
by mieć czas, by się zmierzyć z
trudnymi w ludzkim rozumieniu tajemnicami swojej wiary. Dość często zdarza się, że
mamy wiele w tej dziedzinie

Czy Ona da mi na jedzenie? Jeśli nie, to może innym razem
o Niej pomyślę.
Odpowiedzią na takie częste zarzuty niech będzie przypomnienie pewnego faktu
w naszej ludzkiej historii. Bóg
jest jeden i zawsze taki będzie,
ale Jego Osoby mają szczególne miejsce i działanie w dziejach ludzkości i wszechświata.
Można zauważyć trzy etapy działania Jednego Boga
w trzech Postaciach. Czas
działania Boga Ojca to czas
Starego Testamentu. To On
stwarza i powołuje do życia. To
On chce czynić dobro, mimo
naszych ludzkich twardych
karków i częstego szemrania
w naszych sercach. To On
pragnie utworzyć z nas, w historii i dziś, nowy i święty lud.
Pełnią działania Boga Ojca
jest drugi etap Jego Objawienia, a jest nią Osoba Jezusa
Chrystusa. Choć działalność
ziemska drugiej Osoby, Syna
Ojca, wydaje się dość krótka,

wikipedia.org

kalendarz

to jakże owocna. Przez trzydzieści trzy lata Jezus z Nazaretu, prawdziwy człowiek i
prawdziwy Bóg, pokazał ludzkości wyjątkowe oblicze Boga
Ojca. Swoimi słowami, a nade

dziś działa w Kościele i w świecie. Czasami może nam się wydawać, że zły duch króluje, ale
ostateczne zwycięstwo należy
do Ducha Świętego. Wszyscy jesteśmy Im napełnieni

Uroczystość Najświętszej Trójcy w tym roku
obchodzimy w niedzielę 30 maja.
wszystko pełnymi miłosierdzia czynami objawia nam jaki
jest Bóg Ojciec, i jak bardzo
Mu zależy na szczęściu człowieka, a nade wszystko na
wiecznym życiu.
Wreszcie trzeci etap poznania i działania naszego
Jedynego Boga to jest czas
współczesny. Duch Ojca, Duch
Jezusa, Duch Święty – to On

i jednocześnie zaproszeni do
wiary w Jedynego Boga, choć
objawiającego się w Trzech
Postaciach. Tak jak jest obecna komunia (relacyjność) między Trzema Osobami Boga,
tak my jesteśmy zaproszeni do
komunii z ludźmi, którzy nas
otaczają.
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Nowe sugestie
dotyczące organizowania
diecezjalnych
Dni Młodzieży

Artiom Tkaczuk

– Skąd wziął się pomysł
na wyjazd z absolwentami
właśnie do Budsławia?
– Kiedyś, jeszcze w 2011
roku, we wspólnocie pijarów
w Szczuczynie był na praktykach kl. Paweł Berezun. Zaproponował on, aby dzieci i
młodzież, głównie absolwenci, w dowód wdzięczności za
ukończenie szkoły, udały się
do Narodowego Sanktuarium
Matki Bożej Budsławskiej. Aby
mogli tam modlić się o swoją
dalszą drogę życiową: pomyślnie zdać egzaminy, zdecydować się na jakie studia pójść
lub dokonać innych wyborów
życiowych.
Po raz pierwszy taka podróż odbyła się w 2012 roku
– busem i samochodem
kl. Paweł i o. Witalij Słuka
wraz z młodzieżą odbyli pielgrzymkę do Budsławia. Od
tego czasu za ten wyjazd odpowiedzialny był o. Witalij.
– Ilu młodych ludzi co roku
wyjeżdżało na tę pielgrzymkę?

A. Agiel

ciąg dalszy ze str. 1

Rozmawiamy z o. Andrzejem Agielem, kierownikiem duchowym
młodzieży ze Szczuczyna, o wrażeniach i uczuciach z tej podróży, znaczeniu Budsławia dla
Białorusinów i fali solidarności po pożarze.

Podczas Mszy św. w budsławskim sanktuarium w intencji rozpoznania właściwej drogi życia

ponieważ dopiero od 2019
roku posługuję w Szczuczynie.
Według opowiadań o. Witalija
mogę powiedzieć, że zawsze
było zainteresowanie. Młodzi
ludzie dzielili się wrażeniami
po pielgrzymce, byli zachwyceni tym, co zobaczyli. Czuli
łaskę Matki Bożej Budsławskiej.
– Jak absolwenci postrzegają sam pobyt w sanktuarium? Nocujecie tam, odprawiacie Mszę św., spędzacie
więcej czasu. Co oznacza dla
nich ten pobyt?
– Ja z młodzieżą w tym
roku byłem pierwszy raz w
Budsławiu. Nasza pielgrzymka została zaplanowana do
różnych miejsc – Iwie, Gudogaj, Katyń... Wszyscy jednak
rozumieli, że celem podróży
jest sanktuarium Matki Bożej
Budsławskiej. Przyjechaliśmy
późnym wieczorem 10 maja,
około godziny 22. Jeszcze zdążyliśmy odprawić wieczorną
Mszę św. Można powiedzieć,

– Zostaliśmy pierwszymi
wolontariuszami. Nie mogliśmy uwierzyć w to, gdy
wybiegliśmy z domu. Nie zastanawiając się nad niczym,
pobiegliśmy wynosić rzeczy.
Potem podeszli miejscowi ludzie, uklękli i zaczęli się modlić przed świątynią. Nasza
młodzież oddaliła się na bok
i również zaczęła odmawiać
Różaniec, aby nikomu nie
przeszkadzać.
Pojechaliśmy tam radośni,
a wracaliśmy w ciszy. I w tej
ciszy wszyscy rozumieliśmy
najgorsze: widzisz, jak ogień
pochłania to piękno i wartość, ale nie możesz nic zrobić. Ogień jest przerażający.
Nic dziwnego, że się śpiewa:
„Od powietrza, głodu, ognia i
wojny, wybaw nas Panie”.
Rozumiałem przez co przechodzi młodzież. Myślę, że
po powrocie dzielili się tym,
co przeżyli ze swoją rodziną,
przyjaciółmi.
Niewątpliwie
było to silne doświadczenie
duchowe.

catholic.by

– Być może młodzież po raz
pierwszy spotkała się z podobną sytuacją, która niestety często zdarza się w naszym
życiu: nie możesz nic zrobić,
tylko stać i patrzeć?
– I modlić się. W tej sytuacji – nic oprócz modlitwy. Tak,
zdali sobie sprawę, że są chwile, gdy pozostaje tylko modlitwa.

Po uratowaniu wszystkich możliwych rzeczy miejscowi wierni
modlą się przed świątynią

– 12-13 osób. Byli chętni,
kto chciał – ten jechał.
– To nie wszyscy absolwenci, których macie, ale tylko ci, którzy chcieli jechać?
– Tak, to ci, którzy chodzili
na katechezę i przygotowania
do sakramentu bierzmowania,
a także po nim. W większości
młodzież starsza i absolwenci.

że byliśmy ostatnimi świadkami wyglądu świątyni przed
pożarem. Następnego dnia
planowaliśmy wziąć udział
we Mszy św. o 8 rano, a następnie udać się wraz z miejscowym proboszczem zobaczyć
okolicę. Zamiast tego staliśmy
się jednak świadkami pożaru.
Młodzież pomagała wynosić
wszystko z kościoła.

– Jak Ksiądz uważa, w
ciągu 12 lat zainteresowanie
Budsławiem wśród młodzieży
rosło czy spadało?
–
Trudno
powiedzieć,

– Kiedy wracaliście do
domu, pewnie była jakaś refleksja na temat tego zdarzenia. Jak młodzież postrzega
sytuację z pożarem?

– Czytając media, słysząc
różne komentarze, można odnieść wrażenie, że po pożarze
Budsław stał się jeszcze bardziej rodzimy, ważniejszy dla
ludzi. Czuje to Ksiądz?
– Tak. Co więcej, nie tylko wśród katolików, ale także
wśród innych wyznań chrześcijańskich. Odczuwalna jest
wielka solidarność ze strony
prawosławnych. W Szczuczynie było to szczególnie
zauważalne, ponieważ nasi
prawosławni bardzo się martwili: „Płonęła świątynia, dom
Boży”. Myślę, że może to taki
znak dla Białorusinów. Zła sytuacja zjednoczyła wszystkich
chrześcijan, cały naród.
Druga strona medalu – połączyło nas nieszczęście. Pomocna dłoń była podawana od
zupełnie różnych ludzi. Bardzo
dużo było też pomocy finansowej. Można powiedzieć, że de
facto pozyskiwanie funduszy
na odbudowę świątyni budsławskiej stało się największą
akcją wsparcia Kościoła na
Białorusi. Jeszcze nigdy w tak
krótkim czasie nie zebrano
tyle pieniędzy.
Ponadto, zgodnie z wezwaniem Konferencji Biskupów
Katolickich, w uroczystość
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Zesłania
Ducha
Świętego
we wszystkich parafiach Białorusi zorganizowano zbiórkę
pieniędzy na ten sam cel. Ludzie z wielką żarliwością serca podeszli do sprawy. Było
to widoczne po ich ofiarach,
modlitwie. My w Szczuczynie po Mszy św. modliliśmy
się jeszcze dużo za odbudowę
Budsławia, za ofiarodawców,
za proboszcza, księży i biskupów.
– Ks. Andrzeju, a może
podzieli się Ksiądz ile w parafii zebrano pieniędzy na remont kościoła w Budsławiu
w tę niedzielę? W porównaniu
do innych zbiórek – czy to
więcej, rekordowo więcej czy
zwykła kwota?
– Jeszcze nie policzyliśmy,
ale według moich obserwacji będzie to w każdym razie
rekord. Patrząc, jak zbierane
były pieniądze przy wyjściu
z kościoła, jest to zdecydowanie rekord.
– 20 lat temu na Grodzieńszczyźnie o Budsławiu niewiele słyszano. Ludzie chodzili
do Trokiel, Ostrej Bramy,
do Częstochowy jeździli. Ale
w ciągu ostatnich dziesięcioleci Budsław stał się tak samo
bliski. Jak to się stało, jak widzi Ksiądz ten proces?
– Nie mogę się nie zgodzić. Gdy byłem jeszcze bardzo młodym księdzem, mało
słyszałem o Budsławiu. Gdzieniegdzie były o nim wzmianki.
Cieszę się, że powoli zaczęły
się organizować pielgrzymki
z różnych stron. Pamiętam,
jak nasza miejscowa młodzież
pracująca i po ślubie przyłączyła się do tych pielgrzymek.
Tak stopniowo informacja
była przekazywana.
Potem zaczęli tam jeździć
pielgrzymki autobusowe. Kult
Matki Bożej Budsławskiej rozwijał się dzięki, przede wszystkim, ruchowi pielgrzymkowemu, dzięki publikacjom
w mediach. Myślę, że teraz
wszyscy wiedzą o Budsławiu.
– Wydaje mi się, że przez
te dziesięciolecia Budsław
stał się miejscem jedności
nie tylko białoruskich katolików. Zjednoczył wszystkich
Białorusinów, stał się ważny
dla całego narodu. Czuje to
Ksiądz?
– Zdecydowanie tak! Czuję,
słyszę rozmowy, rozmawiam
z prawosławnymi. Wszędzie
podkreśla się, że jest to Narodowe Sanktuarium Białorusi.
Chociaż mamy Łohiszyn, Trokiele i inne sanktuaria, Budsław jest narodowy – jest to
ranga, wszechbiałoruski poziom. I to nas łączy.

„Wskazówki
duszpasterskie
dotyczące obchodów ŚDM w Kościołach lokalnych” zaprezentowano w Watykanie. Obchody diecezjalnych Dni Młodzieży odbędą
się teraz w uroczystość Chrystusa
Króla.
Autorzy zalecają włączenie
uroczystości diecezjalnych do
szerszego kontekstu całorocznej
pracy z młodzieżą, aby pomóc
młodszemu pokoleniu w nawiązywaniu bliskich więzi z Kościołem.
Zauważają również, że innowacja
może być okazją do ożywienia całej
wspólnoty kościelnej i spotkania
się z młodzieżą, która z różnych
powodów do tej pory pozostawała
daleko od Kościoła.
Dokument został przygotowany przez Dykasterię ds. Świeckich,
Rodziny i Życia po konsultacjach
z duszpasterzami młodzieży i
młodzieżą z całego świata.

Beatyfikowany założyciel
Salwatorianów

W Rzymie odbyła się beatyfikacja ks. Franciszka Marii od
Krzyża Jordana, założyciela Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i
Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela.
„Charyzmatyczna intuicja bł.
Franciszka pomogła wielu kobietom i mężczyznom różnych narodowości i języków realizować
Ewangelię, a poprzez działalność
Rodziny Salwatoriańskiej przyczyniła się do rozpowszechnienia
zbawczego przesłania w ponad
50 krajach” – zauważył wikariusz
generalny diecezji rzymskiej kardynał Angelo De Donatis. Przewodniczył on uroczystej Mszy
beatyfikacyjnej, która odbyła się
w rzymskiej bazylice św. Jana
na Lateranie.
Na Białorusi Salwatorianie posługują tylko w diecezji witebskiej
– w Brasławiu, Urbanach, Słobódce i Witebsku.

Stolica Apostolska
w OBWE: nie dyskryminować wiary
w sferze informacji

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(OBWE) wypowiedział się na temat
znaczenia wolności prasy dla promowania demokracji i sprawiedliwości we współczesnym społeczeństwie.
Ks. Janusz Urbańczyk przestrzegł media przed blokowaniem
i wypaczaniem informacji dotyczących religii, wiary i kwestii moralnych, co niestety coraz częściej ma
miejsce. Watykański dyplomata
przypomniał, że prasa i media są
narzędziami koniecznymi do przekazywania przejrzystych i prawdziwych informacji, promowania
wolności.

Intencje modlitewne
na czerwiec
powszechna

Módlmy się w intencji ludzi
młodych, którzy przygotowują
się do małżeństwa przy wsparciu
wspólnoty chrześcijańskiej – aby
wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

diecezjalna

Módlmy się, aby Pan błogosławił wspólnotę Żywego Różańca i
inne Stowarzyszenia modlitewne
w naszej diecezji.
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W uroczystość Zesłania Ducha Świętego biskup grodzieński
Aleksander Kaszkiewicz obchodził 30 rocznicę przyjęcia sakry
biskupiej. Miała ona miejsce 23 maja 1991 roku w bazylice katedralnej pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie. Głównym
konsekratorem święceń był arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz.
Ks. Jerzy Martinowicz

W tym ważnym dla siebie
dniu hierarcha nawiedził dwie
wspólnoty parafialne w naszej
diecezji – sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego w Rosi i parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie.
Sprawując uroczyste Msze św.

w tych świątyniach, hierarcha
swoimi
modlitwami
otaczał
wszystkich, którzy tworzą Kościół Grodzieński – wiernych i duchowieństwo. Podczas tych Eucharystii biskup Kaszkiewicz
udzielił wiernym sakramentu
dojrzałości chrześcijańskiej.

Pasterz Kościoła na Grodzieńszczyźnie zwrócił się ze szczególną prośbą do młodych ludzi,
aby otworzyli się na dar Ducha,
który pokaże im właściwą drogę, poprowadzi do pełni Prawdy i nada głęboki sens ludzkiej i
chrześcijańskiej egzystencji.
We wszystkich świątyniach
diecezji grodzieńskiej wierni
w sposób szczególny modlili się
za swojego pasterza, który przewodzi diecezją od momentu jej
powstania, a także, dziękując
Panu Bogu za wszelkie dary i łaski, wyśpiewali radosne Te Deum
laudamus.

ŁOTWA. Łotewski Kościół wzmacnia ochronę małoletnich. W Rydze zorganizowano specjalne sympozjum dla osób duchownych, konsekrowanych oraz zaangażowanych w duszpasterstwo, które zostało poświęcone nadużyciom stosowanym w Kościele. Wydarzenie odbyło się
w trybie zdalnym, z uwagi na ograniczenia epidemiczne, a przygotował je
Ryski Wyższy Instytut Nauk Religijnych (RARZI). Spotkanie nie ograniczyło się do prezentacji watykańskich dokumentów, ale zawierało wiele
elementów związanych z praktyką zapobiegania nadużyciom. Chodziło
zwłaszcza o zwrócenie uwagi na los ofiar takich przestępstw jak pedofilia, co niejednokrotnie schodzi na dalszy plan w ferworze zmagań prawnych i politycznych.
IRAK. Od czasu marcowej wizyty papieża Franciszka w Iraku nieliczna mniejszość chrześcijańska ma nową nadzieję na poprawę sytuacji
politycznej. Mieszkańcy kraju wybiorą 10 października nowy parlament.
Dla mniejszości chrześcijańskiej iracki system wyborczy przewiduje co
najmniej pięć miejsc. Wśród kandydatów na 325 miejsc jest 34 chrześcijan, poinformowała wiedeńska fundacja ekumeniczna Pro Oriente. Portal Ankawa opublikował nazwiska chrześcijańskich kandydatów, spośród
których tylko część reprezentuje partie polityczne, pozostali natomiast
są kandydatami niezależnymi.
POLSKA. Główny Inspektor Sanitarny opublikował „Wytyczne
dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii
COVID-19 w Polsce”. Zgodnie z tym Konferencja Episkopatu Polski zaapelowała do organizatorów pielgrzymek o przestrzeganie wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego. Ubiegłoroczne obostrzenia zmusiły
niektóre diecezje do rezygnacji z pielgrzymek. Lecz całkowicie tradycja
pielgrzymowania w Polsce nie została przerwana. Te pielgrzymki, które
się odbyły, zakończyły się bezpiecznie, z dwoma lub trzema przypadkami objawów COVID-19. W związku z tym Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek zwraca się do organizatorów wszelkich pielgrzymek
o dostosowanie swoich planów organizacyjnych do wskazanych wymagań, z wykorzystaniem ubiegłorocznych doświadczeń bezpiecznej logistyki w warunkach pandemii.
ETIOPIA. Od początku konfliktu w etiopskim regionie Tigraj zginęło już co najmniej 78 księży. Ten fakt wynika ze sprawozdania Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego, który pozyskali dziennikarze „The Telegraph”. Zdaniem naocznych świadków masakr dopuścili się żołnierze
etiopscy i erytrejscy. Po zburzeniu budynków kościelnych i klasztornych
armia rozpoczęła polowanie na duchownych. Niektórych zabijano nawet
w trakcie prowadzenia nabożeństw czy odprawiania Mszy św.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

POŻAR W BUDSŁAWIU: NAJWAŻNIEJSZE O ZDARZENIU W SANKTUARIUM

D

ach został zniszczony, poważnie uszkodzone są sklepienia świątyni i inne konstrukcje budowlane. Jeśli chodzi
o organ, jak zauważa specjalista
Aleksander Burdzielew, jego stan
nie zmienił się znacznie, ale nie
oznacza to braku uszkodzeń w
dłuższej perspektywie (z powodu
braku dachu kościoła). Najświętszy Sakrament i cudowny obraz
Matki Bożej Budsławskiej zostały uratowane – wyniesiono ich w
pierwszej kolejności z kościoła.
Obraz znajduje się w bezpiecznym
miejscu i wkrótce będzie ponownie dostępny do uczczenia przez
wiernych. Również dzięki pomocy
miejscowych parafian w pierwszą
godzinę pożaru z bazyliki wyniesiono wszystkie możliwe rzeczy.
Przyczyna pożaru nie jest
jeszcze znana. W sprawie pożaru

prawdopodobnie, trzeba będzie
zamówić las archangielski lub
syberyjski, co pociągnie za sobą
bardzo drogi transport. Z tego wynikają też inne trudności: opóźnienie w odnowieniu dachu jest
bardzo niebezpieczne, ponieważ
lato i jesień w kraju są deszczowe,
a wilgoć zaszkodzi wnętrzu świątyni. Wyjściem jest nakrycie kościoła tymczasowym dachem.
Oczywiście po pożarze na czas
nieokreślony zabroniona jest eksploatacja budynku poszkodowanego kościoła. Miejscowi wierni
zbierają się na Mszy św. i nabożeństwa w kaplicy Domu budsławskiego Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
Mimo wspomnianych ograniczeń, uroczystości ku czci Patronki Białorusi Matki Bożej Budsławskiej odbędą się bez zmian – 2 i 3

Narodowe sanktuarium w Budsławiu jest wartością historyczno-kulturową pierwszej kategorii, co
oznacza, że ma znaczenie ogólnokrajowe dla całej
Białorusi. Festyn w Budsławiu został wpisany przez
UNESCO na Listę reprezentatywną niematerialnego
dziedzictwa kulturowego ludzkości.
wszczęto postępowanie karne.
W tej chwili specjaliści stopniowo zaczynają pracować nad
usunięciem skutków nadzwyczajnej sytuacji. Jak zauważa dyrektor NPPU (Naukowo-Produkcyjne Przedsiębiorstwo Unitarne)
„Будрэканструкцыя” Giennadij
Małaszuk, główne problemy będą
związane ze znalezieniem odpowiedniego drzewa do konstrukcji dachu kościoła budsławskiego – prawie niemożliwe jest ich
znalezienie na Białorusi, więc,

lipca. Uroczystości planowane są
w tradycyjnym formacie, ale z zachowaniem odpowiednich przepisów sanitarnych i bez organizowanych pielgrzymek. Jednocześnie
wszyscy chętni mogą organizować
pielgrzymki indywidualnie.
Pożar w Budsławiu to wyzwanie, które daje możliwość ponownego okazania solidarności i przypomina, że w trudnych czasach
kryzysu społeczno-politycznego
duchowej odbudowy potrzebuje
cały naród białoruski.

catholic.by

Rankiem 11 maja cały kraj zamarł bez tchu na wieść
o pożarze w jednej z głównych świątyń Białorusi –
sanktuarium Matki Bożej Budsławskiej. Nie udawało
się ugasić ognia przez kilka godzin, w wyniku czego
bazylika poniosła wiele szkód.

Jak dokonać wpłaty przez system ERIP:
1. Wybierz w terminalu płatniczym pozycje w następującej kolejności:
•
System rozliczeń ERIP (numer usługi 4349831)
•
Organizacje charytatywne i stowarzyszenia społeczne
•
Pomoc dzieciom, dorosłym
•
Caritas Mińsk Darowizny
2. Aby wpłacić wpisz nazwisko, imię, imię odojcowskie i cel darowizny – BUDSŁAW.
3. Wprowadź kwotę darowizny.
4. Sprawdź poprawność informacji.
5. Zakończ płatność.
Rekwizyty bankowe dla złożenia ofiary:
Религиозная миссия «Благотворительное католическое
Могилевской архиепархии
Тел/факс (8 017) 515-31-08
УНП 101131305
223058 Минский р-н, д. Лесковка, ул. Каритас, 1
р/с BY16 PJCB30150531141000000933
«Приорбанк» ОАО, БИК PJCBBY2X

общество

Каритас»

Минско-

Ofiary można składać również na rachunek rozliczeniowy parafii Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Budsławiu:
Религиозная община «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии»
аг. Будслав Мядельского района
222374 Минская обл., Мядельский р-н, аг. Будслав, ул. Красная площадь, 8
р/с BY12BAPB30153404200100000000
ОАО «Белагропромбанк», г. Минск
код банка BAPBBY2X
УНП 600195666
Dodatkowe konto dla obywateli Polski:
Przejdź do portalu zrzutka.pl, następnie wpisz w wyszukiwarkę „Ratowanie spalonej bazyliki (Budsław, Białoruś)”, przelej dowolną kwotę pieniędzy za pomocą operacji online.
Do 23 maja zebrano ponad 400 tysięcy białoruskich rubli na odbudowę kościoła.
Materiał został przygotowany na podstawie stron internetowych Budslau.by, Catholic.by
i kanału telegram “Адновім Будслаў разам”.
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Materiał kończy cykl świadectw księży, którzy odnaleźli swoje powołanie
po różnorodnych doświadczeniach życiowych.
Angelina Marciszewska

Br. Emmanuel Juran: „Rozpoznawanie powołania
jest procesem trwającym do końca życia”
Br. Emmanuel Juran należy
do Zakonu Szpitalnego św. Jana
Bożego, lub, jak go jeszcze nazywają – zakon Bonifratrów. Jak
sama nazwa wspólnoty sugeruje,
charyzmą zakonników jest opieka nad chorymi. Br. Emmanuel
jest przykładem człowieka, któremu udało się połączyć swoje
pierwotne doświadczenie życiowe ze służeniem Bogu. Ukończył studia medyczne, później
wstąpił do klasztoru, a obecnie
posługuje w „Chrześcijańskim
centrum społecznym” w Mińsku,
opiekując się osobami niepełnosprawnymi, a jednocześnie pracuje w miejskiej przychodni.
„Urodziłem się w Mińsku
w zwykłej rodzinie radzieckiej.
Sakrament chrztu przyjąłem
już w świadomym wieku – po
„pierestrojce”, wraz z matką i
siostrą. Zaczął mnie przyciągać
Kościół, ale nie we wzniosłym,
lecz w znacznie bardziej prozaicznym sensie: podobała mi się
architektura świątyń i to, że we
wspólnocie katolickiej mówiono
po białorusku. Miało to charakter prozachodni i wzbudziło
zainteresowanie” – mówi brat
Emmanuel.
Zakonnik przyznaje, że początkowo postrzegał Boga jako
„maga” specjalizującego się w
spełnianiu pragnień i z którym
zawsze można się umówić. Dlatego postawa była odpowiednia.
„Po ukończeniu szkoły obiecałem Panu Bogu, że jeśli pomoże mi dostać się na Uniwersytet
Medyczny, zacznę chodzić do

kościoła i wykonywać niezbędne
praktyki religijne. I dostałem się
na studia. A po kursie katechezy
odsłoniła mi się prawdziwa postać Boga. I nagle On całkowicie
mnie przekonał” – zauważa brat.
Młody mężczyzna kontynuował naukę, a wewnątrz czasami
narastała w nim chęć pójścia do
klasztoru. Zastanawiał się nad
decyzją przez 6 lat i dopiero jako
absolwent zdał sobie sprawę, że
chce dołączyć do bonifratrów.
„Rodzice nie byli zachwyceni, ponieważ mieli radzieckie
wyobrażenie o zakonach. Myśleli, że będę chodził w łachmanach
i mieszkał w chacie. Oczywiście
rzeczywistość braci bonifratrów
wygląda jednak inaczej. Typowa
wspólnota ma klasztor i dużą
placówkę medyczną lub opiekuńczą (na Białorusi bonifratrzy
rozpoczęli działalność dopiero
w lutym 2020 roku, więc nie mają
jeszcze specjalnego miejsca posługi – uw. autora)” – dodaje
br. Emmanuel.
Zastanawiając się nad sensem
posługi wspólnoty, zakonnik zauważa, że modlitwa jest podstawą, na którą nakładane są inne
obowiązki: „Otaczamy opieką
modlitewną niemogących, pracowników placówek medycznych
i ich wolontariuszy. Dążymy
również do ewangelizacji personelu medycznego i pacjentów.
A wraz z tym dbamy o «powłokę». Innymi słowy, idziemy
do duszy przez ciało”.
Przez kilka miesięcy posługi
na Białorusi br. Emmanuel zdał

Br. Emmanuel w swojej posłudze łączy troskę o zdrowie duchowe i fizyczne człowieka

sobie sprawę, że kraj ma trudną sytuację z uwarunkowaniami
osób niepełnosprawnych. „Na
ulicach prawie nie zauważy się
tych ludzi. Pojedyncze osoby. I
to nie jest znak, że ich nie ma.
Oznacza to, że prawie nie wybierają się z domu, ponieważ
po prostu nie ma warunków
do bezpiecznego poruszania się.
Posługiwałem w Polsce, bywałem w Hiszpanii i we Włoszech
– tam osoby niepełnosprawne
są aktywną częścią społeczności” – mówi zakonnik.
Dlatego tutaj br. Emmanuel na razie widzi swoją misję
w opiece nad tymi, którzy nie
mogą się o siebie zatroszczyć.
Jednocześnie
zakonnik
dodaje, że rozpoznanie swojego

powołania jest niemal niekończącym się procesem. „Jeśli chodzi o posługę w ramach zakonu
lub kapłaństwa, należy zachować ostrożność. Nie warto się
bawić słowami typu «usłyszałem
głos Boga», ponieważ może istnieć pokusa zmienienia Go na
swoje podobieństwo. W rezultacie możemy przeżyć kryzys, ponieważ to my mamy obraz Boga,
a nie na odwrót. Boga nie ogarniemy, będziemy szukać i próbować Go pojąć przez całe życie
– argumentuje br. Emmanuel.
– W służbie duszpasterskiej jest
wiele wzniosłych rzeczy – piękne małżeństwa, uroczyste procesje, inspirujące pieśni. Często
młodzi ludzie mogą właśnie na
tym się akcentować, a w obliczu

rzeczywistości klasztornej odczuwają rozczarowanie. Jednak
do świętości nigdy nie prowadziła pompatyczność. Raczej
zwykłe, pełne rutynowych obowiązków dni” – podkreśla.
Br. Emmanuel uważa, że
niedocenianie godności rzeczy
prostych i szarej rzeczywistości
prowadzi do zamieszania młodych ludzi, którzy szukają swojej
realizacji w życiu towarzyskim.
Mass media wybrzuszają ludzi
sukcesu, odsuwając na bok osoby mniej atrakcyjnych zawodów.
Można jednak wykonać „mały”
obowiązek i nadal być szczęśliwym. Można po prostu być
uprzejmym podczas wykonywanej pracy i pocieszyć tym wielu
ludzi.

Alena Majsiuk

PRAWDZIWE
DZIAŁANIA
Z TROSKĄ
O WSPÓLNY
DOM

Działalność człowieka na Ziemi doprowadziła do zubożenia i wyginięcia
wielu przedstawicieli gatunków flory i fauny. Jak możemy zacząć zmieniać
świat wokół siebie, aby naprawić błędy, zrekompensować straty dobrymi
uczynkami, aby przyroda odnowiła się do stanu naturalnego? Każdy jest
w stanie zrobić wiele przydatnych rzeczy, aby zwiększyć różnorodność
biologiczną na Ziemi i przywrócić równowagę.
„MODLITWA BEZ UCZYNKÓW
JEST MARTWA”
Encyklika papieża Franciszka Laudato si
o opiece nad wspólnym domem może być
inspiracją do działań każdego człowieka.
Zawsze istnieje możliwość, aby pomóc naturze prawdziwymi czynami. W ten sposób
rozpoczął się projekt powrotu dziwnych
sów płomykówek na terytorium Białorusi. Dzięki staraniom księży i działaczy organizacji ekologicznych, w Szydłowicach,
Hnieźnie, Repli i Indurze wieże kościelne
są już przygotowane do przyjęcia płomykówek.
Świątynie, które mają długą historię,
pamiętają te ptaki. Uwielbiali osiedlać się
pod dachami, pomagali mieszkańcom pozbyć się gryzoni i po prostu zachwycali
swoim pięknem. Jednak intensywny rozwój
rolnictwa, prace konserwatorskie, wycięcie lasów, a do tego seria mroźnych zim
bez ocieplonych schronów doprowadziły

do wyginięcia płomykówek.
Rzadkie ich pary zasiedliły tereny sąsiedniej Polski, gdzie wolontariusze od
dawna stwarzają warunki do przebywania
ptaków na wieżach kapliczek. Jak każda
żywa istota, płomykówki pamiętają dom,
w którym się urodziły, i opuszczając „dom
rodzicielski” szukają podobnych warunków. Dlatego budynki kościelne są ulubionymi miejscami zasiedlenia płomykówek.
Inne gatunki ptaków mogą również chętnie
zamieszkiwać tereny świątyń i wież, jeśli
człowiek im w tym pomoże.
Jak teren kościoła może stać się dostępny dla wszystkich?
Świątynia jest przede wszystkim miejscem modlitwy i spotkania człowieka
z Bogiem. Jest to jednak także miejsce
spotkań ludzi, w którym można wymieniać
się pomysłami, przekazywać informacje
i doświadczenia. Jest to również świetne

wikipedia.org

Сnota ekologiczna

miejsce, w którym należy podjąć działania
edukacyjne, dać możliwość realizacji swoich pomysłów.
Oferujemy opcje wykonalnych spraw
dla każdego, aby przybliżyć naturę do człowieka i stać się prawdziwym odzwierciedleniem słów papieża w swojej miejscowości.
1. Szpaki, sikory, muchołówki, kopciuszki zwyczajne, rudziki, zięby i wiele
innych ptaków chętnie przylecą do ciebie, jeśli na twoim terytorium są drzewa i
krzewy. Ustaw gniazda dla różnych gatunków ptaków. Śpiew ptaków ma korzystny
wpływ na zdrowie ludzi, wewnętrzne rytmy
wszystkich narządów wracają do naturalnego funkcjonowania.
2. Drzewa i krzewy mogą być schronieniem dla ludzi przed słońcem i wiatrem, a
dla ptaków miejscem gniazdowania, żerowania i zapasów na zimę. Posadź dziką
różę, głóg, jarzębinę, czarny bez, winogrona, rośliny pestkowe i nasienne. Twoje terytorium stanie się rajem dla ptaków.
3. Małe zwierzęta, jaszczurki, żaby,
nietoperze lubią osiedlać się w ogrodach i
jeść owady. Ale muszą być dla nich miejsca schronienia: stare gałęzie drzew, liście,
kamienie, nieskoszona trawa, miejsca pod
dachami. Zorganizowanie takich kryjówek
jest całkowicie w twojej mocy.
4. Ścinane trawniki są całkowicie

nieodpowiednie dla naturalnej przyrody.
Nie ma w nich schronienia przed wiatrem,
słońcem, deszczem, mrozem. Prowadzi
to do martwego istnienia terytorium. A
stamtąd, skąd odchodzi natura, człowiek
wkrótce też odejdzie. Tylko na nieprawidłowo przekopanej ziemi pojawia się burzan.
Jeśli nie przeszkadzać naturze za pomocą
łopaty i pługa, ona sama przywróci równowagę, a w przyszłym roku zobaczysz,
jak świetnie ziemia staje się domem dla
wszystkich żywych istot. W ten sposób
można obserwować naturalne życie.
5. Zostaw opadłe liście lub zbieraj je
w jednym miejscu, aby pomóc owadom i
niektórym małym zwierzętom. Dodatkowo
możesz stworzyć domy dla owadów (błonkoskrzydłych, chrząszczy). W takich kryjówkach samotne osy i pszczoły będą mogły
hodować potomstwo, a różne bezkręgowce
(pająki, biedronki) będą mogły ukrywać się
przed słońcem i zimować.
6. Posadź kwiaty, ogrody. To przyciąga motyle, pszczoły. Są pomocnikami
w tworzeniu zbiorów. Kolor jest ważny w
harmonii dla człowieka, gdy obserwuje. A
zapach kwiatów jest niezbędny dla dobrego
nastroju.
Jeśli człowiek zmieni swój stosunek
do natury, wykaże mądrość, to wszyscy
będą mieli z tego korzyść.
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CO ROBIĆ, GDY DZIECKO NIE CHCE
ROZMAWIAĆ Z RODZICAMI?

DOPOMÓC
DOBRĄ RADĄ

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog
Najczęściej podobne sytuacje zdarzają się wtedy, gdy
dziecko traci zaufanie do rodziców. Wtedy dziecko nie chce
rozmawiać, nie mówi o swoich
problemach, a na każde pytanie odpowiada wymijająco. Co
trzeba zrobić, aby dziecko znowu było otwarte na swoich rodziców? Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest użycie
specjalnych gier zaufania.
Najpierw
jednak
należy zrozumieć, skąd pochodzą takie sytuacje, gdy dziecko zamyka się przed swoimi

www.slowo.grodnensis.by

poszukiwanie prawdy

bliskimi. Wydawałoby się, że
wręcz przeciwnie, powinien
mieć najlepszy kontakt z rodzicami. Ale niestety nie zawsze
tak się dzieje. Wszyscy dobrze
znamy prawdę wychowawczą,
że dziecko uczy się różnych zasad życia od dorosłych.
Wyobraźmy sobie sytuację,
gdy mama pyta tatę, jak tam
było w pracy, a on odpowiada
tylko coś w stylu „nic nowego”. Zadajmy sobie pytanie,
jaką lekcję otrzymuje dziecko,
słysząc taką rozmowę? Jeżeli
rodzicom zależy, aby ich syn
czy córka rozmawiali z nimi,
najpierw sami muszą nauczyć
się rozmawiać.
Tak więc, aby zrozumieć, co
robić z dziećmi, gdy traci się
z nimi kontakt, należy najpierw
zacząć od rodziców:

1. Przez kilka dni uważnie obserwować, jak rozmawiacie między sobą i z dzieckiem, zwracajcie uwagę na to,
jak dziecko reaguje na różne
sytuacje w domu.
2. Wszystkie
spostrzeżenia warto zapisać, ale nie

komentować. Ponadto każdy
rodzic powinien robić własne
notatki.
3. Po jakimś czasie należy przeczytać jeden drugiemu
swoje notatki i porównać opisane zachowania. Prawdopodobnie spotka was wiele niespodzianek.
4. Policzcie
sytuacje,
w których wasze zachowania dokładnie się powtórzyły. Na przykład, jeżeli rodzice
nie jedzą razem w kuchni, nic
dziwnego, że dziecko je przed
telewizorem lub samotnie
w swoim pokoju.
5. Uświadomiwszy sobie,
że dziecko kopiuje zachowania rodziców, najpierw należy
poprawić własne błędy w relacjach. Nie wolno robić dzieciom uwag za to, co robimy
my sami. Warto w rozmowie
z domownikami unikać nieustannego oceniania, krytyki i
pouczeń.
Drugi etap to wspólna praca z dzieckiem. Jeżeli syn czy
córka są mali albo są w szkole podstawowej to można

zaproponować im grę z zapytaniem „gdzie lubisz spędzać
czas? Na kartce papieru należy
wypisać różne miejsca, w których dziecko bywa (na przykład: dom, szkoła, klub sportowy, dom dziadków itp.), a
następnie zaproponować dziecku ułożenie kartek z numerami zgodnie z zasadą: pierwsza
– tam, gdzie najbardziej lubi
być, a ostatnia – gdzie najmniej lubi być. Ponadto gra i
współpraca pozwolą rodzicom
zbliżyć się do dziecka. Jeżeli syn czy córka są już dorośli,
można porozmawiać z nimi na
ten temat, albo zaproponować
odwiedzić wspólnie ulubione
miejsca. Podczas takiej zabawy
można zadawać różne pytania
związane z wybranymi miejscami, a dziecko ma opowiedzieć o swoich przeżyciach i
uczuciach związanych z nimi.
Pamiętajmy, że źródłem
przygnębienia dziecka mogą
też być jego relację z osobami, z którymi ma kontakt. Jeśli chodzi o to, wtedy można
wymyślić inną grę. Napisać na
oddzielnych kartkach imiona

ludzi, z którymi dziecko najczęściej się kontaktuje, a następnie zadając różnorodne
pytania (na przykład: z kim
chciałoby polecieć w kosmos
itp.) zaproponować losowanie
kartek. Obserwujcie reakcję
dziecka na wyciągnięte imiona.
Pamiętajmy, że gry bardzo
rozluźniają dzieci i zachęcają
do większej otwartości. Taka
forma rozmowy będzie lepsza,
niż domaganie się poważnej
rozmowy lub krzyczenie na
dziecko. Ważne jest wykorzystać każdą okazję na zbliżanie
się ze swoim synem czy córką, które w każdym momencie
może uznać, że z rodzicami
da się rozmawiać.
Dobrym przykładem w wychowaniu dzieci i młodzieży
będzie św. Jan Bosko, który dobrze wiedział, żeby nawiązać
z dzieckiem dobry kontakt,
warto zaproponować mu też
zajęcia, które lubi i na które
czeka. Nie ma dzieci, które nie
lubią się bawić, a więc takim
sposobem można bardzo pomóc sobie w wychowaniu swoich dzieci.

CO BÓG MÓWI PRZEZ CUDA?
Cud
eucharystyczny
jest szczególnym rodzajem cudu, nierozerwalnie
bowiem połączony z jedną z największych tajemnic wiary, z przeistoczeniem chleba i wina w Ciało
i Krew Jezusa Chrystusa
podczas Eucharystii. Cud
eucharystyczny poprzez
swoją dosłowność uświadamia nam realność tej
przemiany, która dokonuje się na ołtarzu podczas
konsekracji.

Oświadczenie jasno stwierdza,
że ten incydent nie ma naturalnego wytłumaczenia.
SOKÓŁKA, POLSKA
12 października 2008 roku
podczas porannej Mszy Świętej
w parafii św. Antoniego Padewskiego jednemu z księży upadła
na podłogę hostia. Kapłan podniósł hostię i zgodnie z liturgicznymi normami postanowił
odłożyć ją do vasculum (specjalne naczynie z wodą), by tam
się rozpuściła.
Po tygodniu jedna z sióstr
zakrystianek poczuła delikatny
aromat niezakwaszonego chleba, pochodzący z sejfu. Otworzyła go i zauważyła na hostii
czerwoną skazę, wyglądającą
jak prawdziwa plama krwi.
O sprawie został poinformowany lokalny ordynariusz,
arcybiskup Edward Ozorowski,
metropolita białostocki. Zalecał on, aby czekać dalej. 29
października ze zdumieniem
stwierdzono, że hostia wciąż
nie uległa rozkładowi, a ślady
krwi są jeszcze bardziej widoczne.
Próbka z hostii została
poddana dwóm niezależnym
analizom, w wyniku których
wyciągnięto jednakowe wnioski: fragmenty hostii były bezsprzecznie pochodzenia ludzkiego, ich cechy morfologiczne
wskazywały na podobieństwo
do komórek mięśnia sercowego. Naukowcy nie potrafili wyjaśnić, jak to możliwe, że czas
nie miał wpływu na rozkład
tkanki i jest ona cały czas w
procesie przedśmiertnym.

Za pierwszy cud eucharystyczny uznaje się wydarzenie,
które miało miejsce na początku VIII wieku w Lanciano na
terenie Włoch, kiedy to pewien
powątpiewający w przeistoczenie kapłan z zakonu św. Bazylego odprawiał Mszę św. w
klasztorze pod wezwaniem św.
Longina. Gdy skończył wypowiadanie słów konsekracji, hostia w jego dłoniach przemieniła się we fragment Ciała, a wino
w kielichu w Krew.
Pomimo, że większość znanych cudów eucharystycznych
pochodzi z czasów średniowiecza, to część z nich miała miejsce również w ostatnich latach.
Podobne cuda mają miejsce na
całym świecie. W najróżniejszych jego zakątkach dokonało
się ich ponad 130, a kilka z nich
miało miejsce również w naszym sąsiednim kraju w Polsce.
Oto 4 cuda eucharystyczne, które odnotowano w ciągu
ostatnich 20 lat:
TIXTLA, MEKSYK
W czasie rekolekcji 21
października 2006 roku, gdy
rozpoczęto rozdawać Komunię świętą, z hostii wydobyła
się czerwonawa substancja.
W październiku 2009 roku
miejscowy biskup Alejo Zavala Castro powołał specjalną
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Opracował ks. Jerzy Martinowicz

Srebrny relikwiarz z Lanciano, zawierający przemienione
Ciało i Krew Chrystusa

komisję mającą na celu zbadanie i określenie, czy to wydarzenie było żartem, czy prawdziwym cudem.
Badania naukowe przeprowadzone w latach 2009-2012
dowiodły, że podejrzana substancja znajdująca się na hostii

ma związek z ludzką krwią. Dwa
badania przeprowadzone przez
wybitnych ekspertów medycyny sądowej wykazały, że substancja pochodzi z wnętrza
hostii, tym samym wykluczając
opcję mówiącą o tym, że ktoś
mógł umieścić ją z zewnątrz.

CHIRATTAKONAM, INDIE
28 kwietnia 2001 roku w lokalnym kościele parafialnym
kapłan zauważył cudowny wizerunek, który pojawił się na
hostii.
W swoim oświadczeniu
napisał, że gdy wystawił Najświętszy Sakrament, zauważył
na nim trzy kropki. Kapłan spoglądał na monstrancję i zapraszał wiernych do podziwiania

tego zjawiska. 5 maja 2001 roku
otworzył tabernakulum i ujrzał
w hostii ludzką twarz. Zastanawiał się, czy to tylko jego
złudzenie, po czym spytał ministranta o to, czy coś tam widzi. „Widzę postać człowieka”
– odpowiedział.
Z czasem obraz stał się czytelniejszy i przedstawiał mężczyznę podobnego do Jezusa
ukoronowanego cierniami. Do
dziś hostia jest otaczana czcią.
LEGNICA, POLSKA
W Boże Narodzenie, 25
grudnia 2013 roku, na posadzkę
kościoła św. Jacka upadła hostia. Została ona podniesiona i
włożona do vasculum. Niedługo potem kapłan zauważył na
niej ślady krwi. Ówczesny ordynariusz, biskup Stefan Cichy,
zdecydował powołać specjalną
komisję, która miała obserwować i zbadać całe zjawisko.
Na zlecenie hierarchy Zakład Medycyny Sądowej przeprowadził w 2014 roku badania
na wyodrębnionych fragmentach. Zaobserwowano wówczas
w obrazie histopatologicznym
fragmenty tkanki charakterystyczne dla serca w agonii.
PRZESŁANIE BOGA
DO CZŁOWIEKA
Każdego dnia, nawet w każdej jego sekundzie, w jakimś
miejscu na świecie odprawiana
jest Msza Święta, w czasie której Jezus w sposób bezkrwawy
ofiarowuje się za nas Ojcu. Co
jakiś czas Pan Jezus daje nam
jednak szczególne znaki – cuda
eucharystyczne. Czyni to, aby
zachęcić nas do głębszego
udziału w Eucharystii i pokładania w Nim wszelkiej nadziei.
Wydarzenie o znamionach
cudu eucharystycznego uzmysławiają nam, jak zróżnicowany może być język, którym
mówi Pan Bóg. Zawsze jednak
jest to język zrozumiały dla
wierzącego człowieka. Stwórca
daje nam wyraźny znak swojej
obecności i swojego realnego
istnienia.
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Refleksja nad wiecznością

CZEGO CHCE
OD NAS BÓG?

duchowo i dojrzewasz do totalnego samowyrzeczenia się.
Chrześcijanin cierpi po to,
aby Boży obraz – utracony
na skutek upadku w grzech –
mógł być w nim odnawiany,
by potrafił umrzeć dla swoich
zachcianek, pożądań, marzeń
i pożądliwości ciała, a stał się
ofiarą doskonałą. Dlatego,
gdy jest ci ciężko tak, że już
nie dajesz rady, gdy opuściły
cię siły ciała i ducha, zacznij
żyć tylko Jezusem i dla Jezusa.

„Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy
Boga miłują, to jest z tymi,
którzy według postanowienia
Jego są powołani”.
Rz 8, 28

SŁOWO = CZYN
Wielu ludzi uważa, że
stając się uczniem Chrystusa powinniśmy otrzymać
pewien przywilej nietykalności przed złem, przestać
doznawać życiowych trudności, problemów i bolesnych

gloria-deo.pl

Ludwiga Cydzik

CO MOŻEMY
DAĆ BOGU?
Pan Jezus oddał swoje
ciało i przelał całą swą krew
za nas. A co my możemy dać
Mu w zamian? Czego oczekuje od nas Bóg? „Synu, daj mi
swe serce, dróg moich niech
strzegą twe oczy” (Prz 23, 26).
Tym jednym zdaniem Stwórca określa swoje oczekiwania
wobec człowieka, cały sens
jego istnienia i powołania.
Bóg-Ojciec potrzebuje od nas
czystego, wiernego, nieskazitelnego serca promieniejącego miłością niczym słońce lub
złoto.
Wszyscy jesteśmy wezwani przez Boga, by kroczyć
Jego drogą. „On nas wybawił
i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie
do własnego postanowienia
i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie
przed wiecznymi czasami”
(2 Tym 1, 9). W momencie,
gdy człowiek odpowie na Boże
wołanie: „Tak, Panie, chcę iść
za Tobą i być Ci wierny!” – dla
każdego chrześcijanina zaczyna się nieprosta wędrówka
duchowego rozwoju i ciężkich
wypróbowań.

doświadczeń.
Aczkolwiek,
abyś został Bożym człowiekiem nie z nazwy, lecz z istoty, by twoje serce rozpaliło się
ogniem wszechogarniającej
miłości, mądrość Najwyższego przygotowała dla ciebie
nieco inny plan.
„Szymonie, synu Jana, czy
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak,
Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 15). Trzy razy
Szymon Piotr powtarzał Jezusowi, że Go miłuje. Niemniej
jednak, poddany pierwszej
próbie, uczeń natychmiast
wyrzekł się swego Nauczyciela. A jaka jest wartość naszych słów, modlitw i ślubów
wierności? „Nie każdy, kto mi
mówi: Panie, Panie, wejdzie
do królestwa niebieskiego,
lecz ten, kto wypełnia wolę
mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7, 21).
Czy nasze czyny odzwierciedlają słowa i deklaracje?
Czy miłujemy Jezusa tylko
wtedy, gdy nam błogosławi i
wszystko układa się dobrze?
Co się stanie, gdy zetkniemy się z prześladowaniem,
zaniedbaniem,
fałszywym
oskarżeniem, zdradą, krytyką,
zapomnieniem, poniżeniem,
ciężką chorobą, falą niepowodzeń, uciskiem i innymi
przeciwnościami losu? Czy
walecznie będziemy bronić
Chrystusa i nadal Mu ufać, a
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może tchórzliwie odwrócimy
się od Niego?
PRÓBA
OGNIEM
W większości przypadków
sami nie potrafimy dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, dopóki nie zetkniemy się
z ciężkim doświadczeniem.
Dlatego nasza wierność Jezusowi jest sprawdzana i poddawana próbie na autentyczność, wytrwałość i wartość
przez całe życie. Bóg pragnie
„ażeby wypróbowana wiara
wasza okazała się cenniejsza
niż znikome złoto, w ogniu
wypróbowane, ku chwale i
czci, i sławie, gdy objawi się
Jezus Chrystus” (1 P 1, 7).
Złoto jest najbardziej cennym z metali szlachetnych
o unikatowych wartościach,
takich jak niezniszczalność,
odporność na działanie powietrza, tlenu oraz kwasów.
Nie poddaje się ono procesom
rdzewienia, matowienia, ani
rozpadowi. Złoto przez wieki było symbolem czystości i
wartości królewskich. Jednak,
aby pozyskać złoto w czystej
postaci wymagane są odpowiednie narzędzia i bardzo
wysoka temperatura.
Podobnie Pan Bóg wykorzystuje ludzi, jako narzędzia,
a napięte życiowe sytuacje,
jako ogień i wysoką temperaturę, dzięki którym może

wydobyć z człowieka najwyższą wartość. „Usiądzie, aby
wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego
i będzie ich płukał jak złoto
i srebro. Potem będą mogli
składać Panu ofiary w sprawiedliwości” (Ml 3, 3).
Najwyższy pragnie, by nasza wierność i ufność była
podobna do złota, nabrała odporności przed zewnętrznym
zepsuciem, pokusami świata
i nie ulegała zachwianiom,
gdy przyjdzie ucisk. Pan Jezus
ostrzegł swoich wyznawców,
że w tym świecie będą doświadczać cierpień: „Na świecie ucisk mieć będziecie, ale
ufajcie, Ja zwyciężyłem świat”
(J 16, 33).
SENS
CIERPIENIA
Ból i upadek otwiera oczy
na prawdę o nas samych, odrywa od mroku cielesności i
duchowej ciemności. Przez
cierpienia człowiek lepiej poznaje swoją duszę, prawdziwą naturę, swoje możliwości
i słabe strony. Zmartwienie
oczyszcza człowieka z braku
pokory, ze zbyt wysokich wyobrażeń o sobie. Utrapienie,
które przechodzisz, jest papierkiem lakmusowym, który pokazuje, gdzie upadasz
na duchu i ogarnia cię zniechęcenie, rozpacz i użalanie
się, a gdzie wzmacniasz się

BADAJ INTENCJE
SWOJEGO SERCA
Miłość do Stwórcy realizuje się przez oddane służenie
bliźniemu. Dlatego w swoim
postępowaniu badaj intencje
swojego serca. Czy motywacją twoich czynów jest własny egocentryzm, czy raczej
dobro bliźniego? Komu i czemu służy twoje serce i dusza?
Czyny, które nie rodzą w sercu miłości nie są warte, by je
podejmować. Uczucia, które
nie zbliżają do Boga nie są
godne dziecka Bożego. Myśli,
które nie umacniają wiary są
niepotrzebnym balastem duszy. Decyzje, które nie zostały
oparte na Bożej woli są drogą
błędu i zła. Czyń to, by twoje
życie było owocne dla Nieba.
„Dodajcie do wiary waszej
cnotę, do cnoty poznanie,
do poznania powściągliwość,
do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń
braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Gdy bowiem będziecie je mieli i to
w obfitości, nie uczynią was
one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Komu bowiem ich brak,
jest ślepym – krótkowidzem
i zapomniał o oczyszczeniu
z dawnych swoich grzechów.
Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie
nigdy. W ten sposób szeroko
będzie wam otworzone wejście do wiecznego królestwa
Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa” (2 P 1, 5-11).

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

30 maja – Uroczystość Najświętszej Trójcy
Mt 28, 16-20
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie
i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Źródło miłości
Znakiem wyróżniającym chrześcijan na całym świecie, bez względu na ich kulturę
czy język, jakim się posługują, jest zawsze znak krzyża. Jesteśmy nim naznaczeni w dniu
naszego chrztu świętego, a obmycie wodą chrzcielną w imię Trójcy Świętej oczyszcza
nas z grzechu pierworodnego i czyni dziećmi Bożymi.
Wiara w Ojca, Syna i Ducha Świętego jest dla nas fundamentalna. To ona prowadzi
człowieka do zbawienia. Ale w życiu chrześcijanina jest jeszcze jeden bardzo ważny
wyróżnik. To przykazanie miłości Boga i bliźniego. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wyznawców Chrystusa rozpoznawano nie tylko po tym, jak się żegnali, ale
po tym, jak się miłowali. Źródłem ich miłości była wiara w Trójjedynego Boga. Ponieważ jeśli poszukujemy miłości najdoskonalszej, to znajdziemy ją jedynie w Trójcy
Świętej, w której Ojciec miłuje Syna, a Syn Ojca. Duch Święty tę miłość podtrzymuje i
ożywia. Uzdalnia także nasze serca, abyśmy byli w stanie Bożą miłość przyjąć i nią żyć.
Bywa, że w życiu przeżywamy rozczarowania miłością. Ktoś nas zranił, oszukał,
a może wykorzystał nasze dobre serce. Tracimy wiarę w to, że miłość jest w ogóle możliwa i można jeszcze kochać. Zranieni, zaczynamy ranić innych. Niestety, sami z siebie nie potrafimy wykrzesać płomienia miłości. Tylko w Bogu możemy znaleźć miłość
prawdziwą. Tylko On, poprzez swoją nieskończoną miłość, może uzdrowić nasze serca
i uczynić je zdolnymi do prawdziwej miłości. Odkrywajmy Boga jako żywą wspólnotę
Osób i powierzajmy działaniu Jego uzdrawiającej łaski nasze zranione serca.
Panie Jezu Chryste, pozwól mi w Tobie znaleźć prawdziwą miłość i uzdrawiaj moje
zranione serce!

6 czerwca – X Niedziela zwykła
Mk 3, 20-35
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że
nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”. A uczeni w Piśmie, którzy
przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy”. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: „Jak
może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone,
takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki
dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą
skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu
mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy
dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa,
których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu
wiecznego”. Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”. Tymczasem nadeszła Jego
Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi
siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze
szukają Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?”. I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”.

Rodzina Jezusa
Budująco brzmi zapewnienie Chrystusa, że będziemy Jego siostrami i braćmi, gdy
zechcemy pełnić wolę Bożą. Nie zawsze jest to łatwe, ale możliwe. Przez wieki potwierdzali to święci i zwykli chrześcijanie, których imion nie zapisano w kronikach.
Niech w codziennym życiu zwycięża nasz Pan i Zbawca. Obyśmy zawsze należeli do
Jego rodziny. Tak będzie, gdy świadomie i dobrowolnie przyjmiemy Dobrą Nowinę. W
ten sposób zaciągniemy pokrewieństwo z Jezusem i staniemy się Jego braćmi i siostrami.
Panie Jezu Chryste, spraw, abym zawsze potrafił pełnić Twoją świętą wolę i otwartym sercem przyjmować Ewangelię!
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Odpoczynek ze „Słowem”

Z głębi serca

JEGO EKSCEL ENCJI
KSIĘDZU BISKU POW I
A L EKSA NDROW I K ASZK IEW IZOW I

z okazji 45. rocznicy kapłaństwa składamy najpiękniejsze
życzenia: opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha
Świętego, niegasnącego zapału w niesieniu ludziom Dobrej Nowiny oraz najpiękniejszych plonów na Bożej niwie.
Redakcja „Słowo Życia”

CZCIGODNEM U KSIĘDZU R EDA KTOROW I JERZEM U M A RTINOW ICZOW I

z okazji rocznicy święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, pogody ducha, siły, mocnej wiary, optymizmu oraz dużo radości
w posłudze kapłańskiej. Niech Matka Najświętsza prowadzi Księdza najpiękniejszą ścieżką do Boga.
Redakcja „Słowo Życia”

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI ALEKSANDROWI SZEMETOWI

z okazji rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy, byś zawsze był otoczony promieniami Miłosierdzia Bożego, łaską Bożą i opieką Matki Najświętszej.
Życzymy również mocnego zdrowia, szczęścia, długich
lat życia oraz obfitych owoców na niwie Pańskiej.
Z pamięcią w modlitwie wierni parafii
Matki Bożej Ostrobramskiej, Grodno-Augustówek

CZCIGODNEM U KSIĘDZU
DY MIT ROW I SIEDL ECK IEM U

z okazji jubileuszu szczerze życzymy mocnego zdrowia,
łaski Bożej i darów Ducha Świętego w pełnieniu posługi
duszpasterskiej. Niech Twa droga życiowa będzie napełniona radością i niegasnącym optymizmem, a Matka
Boża zawsze broni od niebezpieczeństwa i otula swoją
bezgraniczną miłością. Wszystkiego, co najlepsze!
Z szacunkiem parafianie

CZCIGODNEM U KSIĘDZU K A NONIKOW I JA NOW I R EJSZELOW I

z okazji 29. rocznicy święceń kapłańskich oraz urodzin
przesyłamy najpiękniejsze życzenia. Niech dobry Bóg codziennie obdarza Ciebie swoimi łaskami, mocnym zdrowiem, światłem i radością, a Matka Boża zawsze pomaga. Jesteśmy bardzo Ci wdzięczni za dobroć i życzliwość.

Z pamięcią w modlitwie wierni kaplicy Lipiczno

CZCIGODNEM U KSIĘDZU PROBOSZCZOW I PAW ŁOW I SKU BIE

z okazji 5. rocznicy święceń kapłańskich życzymy radości
z każdego dnia posługi duszpasterskiej, błogosławieństwa Bożego i obfitych darów Ducha Świętego. Niech Bóg

miłosierny obdarzy Cię mocnym zdrowiem i nieskończonym natchnieniem, światło Chrystusa rozjaśnia drogę
kapłańską, a Matka Boża prowadzi najpiękniejszą ścieżką ku świętości i przytula do swojego matczynego serca.

zdrowia, życzliwych serc obok, gotowych przyjść z pomocą, oraz wielu radosnych chwil na drodze życiowej.

CZCIGODNEM U KSIĘDZU
OL EGOW I ŻU R AWSK IEM U

Z okazji 25-lecia kapłaństwa i ofiarnej posługi na rzecz
Wszechmogącemu i ludziom otaczamy Cię modlitwą i
dziękujemy Bogu za wszystkie dary i łaski, które otrzymujemy poprzez Twoją pracę duszpasterską. Ujawniasz
nam prawdę wiary i sam jesteś przykładem służby Bogu
i ludziom. Codziennie swoimi słowami i czynami pomagasz każdemu otworzyć duszę przed Panem, ujrzeć
Go oczami wiary, przyjąć Go do swojego życia, usłyszeć
Jego słowa, odpowiedzieć na Jego miłość. Dzięki Twojemu talentowi kapłańskiemu i oddanej pracy parafia
wzbogaca się duchowo i materialnie. Dzięki Twoim staraniom już od wielu lat jest podtrzymywany w porządku
nasz majestatyczny i piękny kościół, a w parafii trwa atmosfera prawdziwej rodziny, w której każdy może czuć
się potrzebny i kochany. I to daje nadzieję, że serce Boże
na naszych ziemiach będzie nadal żyło, obdarzając radością i optymizmem Bożym ludzi starszych i młodych,
którzy poszukują w życiu prawdziwych, nieprzemijających wartości. Nie każdy może zostać kapłanem, ale
tylko ten, który poczuł Boże powołanie. Więc my dzisiaj, w tę jubileuszową rocznicę kapłaństwa, życzymy Ci
w każdym momencie życia pomocy Pana Boga, opieki
Matki Bożej i świętych Apostołów, dobrego zdrowia,
siły duchowej. Niech ogień, który uświęca drogę owcom,
nigdy nie gaśnie. Niech wiara, nadzieja i miłość pomagają Ci nadal pokonywać wszelkie trudności na drodze
wysokiego służenia, do którego przyszedłeś za cudownym podszeptem Boga i w którym otrzymałeś niezwykłą
misję głoszenia Jego Królestwa światu.

Z modlitwą i szacunkiem wierni parafii Rohotna

z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich życzymy wszystkiego, co najlepsze. Niech Bóg Wszechmogący otula Cię
łaskami i błogosławieństwem każdego dnia, Duch Święty
oświeca drogę kapłańską i udziela swych darów, Najświętsza Maryja Panna opiekuje się Tobą, a Anioł Stróż
zawsze będzie obok. Życzymy również mocnego zdrowia,
długich lat życia, życzliwych ludzi obok, radości i obfitych
owoców na Niwie Pańskiej.
Wdzięczni wierni i Komitet Kościelny z Nowojelni

CZCIGODNEM U KSIĘDZU
W Ł A DYSŁ AWOW I SU RW IL E
OR A Z KSIĘŻOM MISJONA RZOM

składamy najserdeczniejsze podziękowania za posługę w
naszym kościele i wygłoszone nauki. Niech Matka Boża
Ostrobramska z naszego ołtarza udzieli Wam wiele łask,
abyście służyli ludziom na pożytek, a Bogu na chwałę. Zawdzięczając nauce Kościoła i Wam, my stajemy się lepszymi i wszystko naokoło nas staje się lepsze.
Jak szczęśliwy los kapłana! Czyż o większym szczęściu śnić,
Jak piastunem swego Pana, przyjacielem być.
Szczęśliwe ręce kapłana, na których spoczywa Bóg.
Gdy dłoń wierna ta wybrana, pierzchnie Nieba wróg.
Szczęśliwe usta kapłana to niby Nieba próg,
Przez który każdego rana przychodzi gość Bóg.
Szczęśliwe serce kapłana to Jezusa własność już,
Boski domek ukochany, gdzie On jest Pan Bóg.
Czcigodni Kapłani, daj Wam Boże łask obfitych, zdrowia, sił,
Daj wszelakich pociech morze, byście szczęśliwi byli.
Członkowie chóru kościelnego wraz z panem organistą
oraz cała wspólnota parafialna

CZCIGODNEM U KSIĘDZU
RUSŁ A NOW I M A Z A NOW I

z okazji 11. rocznicy święceń kapłańskich składamy
serdeczne życzenia. Niech Pan Bóg zawsze obdarza
Cię błogosławieństwem, Jezus Chrystus w swoim miłosierdziu czuwa nad Tobą i prowadzi Cię drogą do
świętości, Matka Boża przytula do swego serca, otacza miłością i opieką, Duch Święty rozjaśnia światłem
Twoją kapłańską drogę i prowadzi Bożymi ścieżkami, a Anioł Stróż czuwa nad Tobą w każdej chwili dnia i nocy. Niech każdy dzień będzie napełniony
szczęściem, radością, dobrocią i nadzieją. Mocnego

Przyjaciele

CZCIGODN Y KSIĘŻE
MICH A LE ST ECK IEW ICZ!

Parafianie kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Berdówce,
Franciszkański Zakon Świeckich i parafianie kościoła
pw. św. Kazimierza w Niecieczy (Pierwszomajskim)

CZCIGODNEMU KSIĘDZU KANONIKOWI ZDZISŁAWOWI WEDEROWI

z okazji 59. rocznicy święceń kapłańskich serdecznie
życzę dobrego zdrowia, pokoju serca, optymizmu, sił i
cierpliwości oraz wszelkich łask od Chrystusa. Nieustannie głoś Słowo Boże, codziennie bądź wzorem wiary oraz
miłości do Boga i bliźniego. Niech Matka Boża będzie
Twoją wierną Towarzyszką w drodze do Królestwa Niebieskiego.

Z pamięcią w modlitwie Alicja Woronowa ze Smorgoń
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.

Katolickie Media Białorusi
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W kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa w polskiej wsi Stadniki (koło
Krakowa) biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus OFM
udzielił święceń diakonatu i przezbiteratu trzem Białorusinom ze wspólnoty
zakonnej sercanów.
Sakrament święceń w stopniu diakonatu przyjęli Walery Pupkiewicz i
Władysław Czujko, sakrament święceń
w stopniu prezbiteratu – diakon Giennadij Ławnikowicz.
Wspólnota księży sercanów jest misjonarska, a jej członkowie są powołani
do „bycia prorokami miłości i sługami
pojednania ludzi i pokoju w Chrystusie”, dlatego neoprezbiter Giennadij
Ławnikowicz SCJ otrzymał specjalne
uznanie – krzyż misyjny, który będzie
nosił na misjach lub przeprowadzając
rekolekcje.
Wkrótce kapłan i diakoni rozpoczną
posługę na Białorusi.

Zawstydza nas słuchanie modlitwy
Jezusa, który prosi, aby wszyscy „byli
jedno”, wiedząc jednocześnie, ile istnieje podziałów między ludźmi. Czy
modlitwa Chrystusa jest daremna? Ale
to właśnie ta modlitwa napełnia nas
nadzieją, że jedność jest możliwa. Jedność na wzór Ojca i Syna – czyli jedność nieograniczonej, ofiarnej miłości.
Być może, po zrozumieniu, jaki jest
powód podziału między nami, możemy
zrobić pierwszy krok w kierunku pojednania.
Na świecie Bogu jest wrogi każdy, kto dąży do zbudowania porządku
bez Niego. Niestety takie dążenia istnieją już teraz. Ale prawda może być
tylko jedna. Zgadzając się na istnienie
różnych prawd, czasami sprzecznych
ze sobą, korzystniejszych lub mających
zastosowanie do odpowiednich warunków, zmuszamy się do chodzenia
po omacku.

Realizując wolę papieża, Stolica
Apostolska utworzyła fundację, aby
zbadać kwestie sztucznej inteligencji
pod względem jej etycznego wykorzystania. Fundacja nazywa się renAIssance, która jest połączeniem słowa „renesans” i angielskiego skrótu AI (sztuczna
inteligencja).
Wcześniej w Watykanie odbyło się
spotkanie z przedstawicielami korporacji Microsoft i IBM, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i
Rolnictwa (FAO) i Stolicy Apostolskiej,
po którym uczestnicy doszli do wniosku, że istnieje dziś potrzeba kodeksu
etycznego: należy skodyfikować zasady i normy etyczne w zrozumiałym i
wygodnym języku dla maszyny. Tylko
w ten sposób sztuczna inteligencja stanie się narzędziem humanizacji świata.
Spotkanie zakończyło się podpisaniem
wspólnego „Rzymskiego apelu o etykę
sztucznej inteligencji”.

21 sierpnia w parafii św. Kazimierza we Wsielubiu, gdzie znajduje się najstarszy kościół na Białorusi, odbędzie się festiwal-rekolekcje
„Novafest” dla wiernych z parafii
katolickich. Celem festiwalu jest pogłębienie duchowego doświadczenia obecności Boga w życiu wierzących poprzez różnorodne ćwiczenia
duchowe. Festiwal potrwa od 10.00
do 22.00.
Aby wziąć udział, należy się zapisać
pod numerami telefonów:
(8 033) 320-11-48 – Natalia;
(8 044) 759-08-67 – Irena;
(8 029) 124-93-21 – Olga.
Aktualne wiadomości, zdjęcia,
wideo. Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!

Gazeta religijno - informacyjna Diecezji Grodzieńskiej Słowo Życia; Red. naczelny ks. Jerzy Martinowicz, założyciel: Grodzieńska Diecezja Rzymskokatolicka;
rok założenia 1997; cert. rej.: №7162 Wydawca: Kuria Diecezji Grodzieńskiej.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Redakcja gazety: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4; tel: (80152) 61-05-37; (8029) 571-30-77 (MTS); e-mail: slowo.grodnensis@gmail.com; http://www.slowo.grodnensis.by. Red. techniczny Jerzy Ławysz.
Druk: ГАУПП«Гродзенская друкарня», ЛП 02330/39 от 27.03.2014 г.; Grodno 230003, ul. Poligrafistów 4; nr zam. 1980; nakład: 3900;
objętość gazety: 2 ark. druk.; jakość druku odpowiada jakości przedstawionych matryc; cena dowolna.

