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Lato to dobry czas na odpoczynek. Jednym kojarzy się przede wszystkim z wyjazdem nad morze,
innym z podróżami po miastach i miasteczkach. Wielu Białorusinów od dawna wybiera rodzinne strony
jako alternatywę dla wczasów za granicą. I nie ma w tym nic dziwnego: posiadamy piękne krajobrazy,
bogatą historię. Nawiedzając katolickie świątynie, możemy ubogacić swoje spojrzenie
na naszą niepowtarzalną architekturę. Dziś proponujemy ogląd miejsc, które rzeczywiście warto zwiedzić.
Letni czas jest do tego wspaniałą okazją.

ciąg dalszy na str. 4-5

„Świątynia zbudowana z cegły to znak żywego Kościoła”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Łk 9, 51-62
Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców.
Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka
samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go
jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie
Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech
ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?”. Lecz On, odwróciwszy
się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli
drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek
się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki
podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie
by głowę mógł położyć”. Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Ten
zaś odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać
mojego ojca”. Odparł mu: „Zostaw umarłym grzebanie ich
umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł:
„Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać
się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek
przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się
do królestwa Bożego”.

PRZYŁÓŻMY RĘKĘ DO PŁUGA
Rozumny człowiek potrafi obrać w życiu cel i dążyć do niego,
nie oglądając się za siebie. Umie rozeznać, co zapewni mu prawdziwe szczęście; wyzbyć się fałszywych obrazów i ludzi, którzy je
przed nim roztaczają. Docenia mądrych nauczycieli, przyjmuje
przekazywaną przez nich wiedzę, naśladuje ich postępowanie.
Najwspanialszym Nauczycielem jest Chrystus. Wskazuje On
drogę do prawdziwego szczęścia i uczy, jak je osiągnąć. Stawia
konkretne wymagania, które mogą się wydać trudne, uciążliwe,
nawet bezwzględne. Jednak jeśli uświadamiamy sobie cel tych
starań, jesteśmy gotowi do podjęcia każdego wyzwania.
Warto zdawać sobie sprawę z własnej słabości, by pozostawiać na boku nawet to, co dobre, skoro utrudnia kroczenie za Mistrzem; rozpoznawać to, co na pierwszy rzut oka wydaje się pożyteczne, lecz na dalszą metę jest destrukcyjne; odsuwać to, co daje
chwilową korzyść, lecz dla Nieba jest marnością.
Każdego dnia musimy wybierać – ponawiać wybór dokonany
na chrzcie św. Chciejmy nieustannie wyrzekać się tego, co przeszkadza w podążaniu za Chrystusem. Przyłóżmy rękę do pługa –
trwajmy przy Jezusie bez oglądania się za siebie!

Ks. Jerzy Martinowicz
Odpoczynek nie może
być równoznaczny z bezczynnością.
Powinien
kontrastować z codziennymi
czynnościami:
osoba pracująca intelektualnie
potrzebuje
więcej ruchu i aktywności,
a pracująca fizycznie –
odprężenia
swojego
ciała i wysilenia umysłu. Warto organizować
wycieczki, brać udział
w pielgrzymkach, a resztę wolnego czasu przeznaczyć na rozrywki
kulturalne oraz dostatecznie długi, krzepiący
sen.
Trzeba też pamiętać
o rzeczach, od których
nie może być urlopu. Jak
głosi stare przysłowie,

Wakacje
z Bogiem
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Każdy potrzebuje wypoczynku. Nie tylko tego codziennego, lecz także
przez dłuższy okres czasu, czyli urlopu czy wakacji. Pomaga to zregenerować
siły i się zrelaksować, aby później z zapałem i energią zabrać się do pracy
lub nauki.
nie ma wakacji w szkole
życia. Nie ma ich także
od Boga. Warto nieustannie poznawać Pana, by zarazem głębiej
rozumieć
nakreślony
przez Niego scenariusz
własnego życia, który
zawsze ma pomyślne
zakończenie. Warto szukać najlepszego sposobu na realizowanie
tego scenariusza, obfitującego w rozmaite
niespodzianki – czasami radosne, a czasami
trudne. Jednak w każdej
sytuacji należy pozostawać człowiekiem, który
przede wszystkim jest
przeznaczony do świętości. Pamiętajmy, że jeśli celem jest zbawienie,

Bóg
zawsze
będzie
na pierwszym miejscu.
Wtedy trwamy z Wszechmocnym
w
każdych
okolicznościach i nie
możemy sobie pozwolić
na życie, jakby nie istniał.
Czas urlopu i wakacji powinien się stać
okazją do pogłębienia swojej modlitwy,
do dłuższych rozmów
z Panem o własnych troskach i radościach. Nie
chodzi o narzucenie sobie dodatkowych modlitw, o mnożenie modlitewnych punktów dnia,
lecz o żywe spotkania
z Bogiem w ciszy serca,
w skupieniu, na łonie
natury. W rzeczywistości wygospodarowanie

kilkunastu minut w ciągu całej doby na rozmowę ze Stwórcą nie jest
niczym trudnym.
Istotne jest pamiętanie o Mszy św. , gdyż
jest to „serce każdej niedzieli”. Warto wstępować
do świątyni w trakcie wycieczek, by tam przynajmniej przez chwilę trwać
w wyciszeniu. Zwiedzanie obiektów sakralnych obok obcowania
z Pięknem, jest również
doświadczaniem Bożej
Obecności.
Tak spędzone wakacje sprawią, że wrócimy
do codziennych obowiązków nie tylko wypoczęci, lecz także bardziej
szczęśliwi.

Drodzy Czytelnicy!
Nie pozwólmy, by Chrystus czekał na próżno na spotkanie w Eucharystii, w sakramencie
pokuty i pojednania, w modlitwie... Wakacje są wspaniałym czasem, są darem Ojca Niebieskiego. Niech więc ten dar będzie dobrze przez nas wykorzystany!

Czy to, co Boże, jest dla mnie sprawą
priorytetową?
Jakie cele stawiam sobie w życiu?
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Łk 10, 1-12. 17-20
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch
uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta
i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też
do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało;
proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje
żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie
noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze
nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw
mówcie: «Pokój temu domowi». Jeśli tam mieszka człowiek
godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci
do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają;
bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu
do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was,
jedzcie, co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam
są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże». Lecz
jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie
na jego ulice i powiedzcie: «Nawet proch, który z waszego
miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to
wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże». Powiadam wam:
Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”.
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc:
„Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się
poddają”. Wtedy rzekł do nich: „Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania
po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic
wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się
wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są
w niebie”.

STAŃMY SIĘ WOLNI
Ewangelia jest Dobrą Nowiną o zbawieniu. Aby mogła
dotrzeć do jak największej rzeszy ludzi, Chrystus posyła
swoich uczniów wszędzie tam, gdzie zamierza pójść sam.
A pragnie dotrzeć nawet do najbardziej odległych zakątków
ziemi, w których nie poznano jeszcze światła Bożej łaski.
Mistrz udziela swym współpracownikom napomnienia,
które muszą spełnić, by ich misja ewangelizacyjna była skuteczna. Powinni się wyzbyć wszelkich przywiązań do rzeczy
materialnych, do osób i do samych siebie, ponieważ trzeba
najpierw wykorzenić swoje serce ze świata, aby później móc
skutecznie zasadzić je w sprawach Bożych.
Wolność od przesadnej troski o codzienne sprawy umożliwia pełne zaufanie Bogu, powierzenie Mu wszystkiego,
działanie Jego mocą. Nagrodą zaś za posłuszeństwo jest
znamię krzyża Chrystusa, znamię przynależności do Niego.
Ono jest otwartymi drzwiami do wiecznej obecności miłosiernego Stwórcy.

Czy spełniam warunki,
stawiane przez Boskiego Nauczyciela?
Czy potrafię być wolny od rzeczy i osób?
Ks. Jerzy Martinowicz

Komisja
ds. Ekumenizmu i Dialogu
Międzyreligijnego
Komisja Synodalna ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego ma na celu promowanie jedności chrześcijan, podążając za wezwaniem naszego Pana Jezusa
Chrystusa: „Aby byli jedno” (J 17, 21) – oraz szerzenie szacunku, pokoju i dialogu między religiami. Swoje zadanie
komisja realizuje na czterech płaszczyznach:
• naukowej – rozpowszechniając studium dokumentów
dotyczących ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego;
• duchowej – zachęcając do zaangażowania się
w dzieło modlitwy o jedność i szacunek pomiędzy chrześcijanami i przedstawicielami innych religii;
• praktycznej – wprowadzając w życie to, co zostanie
wypracowane na płaszczyźnie naukowej i duchowej;
• współdziałania międzyludzkiego (na fundamentach
rodzinnych, przyjacielskich i koleżeńskich) – podkreślając potrzebę ludzi dobrej woli, a także konieczność ruchu
oddolnego od wierzących w Boga Jedynego.
Członkowie komisji są na etapie głębszego zapoznania się z problematyką ekumenizmu, międzyreligijnego
i światopoglądowego dialogu na terenie diecezji grodzieńskiej. W związku z tym opracowano pytania, które
zostały rozesłane do wybranych wspólnot parafialnych.
Mają na celu ocenienie aktualnej sytuacji w lokalnym
Kościele. W niektórych parafiach odbyły się już spotkania
z wiernymi, podczas których członkowie komisji w trakcie wykładu przybliżyli obecnym ideę ekumenizmu.

Komisja zachęca wiernych diecezji grodzieńskiej
do poznawania historii poszczególnych wspólnot eklezjalnych, ich doktryny i duchowości. Zaznacza, że sprawą
konieczną jest utrzymywanie braterskich relacji z Kościołem prawosławnym oraz nawiązanie stałego dialogu z wyznaniami protestanckimi. Okazją do tego mogą
służyć wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty muzyki
czy pieśni religijnej, ale także inicjatywy związane z codziennym życiem wspólnot lokalnych. Komisja podkreśla, że współpraca ekumeniczna w zakresie tworzenia
i rozpowszechniania kultury wyznawców Chrystusa jest
obowiązkiem wiernych wobec wyraźnie propagowanej
w świecie kultury antychrześcijańskiej.
Ponadto członkowie komisji zwracają się z zachętą
do modlitwy w intencji upragnionego pokoju. Zgromadzenie ludzi razem było celem misji Jezusa, gdyż
dla zbawienia potrzeba jedności. Stwórca pragnie, by
każda rodzina, wspólnota, Kościół, cała ludzkość trwali
w jedności z Nim i ze sobą wzajemnie.
Módlmy się do Ducha Świętego w sposób szczególny
za tych, którzy współpracują w dziele zbliżenia „rozproszonych dzieci Bożych”. Niech Pocieszyciel rozpali w nas
wszystkich pragnienie bycia jednym.
Ks. Jerzy Martinowicz
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Cud w Lubczy!

Ożywiając wiarę,
wskrzeszając historię

Papież Franciszek

Nieduże miasteczko Lubcza, co pod Nowogródkiem, w którym mieszka mniej niż
1500 osób, a katolicy stanowią zaledwie dziesiątą część wszystkich mieszkańców,
od dawna przechowuje w sobie ogromną wartość chrześcijańską. Właśnie stąd zaczęła się szerzyć wiara w Jezusa na terytorium byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Tu została wzniesiona pierwsza katolicka świątynia oraz założone pierwsze łacińskie
biskupstwo na naszych ziemiach.
OD DOMU
DO ŚWIĄTYNI
Wspólnota parafialna powstała w Lubczy w XIII wieku. Dookoła panowało jeszcze pogaństwo, a wyznawcy
Chrystusa już gromadzili się
na nabożeństwach w kościele, który znajdował się
po lewej stronie od lubczańskiego zamku. A propos, był
tam koronowany Mendog –
pierwszy wielki książę litewski. Pałac zachował się
do dziś, a świątynia zniknęła
z powierzchni ziemi – została
spalona podczas wojny trzynastoletniej (1654-1667).
Od tamtych czasów lubczańska wspólnota katolicka
doświadczała trudnego okresu „tułaczki”, który dobiegł
końca właściwie dopiero
30 czerwca bieżącego roku.
W tym dniu w Lubczy została
poświęcona nowa świątynia.
„Wyrosła” w niecałe dwa lata
dzięki tytanicznym staraniom
proboszcza nowogródzkiej
parafii ks. Jerzego Żegaryna
oraz lokalnych wiernych.
Świątynia
powstała

władze radzieckie. Najpierw
uczyniono z niego spichlerz,
potem dom mieszkaniowy.
Lubczanie kwaterują tam
do tej pory.
W tamtych latach w miasteczku posługiwały zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek Serca Jezusa
Konającego. Siostry rezydowały w zaniedbanym lubczańskim zamku, stopniowo
porządkując wnętrze pałacu,
a także wspierając na duchu
mieszkańców. „Siostry stały
się prawdziwymi gospodyniami zamku. Przy nich mieliśmy
osobny pokój, gdzie przede
Mszą odprawianą w kaplicy
zamku zakładaliśmy przygotowane zawsze czyste i wyprasowane komże – opowiada
pan Żurawiel, który w tamtych czasach posługiwał jako
ministrant. – I gospodarkę
siostry prowadziły: hodowały
kury, świnie. Sad i ogród warzywny zawsze były zadbane.
Należało do nich 12 hektarów
ziemi”.
Wiadomo, owoce swej
pracy zakonnice ofiarowały
ludziom. Na terytorium przy

Nowo powstały kościół jest
pierwszą świątynią w Lubczy
w ciągu ostatnich kilkuset lat

za granicami Białorusi. I choć
ta sprawa napotykała liczne trudności, w okamgnieniu wzniesiona świątynia
świadczy o niewiarygodnych możliwościach płonących zapałem ludzkich serc
wspieranych, wiadomo, Bożą
pomocą.

się o uchodźców. Odważnie
przyjmowały straszne wieści,
jednak po przejęciu władzy
przez bolszewików musiały
opuścić nasze ziemie.
BUDOWANIE ŚWIĄTYNI –
SPRAWĄ WSPÓLNĄ
W 2016 roku proboszczem nowogródzkiej i lubczańskiej
parafii
został
ks. Jerzy Żegaryn. Od razu

Lokalni parafianie w domu państwa Żurawiel,
w którym wierni gromadzili się
na wspólnej modlitwie

w miejscu byłego gabinetu
dentystycznego – starego
przeciętnego budynku, który w ciągu ostatnich kilku
lat służył miejscowym wiernym jako kaplica. „Abyśmy
mogli raz na tydzień w bardziej lub mniej przyzwoitych
warunkach gromadzić się
na Mszy, trzeba było co drugi
dzień przychodzić tam i palić
w piecu” – wspomina sędziwy
Tadeusz Żurawiel, jeden z byłych stróżów kaplicy.
Zanim wierni otrzymali
od władz miejskich ten budynek na własność, gromadzili
się na niedzielnej modlitwie w swoich mieszkaniach.
„W ciągu kilku lat modliliśmy się w naszym domu.
W jednym pokoju ksiądz spowiadał, w drugim odprawiał
Mszę św. – dzieli się pan
Żurawiel. – Pewnego razu
w naszych prostych komnatach witaliśmy czcigodnego
gościa, biskupa Aleksandra
Kaszkiewicza. Najpierw razem
się pomodliliśmy, potem spożyliśmy wspólny posiłek”.
W latach 30. XX wieku
w miasteczku prowadzono budownictwo kościoła.
I świątynia była prawie skończona. Brakowało tylko dachu i krzyża, gdy budynek
został przywłaszczony przez

zamku organizowały przedszkole, gimnazjum. Opiekowały się chorymi, prowadziły
kółko gospodyń wiejskich.
Urządzały letni odpoczynek dla kilkuset dziewcząt
i chłopców. Do Lubczy na
wakacje przyjeżdżały nawet
dzieci z Warszawy i Łodzi
(Polska). Oprócz tego u zakonnic zawsze mógł znaleźć
schronienie każdy potrzebujący.
Na początku II wojny
światowej siostry troszczyły

Zamek Lubczański (II połowa XVI w.)

zaproponował
lokalnym
wiernym remont budynku,
który miał służyć jako kaplica. „Zainspirowani entuzjazmem kapłana, zapytaliśmy
go, czy jest możliwe wzniesienie nowej kaplicy. W odpowiedzi usłyszeliśmy «muszę
się zastanowić»… I dosłownie
po kilku miesiącach już mieliśmy gotowy projekt świątyni” –
z uśmiechem opowiada parafianka Ludmiła Skobla.
„Projekt przygotował autor licznych obiektów kultu,

znany białoruski architekt
Aleksander Baziewicz – zaznacza ks. Jerzy. – Warto dodać, że pierwszy duży wkład
należy do lubczańskich parafian. Na projekt kościoła zebrali środki wyłącznie własnymi siłami”.
Dla pani Ludmiły wzniesienie świątyni stało się
bardzo ważnym i radosnym
wydarzeniem. Urodziła się
w Wasiliszkach, gdzie od
dzieciństwa brała aktywny
udział w życiu parafii. „Skierowana po studiach do Lubczy
znalazłam się w miejscu, gdzie
nie mogłam nawet zajrzeć
do Boga – mówi kobieta. –
Moja młodość przypadła
na trudne czasy, ostro się
odczuwało potrzebę Niebieskiego pocieszenia. Trafić
do pobliskiej świątyni nie
było możliwości...”.
Przez długi czas pani
Ludmiła nie traciła nadziei,
że kiedyś i w miasteczku będzie można w każdej chwili
wstąpić do domu Pana. Dlatego gdy w Lubczy rozpoczęto budowę świątyni, kobieta nie żałowała ani chwili
wolnego czasu, aby pomóc
w sprawach organizacyjnych.
„Nasi ludzie zabierali się
do każdej pracy. Samodzielnie rozbierali stary budynek,
sprzątali śmiecie, przywozili
wodę, karmili najętych robotników, zbierali pieniądze” –
opowiada parafianka.
Tak naprawdę tworzenie domu Bożego to sprawa
ogólnoludzka. W całej Lubczy, w pobliskim Nowogródku żadna prośba o pomoc
w budowaniu nie pozostała
bez odpowiedzi. Ofiarodawcy znaleźli się nawet daleko

WRACAJĄC DO ŹRÓDEŁ,
Z MYŚL Ą O PRZYSZŁOŚCI
Aby wspólnota się rozwijała, nie wystarczy tylko
poświęcić świątynię. Uświadamiając sobie duszpasterską odpowiedzialność,
ks. Jerzy nieustannie wytwarza i opracowuje nowe
pomysły. „Planujemy stworzenie
chóru
parafialnego. Nauczycielka ze szkoły
muzycznej zgodziła się go
prowadzić. Chcemy też organizować dojazd do Lubczy
z sąsiednich wsi. Wierni tam
są, a autobusów nie ma –
dzieli się kapłan. – Planujemy prowadzenie warsztatów ewangelizacyjnych dla
wszystkich chętnych. W związku z ożywieniem panującym
z powodu budowy świątyni
już można dostrzec zaciekawienie Kościołem wśród areligijnych lubczan. Mamy nadzieję, że zechcą dołączyć”.
Nowa świątynia nosi
tytuł Serca Pana Jezusa
i św. Maryi od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki).
Oprócz tych patronów parafia posiada jeszcze jedną
orędowniczkę – Matkę Bożą.
Z troską spogląda Ona z figury, zachowanej z czasów
istnienia kaplicy zamkowej.
Nieruchoma postać Najświętszej Maryi Panny jak
gdyby na nowo świadczy
o
niezachwianiu
wiary
na ziemiach, które stały
się kołyską katolicyzmu na
Białorusi.

Duch Święty jest
budowniczym komunii, jest artystą
pojednania, który
potrafi usunąć bariery między Żydami a Grekami, między niewolnikami a wolnymi, by
stworzyć z nich jedno ciało. Buduje On wspólnotę wierzących,
harmonizując jedność ciała
i wielość członków. Sprawia, że
Kościół rośnie, pomagając mu
wyjść poza ludzkie ograniczenia,
grzechy i wszelkie skandale.
Duch Święty sprawia, że Bóg
pociąga – uwodzi nas swoją
Miłością i w ten sposób nas
ujmuje, aby poruszyć historię
i zainicjować procesy, przez
które przenika nowe życie. Bowiem tylko Duch Boży ma moc
humanizowania i uczynienia
braterską każdą sytuację, poczynając od tych, którzy Go
przyjmują.
Fragment przemówienia podczas
audiencji ogólnej w Watykanie,
19.06.2019

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
Św. Piotr – „skała”, na której Jezus
Chrystus zbudował swój Kościół.
Św. Paweł – gorliwy
i oddany sprawie
swojego Mistrza
z Nazaretu. Ci dwaj mężczyźni,
chociaż różniący się pochodzeniem i wykonywanym zawodem,
zostali osobiście powołani przez
Zbawiciela do głoszenia Ewangelii. Każdy z nich posiadał swoje
życie i Bóg miał na to wzgląd,
ponieważ posyłał ich tam, gdzie
mogli się najlepiej realizować.
To wskazówka dla nas – Chrystus stale potrzebuje głosicieli Dobrej Nowiny, potrzebuje
świadków na miarę darów, którymi zostaliśmy ubogaceni.
Różnorodność nie jest w Kościele przeszkodą, lecz szczególną
wartością w dziele ewangelizacji.
Skoro Bóg jest tajemnicą, to
w swoich zrządzeniach może
posłużyć się naszymi talentami
w sposób niesamowicie kreatywny... Zauważmy, że ludzie przez
heroizm wiary doprowadzeni
do świętości, posiadali talenty,
którymi ubogacali życie Kościoła
w swoim czasie, a które po dziś
dzień są wzorami do naśladowania.
Fragment homilii
wygłoszonej podczas Mszy św.
z okazji 150-lecia poświęcenia
kościoła pw. świętych apostołów
Piotra i Pawła w Hoży,
29.06.2019

Angelina Marciszewska

Redakcja wyraża słowa
wdzięczności rodzinie Kropiwinych za pomoc w przygotowaniu artykułu.

Ks. bp Józef
Staniewski
W chrześcijaństwie
wszystko odbywa
się zgodnie z pokorną i cierpliwą
logiką ziarna pszenicy, które obumiera, aby dać życie – nowy
urodzaj. Dlatego poprzez konsekrowane chleb i wino, w których
prawdziwie jest obecne Ciało
i Krew Chrystusa, Bóg nas przemienia, upodobniając do siebie...
W ten sposób są zasiewane
i dojrzewają na polach historii
ludzkości jedność i pokój, będące
celem, do którego zmierzamy
i którego pragniemy, zgodnie
z zamysłem Bożym.
Fragment homilii
wygłoszonej w uroczystość
Bożego Ciała w katedrze grodzieńskiej pw. św. Franciszka
Ksawerego, 20.06.2019
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 Papież Franciszek przyjął
na audiencji członków Kapituły
Generalnej Zakonu Trójcy Przenajświętszej, która odbywa się
w Rzymie (Włochy). Spotkanie
miało miejsce w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego.
Odwołując się do tematu tegorocznej kapituły trynitarzy
„Duszpasterstwo ludzi młodych oraz powołań”, Ojciec
Święty zaznaczył, że „kultura
ogromnej pustki wywołanej
słabym systemem poglądów
oraz relatywizmem, może zmusić do myślenia, że w nowych
pokoleniach nie zostało miejsca
na powołania do wiary. Jednak
taki wniosek jest poważnym
błędem”.
 Watykan poparł zamiar
Organizacji Narodów Zjednoczonych do zwiększenia ochrony
kościołów i innych obiektów
religijnych. „Na świecie wzrasta brak tolerancji oraz dyskryminacja i prześladowanie
ludzi z powodu ich wiary” –
powiedział stały obserwator
Stolicy Apostolskiej przy ONZ,
abp Bernardito Auza. Okazją
do wystąpienia watykańskiego
dyplomaty były obrady w siedzibie ONZ w Nowym Jorku
(USA) na temat planu działań
dla ochrony miejsc kultu religijnego. Arcybiskup podkreślił,
że skuteczny plan działań musi
być nałożony na polityków
i zwierzchników religijnych, aby
imię Boże już nigdy nie zostało
wykorzystywane do usprawiedliwiania morderstw, wypędzeń,
terroryzmu i ucisku.
 Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej przygotowała dokument pt. „Mężczyzną
i kobietą stworzył ich. Z myślą o drodze dialogu o kwestii
gender w edukacji”. Zawiera
on analizę ideologii gender
i proponuje spojrzenie chrześcijańsko-antropologiczne
na tę kwestię. Tekst zostanie
rozpowszechniony wśród narodowych konferencji biskupich,
by przekazały go do katolickich struktur edukacyjnych,
instytutów religijnych, wspólnot
wiernych, rodzin chrześcijańskich i in.
 Z raportu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców wynika,
że na całym świecie jest ponad
70 milionów uchodźców, wysiedleńców i azylantów. Największą, 41,3-milionową grupą,
są tzw. uchodźcy wewnętrzni,
w granicach swoich ojczyzn.
20,4 miliona osób opuściło swój
kraj jako uchodźcy z powodu
wojen i prześladowań. Ponadto
5,5 miliona osób znajduje się
pod mandatem Agendy Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim
na Bliskim Wschodzie. Dalszych
3,5 miliona osób wciąż czeka
na decyzję w sprawie wniosku
o azyl.
 Według danych organizacji „Save the Children”,
73 miliony, a więc niemal połowa spośród 152 milionów
pracujących dzieci w wieku
5-17 lat, wykonuje prace ciężkie
i niebezpieczne, narażające ich
zdrowie i skutkujące poważnymi konsekwencjami dla ich
psychiki. 71% z nich pracuje
w rolnictwie, zaś pozostałe
29% w usługach lub przemyśle. Wśród pracujących dzieci
(10% wszystkich dzieci na świecie) są 64 miliony dziewcząt
i 88 milionów chłopców.
credo.pro; vaticannews.va;
niedziela.pl
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KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WŁADYSŁAWA W SOBOTNIKACH
Świątynia w stylu neogotyckim została wzniesiona w latach 1904-1907 z funduszy hrabiego Władysława Umiastowskiego i jego żony Janiny. Małżeństwo nie miało dzieci i hrabia stwierdził, że jest
to przekleństwo rodu, więc postanowił zbudować kościół. Fundator pragnął, by świątynia nosiła tytuł
jakiegoś świętego, w końcu przystał na św. Władysławie Węgierskim, który działał na polu chrystianizacji
na Węgrzech. A propos, kościół w Sobotnikach jest jedyny na Białorusi pod tym wezwaniem.
W świątyni znajduje się krypta rodu Umiastowskich i Dunin-Rajeckich, mieszcząca się pod głównym
ołtarzem. Jako pierwszy został w niej pochowany założyciel – Władysław, po czym przeniesiono tam
szczątki jego krewnych. Szczegółowo informuje o tym tablica pamiątkowa ustanowiona w 1931 roku.
Tylko na grobie przeznaczonym dla Janiny (zatroszczyła się o niego sama) nie ma ani imienia, ani daty,
gdyż hrabina zmarła z dala od rodowego gniazda – w Rzymie (Włochy). Stworzyli nekropolię mistrzowie
ze Szwecji.
Kościół w Sobotnikach jest prawdziwym muzeum, wartość okazów którego zostałaby doceniona
przez wielu znawców sztuki. Znajdują się tu organy, starsze od samego budynku – dziedzictwo po starożytnym, jeszcze drewnianym kościele. Nie mogą nie wywrzeć wrażenia stare ławki kościelne powstałe
w 1884 roku – siedziały w nich rodziny Umiastowskich. Wśród innych starodawnych przedmiotów można wymienić marmurową chrzcielnicę dla niemowląt, rzeźby.
Kościół już z dala ujmuje pięknym majestatycznym kształtem: wysoka o trzech kondygnacjach wieża-dzwonnica, wydaje się, sięga nieba spiczastą iglicą. Równie „kłująco” wygląda środkowa brama wbudowana w ogrodzenie. Od wewnątrz świątynię zdobią trzy ołtarze: główny pw. św. Władysława (kiedyś
posiadał 54 wota), lewy boczny – Matki Bożej Różańcowej z cudownym obrazem, prawy – św. Jerzego.

KOŚCIÓŁ PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ W GIERWIATACH
Cudowna świątynia w stylu neogotyckim, która mogłaby upiększyć każdą stolicę europejską, została wzniesiona w latach 1899-1903 z funduszy księcia Olszewskiego. Jak się później okazało, miejsce wybrano nie najlepsze: wody gruntowe nieustannie niszczyły fundamenty kościoła. Aby poprawić
sytuację, budowniczowie musieli dokonać regulacji miejscowej rzeki Łoszy. A na jej brzegu wzniesiono
cegielnię, gdzie wytwarzano materiały budowlane o wysokiej jakości (podobno do każdej cegły, aby
była bardziej trwała, dodawano kurze jajo). W wyniku na najwyższym miejscu w Gierwiatach powstała
jedna z najwyższych świątyń Białorusi: wysokość wieży wynosi 61 metrów. Na iglicy mieści się krzyż,
który z dołu wydaje się bardzo mały, lecz w rzeczywistości sięga 6 metrów. Kościół zadziwia bogactwem elementów gotyckich, z powodu czego często jest porównywany z Notre Dame de Paris oraz
bazyliką w Kolonii.
Wewnętrzny wystrój świątyni to wspaniała kontynuacja jej oblicza zewnętrznego: wygląda surowo i jasno. Tym nie mniej wnętrze nie jest pozbawione unikalnych i złożonych elementów. Na przykład
na wysokim poziomie zostały wykonane detale kute z metalu, witraże z kolorowego szkła, drewniane
figury, krzyże. A centralną bramę wejściową można uznać za prawdziwe dzieło sztuki.
Ile czasu trzeba przeznaczyć na zwiedzanie tego kościoła? 10-15 minut wystarczy na to,
by na szybko przyjrzeć się i zrobić kilka zdjęć świątyni i rzeźbom 12 apostołów, godziny – by wziąć
udział we Mszy św. i posłuchać brzmienia organów. I ponad połowę dnia można spędzić na zwiedzaniu dendrarium (znajduje się tam ponad dwa tysiące roślin).

KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W WASILISZKACH STARYCH
Został wzniesiony w latach 1897-1903 według projektu polskiego architekta Konstantego
Wojciechowskiego. Fundowało budowę świątyni wielu ludzi, m.in. pochodzenia żydowskiego.
Świadczą o tym wizerunki sześciokątnej gwiazdy na każdej ze ścian wieży oraz imiona wyrzeźbione na płytach fundamentu kościoła.
Artystyczna wyrazistość wnętrza świątyni sprawia duże wrażenie dzięki wykorzystaniu elementów tłoczenia, ceramiki, drzeworytu. Monumentalne słupy wspierające strzeliste sklepienie
dzielą przestrzeń na trzy nawy. Na niektórych z nich umieszczono rzeźby apostołów. Boczne
płaskorzeźby przedstawiają Drogę Krzyżową Chrystusa. Wydarzenia z życia Zbawcy oraz apostołów Piotra i Pawła odzwierciedlają witraże wykonane w stylu renesansowym. Na szczególną
uwagę zasługują boczne nisze. W nich stworzono sztuczne groty, w których została pokazana
ekspozycja: powitanie przez mędrców narodzonego Chrystusa. Podobnych grot więcej nigdzie
na Białorusi nie ma.
Oprócz tego kościół w Wasiliszkach Starych jest znany z tego, że w dzieciństwie śpiewał
w nim znany na całym świecie Czesław Niemen (Wydrzycki), a jego ojciec grał tam na organach.
Instrument ten został przeniesiony do obecnego kościoła z wcześniejszej drewnianej świątyni. Istnieje opinia, że wykonali go niemieccy specjaliści z hamburskiego warsztatu Friedricha Samuela
Jantzena.

KOŚCIÓŁ PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ W ISZCZOŁNIE
Świątynia w stylu późnego baroku została pobudowana w 1758 roku dzięki staraniom grodzieńskiego
chorążego Józefa Wała. Stoi na dużej krypcie, gdzie spoczywają szczątki prawie wszystkich właścicieli Iszczołna od XVI wieku. Prosto przed wejściem do kościoła znajdują się dwa groby. Napisy na nich są zatarte, więc
nie da się przeczytać, kto został pod nimi pogrzebany. Jednak miejscowe podanie głosi, że kiedyś mieszkał tu
dumny szlachcic, który pod koniec życia uświadomił sobie, że zachowywał się niesprawiedliwie w stosunku
do ludzi. Więc poprosił o pochowanie go przed wejściem do świątyni, by każdy idący tam deptał jego dumę.
Podczas powstania 1863 roku w kościele posługiwał ks. Adam Falkowski. Tu z ambony ogłosił parafianom Manifest Rządu Ludowego. Po donosie jednego z mieszkańców kapłan został aresztowany i rozstrzelany
w Lidzie. Na znak jego odejścia w kościele bez przerwy biły wszystkie dzwony.
Wewnątrz świątynia wyróżnia się barokowym ołtarzem zdobionym sztukaterią i kolumnami korynckimi.
Zachowały się tu również starodawne organy dziewięciogłosowe.
Godny uwagi jest zegar słoneczny, znajdujący się na kamiennym postumencie w południowej części podwórza kościelnego. Wykonał go w XVIII wieku mistrz Malecki. Urządzenie wskazywało czas bardzo dokładnie
dzięki temu, że twórca uwzględnił szerokość, na której będzie wykorzystywane. Zachowało się całe za wyjątkiem wskazówek na tarczy. Współczesny majster zamienił je detalem z drewna, jednak teraz zegar wskazuje
niedokładny czas.

KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŻOŁUDKU
Został pobudowany w 1854 roku z kamienia gospodarczego w stylu późnego klasycyzmu.
Fasada i przylegające terytorium są ozdobione licznymi rzeźbami i sztukaterią, co w tamtych czasach było ogromnym przepychem. Projekt świątyni opracował architekt Karol Podczaszyński.
Kościół posiada trójkątny fronton na głównej fasadzie, kąty której zdobią pinakle. Wejście
zgodnie z wymogami estetyki klasycystycznej zostało wykonane jako mosiężny czterokolumnowy portyk, do którego prowadzą szerokie schody. Na południowej ścianie przy wejściu znajduje
się starożytny zegar słoneczny.
W środku przestrzeń świątyni przypomina uroczystą aulę. Pod ołtarzem znajduje się krypta ze szczątkami zmarłych. Jedną z najznakomitszych osób tam spoczywających jest Antoni
Tyzenhauz – znakomity reformator i mecenas, starosta grodzieński.
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KOŚCIÓŁ FARNY PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W NOWOGRÓDKU
Uważa się, że kościół został założony w 1395 roku przez księcia Witolda w miejscu świątyni
pogańskiej. Przez dłuższy czas był drewniany. Dopiero w pierwszej połowie XVII wieku powstały
przy nim dwie murowane kaplice. W 1422 roku w świątyni odbył się ślub króla Polski Władysława Jagiełły z księżną Zofią Holszańską.
Po prawej stronie kościoła w jednej z kaplic znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Nowogródzkiej. Jest na nim przedstawiona Maryja z Dzieciątkiem Jezus. Najświętsze postacie
zdobi srebrna szata oraz korony. Obraz Bogarodzicy pochodzi przykładowo z I poł. XVIII wieku.
Prawdopodobnie przed nim odbyło się cudowne uzdrowienie maleńkiego Adama Mickiewicza
po tym, jak spadł i mocno się stłukł (nikt nie wierzył, że dziecko zostanie przy życiu). Chłopiec
odzyskał przytomność przed obrazem Matki Bożej, gdy przyniesiono go na wpół martwego
do kościoła, czepiając się ostatniej nadziei.
W świątyni znajduje się sarkofag ze szczątkami 11 błogosławionych sióstr nazaretanek
z Nowogródka, rozstrzelanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Można tam również
zobaczyć płaskorzeźbę z marmuru upamiętniającą nowogródzkich rycerzy, którzy zginęli w bitwie z Turkami pod Chocimiem w 1621 roku.

Świece wotywne
w Budsławiu

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W MICHALISZKACH
Pobudowany przez ojców augustianów w 1653 roku według projektu wileńskiego architekta
Krzysztofa Pensa. Za wewnętrzny wygląd świątyni odpowiadali włoscy mistrzowie na czele z Pietrem
Perti. Kościół jest pierwszym budynkiem na terytorium współczesnej Białorusi wzniesionym w stylu
baroku sarmackiego.
Świątynia wyróżnia się bogatymi ozdobami, m.in. rzeźbami, płaskorzeźbami, rozbudowanymi ornamentami, które jak koronki narzucone na ściany łączą dekoracje w jedną całość artystyczną. Ściany
kościoła zdobi osiem bocznych ołtarzy. W centrum murowanego ołtarza głównego znajduje się obraz
św. Michała Archanioła dekorowany kolumnami oraz rzeźbami biskupów i aniołów. Bezcenną wartość
posiada drewniana ambona z umieszczonym nad nią baldachimem w kształcie korony, upiększonym
ornamentem roślinnym. Wyłączne piękno i wartość artystyczną nadaje świątyni płaskorzeźba z wizerunkami 12 apostołów.
W tylnej części kościoła znajdują się dwie kaplice: Ukrzyżowania Pana Jezusa i św. Józefa
ze starożytnym obrazem namalowanym na płótnie. Zachowały się również dwa drewniane pozłacane
orły, na plecach których wcześniej stała szkatuła z relikwiami świętych, zaplombowana pieczęciami
biskupimi. Niestety nie wiadomo, co się z nią stało i gdzie jest obecnie.
W podziemiach świątyni znajdują się dwie krypty z trumnami zmarłych przedstawicieli hrabiowskiego rodu Brzostowskich, fundatorów świątyni, oraz szczególnie zasłużonych parafian.

Uczestnicy tegorocznych
uroczystości w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Budsławskiej
otrzymają możliwość
zapalenia „świecy wotywnej”.
Ze świecą w kształcie serca
wotywnego będzie można
przejść w tradycyjnej procesji, którą rozpocznie się
Msza św. pasterka, lub nabyć
ją jako pamiątkę religijną
i zapalać w domu podczas
modlitwy na znak opieki duchowej Matki Bożej.
Wosk świecowy naszykowali pszczelarze z różnych
stron Białorusi, w tym też
z okolic Budsławia, a formę
do wytapiania sporządził
miejscowy proboszcz ks. Dymitr Dubowik. Nabywając
taką świecę, wierny ofiaruje
środki na utrzymanie i odnowienie budsławskiej świątyni.

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W BIAŁOHRUDZIE
Świątynia w stylu eklektycznym, w którym cechy neoromańskie są połączone z neogotykiem
i modernem, została wzniesiona w 1908 roku. Od końca XIX wieku do parafii należy też kaplica
cmentarna. W niej w 1933 roku znaleziono skarb z kościelnych medalionów-pamiątek.
Wnętrze zdobi pięć ołtarzy. Ołtarz główny składa się z dwóch kondygnacji. W środku pierwszej znajduje się obraz Matki Bożej Miłosierdzia, znany od końca XVIII wieku. Słynie jako cudowny, upiększają go liczne wota. W niszach mieszczą się figury św. Mikołaja i św. Kazimierza. Nad pierwszą kondygnacją znajdują się rzeźby czterech aniołów. Lewy ołtarz boczny jest
poświęcony Miłosierdziu Bożemu, a prawy św. Michałowi Archaniołowi. Wewnątrz kościół jest
bogato ozdobiony (w sposób szczególny sklepienia) ornamentem roślinnym w stylu modernistycznym.
Nad wejściem o dwie kolumny opierają się chóry organowe, które doświetla rozeta.
Za kościołem, między grobami, po uprzedniej drewnianej świątyni zachowała się dwupoziomowa brama-dzwonnica.

Nowa świątynia
na Madagaskarze

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. KAZIMIERZA W LIPNISZKACH
Świątynia w stylu neogotyckim to okazały budynek, którego wieża jak gdyby wspina się
w górę. Kościół z granitu i cegły pobudowano w 1927 roku. Środki oraz drewno na to dzieło
ofiarował właściciel miasteczka Aleksander Wolski. Pieniądze zbierali też parafianie. Podobno
każdy dwór miał złożyć kwotę równą cenie krowy.
Prace budowlane prowadzono przeważnie latem. Kamienie wożono końmi i wołami z pól.
Istnieje mniemanie, że część z nich przywieziono z ruin zamku w Gieranionach. Podczas wznoszenia świątyni wykorzystywano cement najwyższej jakości (fioletowego koloru). Do roztworu dodawano przesiany piasek, a żeby był trwały – kurze jaja. Kamienie obsiekano ręcznie.
Podczas budowania wieży, sporządzono posadzkę, którą konie wwoziły materiał budowlany
na górę.
Nad główną fasadą kościoła wznosi się ośmiokątna wieża zakończona ostrą iglicą. Jej najważniejszym walorem są lukarny – nieduże okna umieszczone w połaci dachu. Ściany świątyni zdobią głazy. Wnętrze upiększają trzy drewniane neogotyckie ołtarze: główny – ku czci
św. Kazimierza, lewy boczny – Najświętszego Serca Pana Jezusa (u góry mieści się obraz
św. Anny) oraz prawy – Matki Bożej Szkaplerznej (u góry obraz Matki Bożej Dobrej Rady).

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MIKOŁAJA W GIERANIONACH

Kościół i szkołę w państwie
pobuduje аrchidiecezja
Szczecińsko-Kamieńska
(Polska) jako wotum
wdzięczności za 50-lecie
swego powstania.
Jak zaznaczył dyrektor
Papieskich Dzieł Misyjnych ks. dr Paweł Płaczek,
działanie to wspomoże ojców oblatów, którzy już
od 30 lat posługują wśród
ubogich w Afryce. „Będzie
to dar serca, a jednocześnie przywrócenie godności
dzieciom, które żyją w Kościele pierwszej ewangelizacji” – podkreślił kapłan.
Konsekracja kościoła
i otwarcie budynku szkoły
planowane są w 2022 roku.

Kara za cytat z Biblii

Kamienna świątynia została wzniesiona z funduszy wojewody wileńskiego Olbrachta Gasztołda w 1529 roku. Po kilku latach odbył się tam ślub jego syna Stanisława z Barbarą Radziwiłłówną.
W środku XVIII wieku świątynia spłonęła w potężnym pożarze. W latach 1771-1779 trwała
rekonstrukcja i przebudowa w stylu późnego baroku. Prace kontynuowano też w kolejnych
stuleciach. W wyniku czego dziś świątynia unaocznia przejście od baroku do klasycyzmu, harmonijnie łącząc w sobie rysy obu stylów.
W kościele mieszczą się trzy murowane trzypoziomowe ołtarze w stylu barokowym oraz
jeden drewniany w stylu eklektycznym. Ołtarz główny poświęcony Trójcy Przenajświętszej
ze znajdującym się w centrum obrazem Pana Jezusa jest ozdobiony kolumnami zakonu korynckiego oraz wielobarwnymi rzeźbami, płaskorzeźbami i malowidłami. Między kolumnami
mieszczą się figury apostołów Piotra i Pawła, w drugiej kondygnacji znajduje się obraz tytułowy św. Mikołaja. Lewy ołtarz boczny jest poświęcony św. Józefowi (u góry obraz św. Franciszka
z Asyżu), prawy – Matce Bożej Częstochowskiej (u góry obraz św. Kazimierza). W kaplicy można
zobaczyć ołtarz Ukrzyżowania.
Tematyczne i ornamentalne malowidła na ścianach i łukach arek zostały wykonane
w 1934 roku w stylu „drugiego rokoko”. Na chórach umieszczono potężne organy ozdobione
płaskorzeźbą Dawida trzymającego gusła w otoczeniu aniołów.

Sławny australijski rugbysta Israel Folau został
ukarany za przytoczenie
na Instagramie słów Pisma
Świętego.
Sportowiec zamieścił
w serwisie społecznościowym
następujący wpis: „Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy,
ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący
z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy,
ani zdziercy nie odziedziczą
królestwa Bożego” (1 Kor 6,
9-10). Za te słowa Folau stracił 4-letni kontrakt z „Rugby
Australia ” na kilka milionów
dolarów australijskich. Władze związku postanowiły go
w ten sposób ukarać za złamanie norm postępowania.
Decyzja ta wywołała ogólnokrajową debatę. Większość
Australijczyków wypowiedziała się przeciwko ukaraniu
sportowca. Sam zainteresowany odwołał się już do sądu.

NIECH BÓG BŁOGOSŁAWI NA CIEKAWE PODRÓŻE!
DOBREGO HUMORU I OWOCNYCH LETNICH DNI!
Kinga Krasicka
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z Bogiem
przez codzienność

Czy można czynić
Znak Krzyża lewą
ręką?
Kościół zawsze uważał stronę prawą za ważną symbolicznie. Dlatego też do kreślenia
Znaku Krzyża używamy prawej
ręki. Zaczynamy czynić ten gest
od głowy do piersi, uznając,
że nasz Pan, Jezus Chrystus,
przez swe Wcielenie, zstąpił
z wysoka, czyli od Ojca,
na ziemię. Kontynuujemy znaczenie krzyża pomiędzy stroną
lewą, gdzie znajduje się serce –
miejsce, w którym strzeżemy
z miłością paschalnego misterium Jezusa (Jego bolesną Mękę
i Śmierć) – a prawą, wspominamy, że Chrystus zasiada
po prawicy Ojca w swej chwale
Zmartwychwstania.
Czy jest ważne, aby czynić Znak Krzyża prawą ręką?
Tak. Nie mamy żadnego prawa
do zmieniania, negowania czy
krytykowania zgodnie z naszym
widzimisię chrześcijańskiej tradycji, która jest obecnie kultywowana, a która ma swoje początki
przed wiekami. Musimy brać
pod uwagę, że w życiu społecznym istnieją protokoły, które
należy respektować, nawet wówczas, gdy nie znamy ich pochodzenia czy znaczenia. Przecież
gdy kogoś pozdrawiamy, podajemy prawą, a nie lewą dłoń.
W życiu religijnym dzieje się
podobnie. Dlatego, na przykład,
ksiądz rozdaje komunię prawą
ręką, nawet gdy jest leworęczny.
Nie zabrania się ani nie stanowi
grzechu podanie komunii lewą
ręką, jednak jest to kwestia dobrej formacji liturgicznej.
Jeśli rozumiemy, czym krzyż
był w życiu Jezusa i czym jest
w dziele ludzkiego Zbawienia,
jeśli pamiętamy, że na krzyżu
Jezus nas ukochał aż do końca,
jeśli własny mały gest kreślenia
krzyża jest świadomy, kierujemy
swe życie w dobrą stronę, gdyż
noszenie krzyża jest tym, o co
prosi Chrystus, gdy chcemy Go
naśladować.
Ks. Henry Vargas Holguín
Według aleteia.org

Rachunek sumienia,
o którym była mowa
tamtym razem, nie ogranicza się do jednej formy. Powiedzieliśmy już
o przeglądzie dnia, a dziś
bliżej poznamy modlitwę
miłującej uwagi.
Najpierw trzeba zaznaczyć, że ignacjańskie
podejście do wykorzystywania tych czy innych praktyk modlitewnych charakteryzuje się
elastycznością.
Chodzi
o to, że przekazując nam
pewne porady duchowe, w istocie św. Ignacy proponuje narzędzia
do twórczego użycia
w konkretnych warunkach i sytuacjach życiowych.
Do odnalezienia swojego sposobu i formy
rachunku sumienia, potrzeba uwagi i świadomości celu drogi. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy
kierowcami na nieznajomym – natchnienie
Ducha Świętego nieraz
kieruje do niewiadomych
miejscowości – szlaku,
który powinien doprowadzić do celu. Wydaje się, że znamy drogę,
lecz z powodu pewnych
przyczyn mijamy ważny zakręt i musimy długo szukać sposobu, by
wrócić na potrzebne

skrzyżowanie.
Czy ten kierunek, którym podążamy w trakcie życiowej wędrówki,
przybliża nas do Boga?
Czy prowadzi do głębszej
wiary, nadziei, miłości?
Może pora przystanąć
i zastanowić się nad tym?
Umieć się zatrzymać
w naszych czasach nie
jest aż takie łatwe, a jednak bardzo potrzebne.
Robić przerwy można nie
tylko wieczorem przed
snem, lecz także w ciągu
dnia, przynajmniej przez
pięć minut, aby rozejrzeć
się dookoła i posłuchać
swego serca – najlepszego „nawigatora” pod
względem
duchowym.
„Według Biblii centrum
człowieka stanowi serce,
w którym spotykają się
wszystkie jego wymiary: ciało i duch; głębia
osoby oraz jej otwarcie
na świat i na innych; rozum, wola i uczucia. Otóż,
jeśli serce zdolne jest zespalać razem te wymiary,
to dzieje się tak dlatego,
że jest ono miejscem,
gdzie otwieramy się
na prawdę i miłość i zezwalamy, aby one w głębi
dotknęły nas i przemieniły” (Papież Franciszek,
Lumen Fidei).
Intonacje miłości dla
każdego są niepowta-
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Modlitwa
miłującej uwagi
rzalne. Jednak nieraz nie
zauważamy, w jaki sposób Bóg mówi o „miłości i prawdzie”, ponieważ
nasze wady osłabiają
wzrok. Modlitwa miłującej uwagi zawiera trzykrotną prośbę o światło. „Panie, pokaż mi...”.
Dary, łaski, dobra, ale też
niedociągnięcia, błędy,
przewinienia. Jednak i to
nie wszystko – prosimy
o pokazanie, w jaki sposób można naprawić wyrządzone przeze mnie
zło, odnowić relacje,
dać radę z cierpieniem,
mocniej pokochać Boga
i bliźnich.
Warto też podkreślić,
czego szukamy przede
wszystkim, za co dziękujemy Stwórcy. Wiadomo, mamy nadzieję
na odnalezienie wyjścia
z trudnych sytuacji. Jednak modlitwa jest cudowną
możliwością
po prostu podziękować
za to, że jest dobrze! Powodów mamy rzeczywiście wiele. Dlatego też
nie lęk powinien przymuszać nas do przystanięcia,
lecz miłość. To ona dąży
do zauważenia i uszanowania każdego przejawu
Bożej dobroci i prawdy.
O. William Lambert SJ,
autor książek o duchowości ignacjańskiej,

proponuje następujący
schemat modlitwy miłującej uwagi:
1. Prośba do Boga
o umiejętność dostrzeżenia i przyjęcia Jego dobrodziejstw.
Spojrzenie na dobrodziejstwa.
Podziękowanie za dostrzeżone
dobrodziejstwa.
2. Prośba do Boga
o dostrzeżenie swoich
grzechów i uwolnienie
od nich.
Spojrzenie na grzechy.
Podziękowanie
za
przebaczające uwolnienie przez Boga, zawstydzenie.
3. Prośba do Boga
o znalezienie nowej
drogi chrześcijańskiego
życia.
Spojrzenie na możliwości przemiany własnej
wolności, która jest warunkiem nowego postępowania.
Podziękowanie w modlitwie nadziei, która jest
pewna Bożej pomocy.
Na zakończenie można
pomodlić się „Ojcze nasz”.
Tę troistość pomnożoną przez trzy łatwo
zapamiętać
i
mieć
w głowie, zmęczonej czy

wypoczętej, a także wtedy, gdy wirują uczucia lub
panują okresy przygnębienia i oschłości. Samotne „przeglądanie” przeżyć,
wątpliwości, niepokojów
a analizowanie ich w Bożej obecności istotnie się
różnią. Prośba o otworzenie naszych oczu daje
możliwość dostrzeżenia
prawdy i zmiany zgubnego kierunku, nauczenia się pokory i radosnej
wdzięczności.
Dla każdego z nas jest
bardzo ważne, wręcz niezbędne, trafić do domu
Ojca, gdzie będziemy
spotkani jako długo oczekiwane umiłowane dzieci. Boże spojrzenie towarzyszy nam, Jego ręka
pomaga kroczyć naprzód.
Jednak jeśli nie będziemy
zwracali na Niego żadnej
uwagi, nie zdołamy odróżnić dobrego kierunku od złego, będziemy
tracili cenny czas, wydostając się z kolejnych
tarapatów. Jezus Chrystus nazywa drogą siebie
(por. J 14, 6). Niech więc
modlitwa
miłującej
uwagi
pomaga
nam
odnajdować Go jak najszybciej i trzymać się jak
najbliżej!
Teresa Klimowicz

Odpocząć w Panu
Ostatnio dużo się mówi o odpoczynku. Wielu czuje zmęczenie i z rozmiłowaniem myśli, gdzie się wybierze na wczasy.
Latem ten temat jest szczególnie aktualny, gdyż rozpoczyna się sezon długo oczekiwanych urlopów i wakacji.
Spójrzmy więc, co na to Biblia.
Izraelici z dawien dawna naśladują rytm tworzenia przez Boga świata,
opis którego został dokładnie podany na kartach Starego Testamentu
(por. Rdz 1, 1-2, 4a). Pan
trudził się w ciągu sześciu
dni: najpierw dzielił niebo
i ziemię, wodę i ląd, by później wypełnić to wszystko żywym stworzeniem,
w ten sposób przygotowując świat dla człowieka, który miał w nim zamieszkać. „A gdy ukończył
w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował,
odpoczął dnia siódmego
po całym swym trudzie,
jaki podjął” (Rdz 2, 2).
Naród wybrany również
pracował sześć dni w tygodniu, w siódmym natomiast świętował szabat dzień wolny od jakiegokolwiek wysiłku.
W starożytności nawet
poganie ofiarowywali niewolnikom i zwierzętom

możliwość dłuższego snu
i odpoczynku, by nabierali
się sił do dalszej wytężonej pracy. Izraelici, obchodząc ostatni dzień tygodnia w szczególny sposób,
dawali przez to wyraz
przekonaniu, że człowiek
powinien mieć określony
czas na uświadamianie
sobie, kim naprawdę jest
oraz jaki sens mają jego
życie i podejmowane wysiłki.
Dalej w Biblii czytamy: „Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień
i uczynił go świętym;
w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy,
którą wykonał, stwarzając”
(Rdz 2, 3). Owa świętość to
odmienność, w której wyraża się życiodajna obecność
Wszechmocnego
w świecie. Ludzie zachowujący szabat w ten
sposób naśladowali Najwyższego i byli uświęceni
(por. Ez 20, 12), ukazując,

że są dziećmi Bożymi.
Taki odpoczynek sprzyjał odsłanianiu obrazu
Wszechmogącego w Jego
stworzeniu, a wraz z tym
odkrywaniu i umacnianiu
poczucia ludzkiej tożsamości i godności. Chodzi
więc o pełne wdzięczności i radości uwielbienie
Boga, dzięki któremu osoba „znajdzie swoją rozkosz
w Panu” (por. Iz 58, 14).
Szabat, a także najważniejsze uroczystości
Izraela przypominają, że
Pan uwolnił naród wybrany z niewoli, w której
był on zmuszony dużo i
ciężko pracować (por. Wj
20, 8; Pwt 5, 6). W chrześcijaństwie dziękczynienie
za wybawienie z Egiptu zyskuje nowy wymiar,
gdyż pierwsza Pascha
staje się obrazem pełni
duchowego wyzwolenia,
którego dokonał Chrystus.
„Odpoczynek Boży” przewidziany dla Izraelitów

po wejściu do Ziemi Obiecanej okazał się zapowiedzią i przedsmakiem
wytchnienia wierzących
w Pana Jezusa, doświadczanego poprzez przemieniające działanie wiary
i sakramentów.
W Nowym Testamencie
Chrystus dobitnie określił
najgłębszy sens cotygodniowego
odpoczynku:
„szabat został ustanowiony dla człowieka,
a nie człowiek dla szabatu”
(Mk 2, 27). Jak twierdził
św. Jan Paweł II, odpoczynek jest „rzeczą świętą,
pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu
ziemskich zajęć, czasem
nazbyt go pochłaniających,
i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest
dziełem Bożym”. A więc
dzień wolny od pracy ma
sprzyjać wyzwoleniu się
człowieka z rozmaitych
ograniczeń i przywiązań, pomnożeniu działań

wychodzących daleko poza
codzienne i zwyczajne.
Paradoksalnie, odpoczynek i działanie od zawsze potrzebują siebie
nawzajem i wzajemnie się
wspierają, naprzemiennie
potwierdzając pochodzenie i przeznaczenie człowieka. Podobnie jak praca
fizyczna czy umysłowa,
czas wolny powinien polegać na podejmowaniu
spraw na pożytek bliźnich
i całego świata, a więc polegać na okazywaniu innym dobroci, współczucia
i życzliwości.
Autorytet Syna Bożego
sprawił, że już pierwsze
pokolenia
wyznawców
Jezusa zamiast szabatu
zaczęły świętować niedzielę – na pamiątkę
Zmartwychwstania.
Chrześcijański odpoczynek stał się znakiem potęgi Bożej, mocą której
Chrystus został wskrzeszony z martwych, stał się

uroczystym przypomnieniem o dobroci Stwórcy
objawionej w dziele zbawienia. Te święte treści
powinny przenikać całe
życie wiernych, przypominając, że „idą wraz z nimi
ich czyny” (Ap 14, 13).
Odpoczynek, w pełnym tego słowa znaczeniu, jest rzeczywistością,
której ufnie i z wielką
nadzieją wszyscy oczekujemy, a która ma nastąpić,
gdy spotkamy się z Najwyższym twarzą w twarz
w Królestwie Niebieskim.
W pewnym stopniu będą
to nasze wakacje, które
z drugiej strony staną się
wieczną pracą. Ale praca
ta nie będzie nas męczyła,
tylko darzyła satysfakcją
i radością. Stanie się uroczystym świętowaniem,
w którym będziemy się
cieszyli pełnią życia.
Opracował
ks. Jerzy Martinowicz
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WIADOMOŚCI

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

KOLEDŻ TEOLOGICZNY IM. ŚW. KAZIMIERZA
W GRODNIE OGŁASZA REKRUTACJĘ
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
Do głównych celów placówki edukacyjnej należą
umocnienie wiary, pogłębienie wiedzy religijnej,
przygotowanie specjalistów do pracy katechetycznej.

U RO CZY S TO Ś Ć B OŻ E G O C I A Ł A
W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa w Kościele powszechnym szczególną czcią jest otaczany Zbawiciel w Eucharystii. Z tej okazji
we wszystkich świątyniach diecezji grodzieńskiej zostały odprawione Msze św.,
po których wierni wyruszyli w procesji ulicami swoich miejscowości, by dać czytelne świadectwo miłości do Chrystusa oraz wiary w Jego rzeczywistą obecność
w Najświętszym Sakramencie.
Centralne uroczystości Bożego Ciała odbyły się w Grodnie. Mszy św. z udziałem duchowieństwa i wiernych wszystkich parafii miasta w kościele katedralnym pw. św. Franciszka Ksawerego przewodniczył biskup grodzieński Aleksander
Kaszkiewicz. W trakcie liturgii hierarcha zaznaczył, że w tym dniu każdy katolik
powinien sobie po raz kolejny uświadomić: „Jezus sam przychodzi do człowieka,
staje obok i chce być jego Przewodnikiem”. Pasterz Kościoła na Grodzieńszczyźnie zachęcił obecnych do świadomego i czynnego uczestniczenia w niedzielnej
i świątecznej Eucharystii, aby pokarm niebieski, który z wiarą i czcią przyjmują,
zbliżał do Chrystusa i upodabniał ich serca do Jego Najświętszego Serca.
Po Mszy św. już tradycyjną trasą ulicami miasta wyruszyła procesja eucharystyczna. Zatrzymywała się przy kolejnych czterech ołtarzach przygotowanych
przy kościele katedralnym, pobrygidzkim, pobernardyńskim i franciszkańskim.
Przy każdym ołtarzu wierni dziękowali Panu Bogu za Jego obecność w codziennej rzeczywistości, przepraszali za grzech zaniedbania i prosili o błogosławieństwo na dalsze kroczenie drogami wiary. Tysiące katolików uczestniczących
w procesji dało w ten sposób świadectwo świadomego wyboru Jezusa Chrystusa
na Władcę swojego życia. Liczna obecność wiernych stała się potwierdzeniem
tego, że Kościół w mieście nad Niemnem jest żywy i dynamiczny, ludzie potrzebują Boga, który daje im całego siebie w sakramencie Eucharystii.

WIZYTY BISKUPIE
Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz nawiedził świątynię
pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie w uroczystość odpustową ku czci
św. Antoniego Padewskiego. W tym samym dniu odpustową Mszę św. w grodzieńskiej świątyni pobernardyńskiej odprawił metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz, który w wigilię uroczystości nawiedził
swoją rodzinną parafię św. Antoniego w Odelsku (dekanat Grodno-Zachód),
co roku gromadzącą wielu pielgrzymów.
Biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski przewodniczył uroczystościom odpustowym w parafii św. Antoniego z Padwy w Brzostowicy Małej.

DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNE
W Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin w Trokielach (dekanat Raduń) odbyło się spotkanie członków Apostolatu Wieczystej
Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”. Przybyło na nie ponad 350 osób z różnych
zakątków diecezji grodzieńskiej. W ramach wydarzenia miały miejsce konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św., której przewodniczył
bp Józef Staniewski.
Na nocnym czuwaniu w Trokielach tradycyjnie zgromadzili się członkowie
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Przybyli oni z różnych zakątków Białorusi,
a najliczniejsza grupa pochodziła z terytorium diecezji grodzieńskiej.

JEDNYM WERSEM

• Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz wziął udział w obchodach jubileuszu sakry
biskupiej ks. bpa Antoniego Dydyczyna w Drohiczynie (Polska). • W XI Parafiadzie
Dzieci i Młodzieży po raz kolejny zwyciężyli młodzi z parafii Trójcy Przenajświętszej w Rosi (dekanat Wołkowysk). • Misje święte odbyły się w parafiach w Kamionce i Dziembrowie (dekanat Szczuczyn). • Na uroczystości odpustowe ku czci św.
Antoniego z Padwy do Odelska wyruszyła I piesza pielgrzymka z Grodna. • Uroczystościom odpustowym ku czci Trójcy Przenajświętszej w Gierwiatach (dekanat
Ostrowiec) przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Arūnas Poniškaitis.• Biskup pińskiAntoni Dziemianko przewodniczył uroczystościom 30-lecia
od czasu zwrócenia świątyni w Dworcu (dekanat Dziatłowo). • Przedstawienie
o św. Józefie pokazano w Sopoćkiniach. • Duszpasterstwo „OPEN” organizowało
święto dla dzieci niepełnosprawnych. • Znany rekolekcjonista z Polski ks. Jan
Reczek przeprowadził rekolekcje w parafii Roś. • 10 absolwentów Koledżu Teologicznego im. św. Kazimierza w Grodnie otrzymali dyplomy ukończenia studiów.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
30 czerwca 1994 r. – ks. Stanisław Pietrasz SchP, prob. Krzemienica;
13 lipca 1942 r. – o. Dionizy Klimczak OFMConv., prob. Grodno.

Dokumenty można złożyć od 15 lipca do 21 sierpnia,
w dowolny poniedziałek od 10.00 do 12.00 w kurii biskupiej pod adresem: m. Grodno, ul. K. Marksa 4, po uprzednim
zapisaniu się. Dokumenty trzeba dostarczyć osobiście.
Egzamin wstępny odbędzie się 21 sierpnia o godz. 11.00.

Kalendarz
wydarzeń
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3 lipca

Święto św. Tomasza
Apostoła.

5-6 lipca

Uroczystości
w Narodowym
Sanktuarium Matki Bożej
w Budsławiu.

11 lipca

Zapisać się można pod numerami: (8 029) 887-71-05, (8 0152)
75-33-08 – lub mailowo: kaledz.tealagiczny@gmail.com.

Święto św. Benedykta
Opata, patrona Europy.

Informacje dla kandydatów:
Studia w koledżu trwają trzy lata (od września do czerwca).
Mają formę zaoczną. Zajęcia odbywają się
w co drugi i czwarty weekend miesiąca.
Po skończeniu studiów absolwenci otrzymają dyplom
z rąk biskupa, a także możliwość kontynuowania nauki
na uczelniach katolickich, by uzyskać stopień magistra,
a później doktora teologii.

12-13 lipca

Wymagane dokumenty:
• własnoręcznie napisany życiorys,
• własnoręcznie napisane podanie z prośbą o przyjęcie
na studia,
• list rekomendacyjny od proboszcza,
• świadectwo chrztu i bierzmowania,
• ksero świadectwa dojrzałości,
• ksero paszportu (str. 31-33),
• zaświadczenie lekarskie,
• 3 zdjęcia (3x4),
• ankieta (wypełnia się w trakcie składania dokumentów).
Egzamin wstępny:
- egzamin z katechizmu i wiedzy ogólnej
o Kościele katolickim;
- rozmowa kwalifikacyjna.

REKOLEKCJE TRZEŹWOŚCIOWE
ODBĘDĄ SIĘ W BRASŁAWIE
Ćwiczenia duchowe są planowane na 18-21 lipca.
Organizatorzy zapraszają do udziału osoby, które
w jakikolwiek sposób doświadczyły problemu alkoholizmu
i narkomanii osobiście, w swojej rodzinie czy otoczeniu.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami:
(8 033) 325-57-64 – Jerzy, (8 029) 819-50-85 – Larisa,
(8 029) 622-97-12 – o. Andrzej.

REKOLEKCJE DLA CHŁOPCÓW
SĄ ORGANIZOWANE W GRODNIE
Ćwiczenia duchowe na temat „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie
się!” (Mt 14, 27) odbędą się w dniach 18-21 lipca
w Wyższym Seminarium Duchownym.
Program rekolekcji przewiduje rozmowy z kapłanami
i seminarzystami, modlitwę, rozważanie Pisma Świętego,
gry sportowe oraz inne przedsięwzięcia. Uczestnicy spotkania będą mogli doświadczyć chwil ciszy i refleksji
nad swoją drogą życiową, odczuć klimat życia
seminaryjnego, a także poszerzyć swoją wiedzę
o prawdach wiary i modlitwie.
Do udziału są zaproszeni chłopcy w wieku od 14 lat,
w sposób szczególny ministranci.
Przy sobie trzeba mieć Pismo Święte, komżę
oraz ubranie sportowe.
Zgłoszenia są przyjmowane pod numerami:
(8 0152) 62-22-22, (8 033) 689-10-39.

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE BĘDĄ
MIAŁY MIEJSCE W GUDOGAJACH
Festyn w Sanktuarium Diecezjalnym Matki Bożej
Szkaplerznej odbędzie się w dniach 13-14 lipca.
Program:
13 lipca
18.00 – Msza św. (przewodniczy biskup pomocniczy
archidiecezji mińsko-mohylewskiej Jerzy Kasabucki);
– zakończenie Nowenny Szkaplerznej;
20.00 – Droga Krzyżowa na Kalwarii (przewodniczy biskup
pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski);
23.15 – Nieszpory o NMP z rozważaniem.
14 lipca
00.00 – procesja ze świecami;
– Msza św. (przewodniczy biskup pomocniczy diecezji
grodzieńskiej Józef Staniewski);
– nocne czuwanie i adoracja Najświętszego Sakramentu;
08.30 – Godzinki o NMP;
09.30 – Msza św. w języku polskim (przewodniczy
ks. kanonik Józef Bogdziewicz);
11.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego;
12.00 – Msza św. odpustowa (przewodniczy biskup grodzieński
Aleksander Kaszkiewicz).
W bieżącym roku w Gudogajach jest obchodzona 255. rocznica
konsekracji kościoła, 5-lecie ustanowienia tu sanktuarium
oraz 10-lecie poświęcenia gudogajskiej Kalwarii.

Uroczystości
w Diecezjalnym
Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Naszych Rodzin
w Trokielach.

Intencje
różańcowe
Czerwiec

O Boże błogosławieństwo
dla wspólnot parafialnych
naszej diecezji, które
budują nowe świątynie.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

Lipiec

O oddalenie zgorszenia
od dzieci i młodzieży oraz
o wzrost troski rodzicielskiej
o religijne wychowanie
młodego pokolenia.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

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

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

Portal internetowy
diecezji grodzieńskiej
grodnensis.by
Naświetla wydarzenia
z życia Kościoła
na Grodzieńszczyźnie.
Są dostępne materiały
fotograficzne i filmowe.
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Z głębi serca

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Szańczukowi

z okazji Imienin składamy
najpiękniejsze życzenia:
błogosławieństwa Bożego,
opieki Maryi Panny na co
dzień. Niech radość, miłość,
pokój i dobro zawsze goszczą
w Twoim sercu. Dziękujemy za ofiarną pracę, mądre
słowa i ojcowską troskę
o swoich parafian.
Wierni z parafii Hoża

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Piotrowi Kubelowi

z okazji Imienin i Urodzin
składamy serdeczne życzenia połączone z modlitwą.
Życzymy obfitych łask
Bożych, zdrowia na długie
lata, darów Ducha Świętego,
nieustannej opieki Matki Bożej i Anioła Stróża, wytrwałości na drodze kapłańskiej,
którą wyznaczył dla Ciebie
wszechmogący Bóg, oraz
ludzkiej dobroci. Nisko się
kłaniamy z wdzięcznością
za głoszenie Słowa Bożego,
ofiarną pracę, cierpliwość,
dobroć i wielkość serca.
Wierni z Krupowa

Czcigodnemu Ojcu
Pawłowi Romańczukowi

z okazji Imienin z całego
serca życzymy dużo zdrowia,
wytrwałości w pracy duszpasterskiej, opieki Matki Bożej
i świętego Patrona, darów
Ducha Świętego, potrzebnych łask od Wszechmocnego. Niech Bóg obdarza
Cię swoją miłością
i błogosławieństwem, dobroć
i życzliwość ludzka zawsze
Ci towarzyszą, a każdy dzień
posługi przynosi obfite
owoce.
Rycerstwo Niepokalanej
i Krąg Adoracji

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Koleśnikowi

z okazji Imienin z całego serca życzymy dobrego zdrowia,
radości, wszelkich łask Bożych, obfitych darów Ducha
Świętego, nieustannej opieki
Najświętszej Maryi Panny.
Niech każdy Twój dzień będzie oświecony promieniami
Miłosierdzia Bożego.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Żodziszek

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Astukiewiczowi

z okazji Imienin składamy
serdeczne życzenia: obfitych
łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, wytrwałości na drodze
kapłańskiej. Niech Pan Jezus
przytula Cię do swojego
serca i oświeca promieniami
miłosierdzia, a Matka Boża
kieruje Tobą każdego dnia.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Indury

Czcigodnemu Ojcu
Piotrowi Morcińcowi

z okazji Imienin przesyłamy
moc najserdeczniejszych
życzeń. Niech zdrowie
dopisuje, optymizm nigdy
nie opuszcza serca, obok
będą życzliwi ludzie, święty
Patron otacza swoją opieką,
a Opatrzność Boża prowadzi
ścieżką życia, pomagając
dotrzeć do Królestwa Niebieskiego. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Jezior

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Szańczukowi

z okazji Imienin przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia.
Niech święty Patron zawsze
będzie obok, codziennie się
Tobą opiekuje i wznosi swoje
modlitwy przed tron Boży,
aby Wszechmocny nieustannie obdarzał Cię zdrowiem,

radością, nadzieją i mocą.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Hoży

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Białonosowi

z okazji Imienin składamy
serdeczne życzenia: dobrego
zdrowia, obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego,
nieustannej opieki Matki
Bożej i świętego Patrona.
Niech każdy dzień będzie
szczęśliwy i błogosławiony.
Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Makarowiec

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Łazowskiemu

z okazji Imienin z całego
serca życzymy zdrowia, radości, światła. Niech Pan
Bóg udziela Ci sił, aby posługa była owocna,
a wszystkie plany i zamiary
się realizowały. Niech Duch
Święty zawsze pomaga,
a Anioł Stróż strzeże od
złego. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca ze Strubnicy

Czcigodnemu Księdzu
Piotrowi-Pawłowi
Kubelowi

z okazji Imienin serdecznie życzymy zdrowia, sił,
nadziei, życiowej mądrości,
pokoju w duszy, Bożego
błogosławieństwa, opieki
Maryi Panny oraz obfitych
darów Ducha Świętego.
Niech każdy dzień przynosi
radość i siły do pełnienia
posługi duszpasterskiej.
Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Krupowa
i Wołdaciszek

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Zwierzyńskiemu

z okazji Imienin składamy
serdeczne życzenia połączone z modlitwą: obfitych łask
Bożych, zdrowia na długie
lata, darów Ducha Świętego,
nieustannej opieki Matki
Bożej, orędownictwa św.
Pawła Apostoła, wytrwałości
na drodze kapłańskiej, którą
Ci wyznaczył wszechmogący
Bóg, oraz ludzkiej dobroci.
Cieszymy się, że jesteś
z nami, i dziękujemy
za posługę w naszej parafii,
cierpliwość do nas,
za piękne, mądre, pouczające
kazania, dobroć
i skromność, troskę
o ludzi oraz czułe serce.
Z modlitwą i szacunkiem wierni
z parafii św. Jerzego w Wornianach i kaplicy w Woronie

Czcigodnemu
Księdzu Pawłowi
Romanowskiemu

z okazji Imienin składamy
serdeczne życzenia. Niech
Pan Jezus będzie hojny
na swe łaski, a Jego wielkie
dobre Serce obdarza Cię
pokojem. Niech Wszechmogący wynagrodzi Ci mocnym
zdrowiem, wytrwałością
i światłem, aby droga
kapłańska była szczęśliwa i
błogosławiona, a każdy dzień
pogodny i radosny. Niech
Matka Boża otacza Cię opieką, a Duch Święty nieustannie mieszka w Twoim sercu i
nigdy nie pozwoli zapomnieć
o tym, co w życiu kapłańskim
jest najważniejsze.
Kółka Różańcowe, członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca, Apostolat Wieczystej Modlitwy za Kapłanów
„Margaretka” oraz wierni
z Radunia

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Giedrojciowi

z okazji Imienin i Urodzin
składamy gorące życzenia
połączone z modlitwą. Niech

wszechmogący Bóg i Maryja
Panna zawsze mają Księdza
w swojej opiece, a Duch
Święty inspiruje do dobrych i
godnych spraw. Życzymy, by
święty Patron mocno trzymał
Księdza za rękę i pomagał w
trudnych sytuacjach życiowych. Szczęść Boże!
Parafianie z Hołynki

Drogi Księże Proboszczu
Jerzy Biegański!

Z okazji 1. rocznicy posługi
w naszej parafii z całego serca
dziękujemy za piękną służbę
na polu duszpasterskim,
skuteczne administrowanie parafią i prace na rzecz
świątyni i domu parafialnego.
Składamy serdeczne „Bóg
zapłać” za czas poświęcony
pojednywaniu nas z Panem
w sakramencie pokuty, za
modlitwę, błogosławieństwo,
udzielane sakramenty oraz za
wszystkie łaski, które poprzez
Księdza posługę otrzymaliśmy od Pana. Życzymy, aby
Wszechmogący błogosławił
w każdej podejmowanej sprawie, Matka Boża Trokielska,
nasza Patronka, wyjednywała
potrzebne łaski, a Duch Święty napełniał mocą do podejmowania nowych wyzwań
na chwałę Jezusa Chrystusa.
Wierni z parafii Nawiedzenia
NMP w Trokielach

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Janowiczowi

z okazji Urodzin składamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń. Niech Pan obdarza
potrzebnymi łaskami, Matka
Boża opiekuje się Tobą,
a święty Patron zawsze towarzyszy w trudnych chwilach
życia. Życzymy niegasnącego
zapału w posłudze duszpasterskiej, uśmiechu na twarzy,
sił i natchnienia w służbie
Bogu i ludziom. Dziękujemy
za dobre słowa, troskę
i czułość.
Z wdzięcznością i szacunkiem
wierni z parafii św. Jana Pawła II,
Smorgonie

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi
Puzynie, Janowi
Woronieckiemu i Pawłowi
Pawlukiewiczowi

z okazji Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, radości, pokoju, łaski
Bożej i opieki świętego Patrona. Bóg dał Wam mądrość,
cierpliwość, miłość i swoją
opiekę. Dziękujemy za dobre
serce, życzliwość, modlitwę,
pouczające kazania oraz za to,
że jesteście z nami i dla nas.
Wierni z parafii św. Michała
Archanioła w Oszmianie

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Adamowiczowi

z okazji Urodzin szczerze
życzymy mocnego zdrowia,
pogody ducha, radości, ludzkiej życzliwości oraz wszelkich
łask Bożych, opieki Maryi
Panny i świętego Patrona.
Dziękujemy za otwarte serce,
ofiarną posługę, mądre kazania
i rady, troskę o nas i świątynię.
Szczęść Boże!
Komitet Kościelny
i chór parafialny z Naczy

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Aleksandrowi
Adamowiczowi

z okazji Urodzin składamy
serdeczne życzenia: mocnego
zdrowia, radości, ludzkiej
życzliwości oraz błogosławieństwa Bożego na każdą
chwilę życia. Niech Matka
Boża i święty Patron bronią
Cię i wspierają, a Duch Święty
dodaje sił i wytrwałości na wybranej drodze oraz natchnienia do spełnienia wszystkich
marzeń.
Wierni ze wsi Sołtaniszki parafii
Nacza

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Sorele

z okazji Imienin z całego
serca życzymy wszelkich łask
od Wszechmogącego, opieki
Matki Bożej i obfitych darów
Ducha Świętego. Niech zdrowie zawsze dopisuje, radości
i sił nigdy nie braknie, a obok
będą tylko życzliwi ludzie.
Niech Jezus Chrystus wspiera
w każdej sprawie, a święty
Patron nieustannie czuwa
nad Tobą.
Łucja Łabecka i Stanisława
Sidorowicz z parafii Wołpa

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Pawłowi
Białonosowi

z okazji Imienin życzymy sił,
cierpliwości i wytrwałości w
posłudze kapłańskiej. Bądź
prawdziwym narzędziem
w ręku Chrystusa, nawracaj
ludzi do Pana, swoim życiem
i przykładem świadcz o Jego
miłości i obecności na co
dzień. Niech Bóg Ci w tym
pomaga swymi łaskami i darami Ducha Świętego, a Maryja
troszczy się o Ciebie.
Wdzięczni parafianie
z Makarowiec

Czcigodnym Księżom
Pawłowi Bezlapowiczowi
i Pawłowi Mazanowi

z okazji Imienin z całego serca
życzymy mocnego zdrowia,
niezbędnych sił w posłudze
kapłańskiej, pogody ducha
i błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień życia. Niech
wszystkie marzenia i plany się
realizują, a miłosierny Bóg obdarza swoją miłością, dobrocią
i ciepłem.
Wierni z Makarowiec

Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi
Jędrzejczakowi

z okazji 32. rocznicy święceń
kapłańskich z całego serca
życzymy dużo radości i pogody
ducha, sił i wytrwałości w codziennej posłudze, a także dobrych i życzliwych ludzi obok.
Niech Pan Bóg codziennie Ci
błogosławi, Matka Najświętsza
otula swoją opieką i miłością, a
Duch Święty zsyła obfite dary.
Jana, Weronika, Walery

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Gaweckiemu

z okazji Imienin z serca
życzymy mocnego zdrowia,
bezgranicznych sił twórczych
i codziennej radości z owoców
posługi duszpasterskiej. Niech
Jezus zawsze będzie Przyjacielem, Duch Święty opromienia
swym światłem, Matka Boża
trzyma w swojej opiece,
a święty Patron będzie obok.
Niech płomyczek optymizmu
nigdy nie zgaśnie w sercu,
a każdy dzień będzie oświecony miłością, miłosierdziem,
pokojem, szczęściem, wiarą
i nadzieją.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” z parafii świętych apostołów
Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Janowiczowi

z okazji 30-lecia i Imienin
życzymy mocnego zdrowia
na długie lata, pogody ducha,
uśmiechu na twarzy, pomocy
Bożej w spełnieniu wszystkich zamiarów, jak najwięcej
otwartych i szczerych ludzkich
serc obok, nieustannej nadziei,
radości z powołania i miłości
Chrystusowej, aby każdy Twój
dzień był słoneczny
i szczęśliwy.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka” z parafii świętych apostołów
Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi
Kuczyńskiemu

z okazji Imienin i Urodzin
życzymy obfitych łask Bożych,
mocnego zdrowia, dobrobytu,
szczęścia, realizacji planów

i marzeń. Szczerze dziękujemy
za Słowo Boże, które dzięki
Tobie staje się żywe, a trafiając
do serc wiernych rozpala
ogień wiary w Boga. Niech
Duch Święty zsyła na Ciebie
swe obfite dary, Najświętsza
Maryja Panna i święty Patron
nieustannie się opiekują,
a Anioł Stróż czuwa i prowadzi
do świętości. Zawsze pamiętamy o Tobie w modlitwach.
Grupa modlitewna
MB Kongregackiej

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Szańczukowi

z okazji Imienin składamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń: dobrego zdrowia,
cierpliwości, wytrwałości na
drodze kapłańskiej i satysfakcji
z pełnionej posługi. Niech Pan
Bóg obdarza Cię swoimi łaskami, Najświętsza Maryja Panna
i święty Patron nieustannie się
opiekują, a Anioł Stróż czuwa
i pomaga godnie przeżywać
każdy dzień. Dziękujemy za
szczerą modlitwę i ofiarną
pracę w naszej parafii.
Wierni z parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Przewałce

Czcigodnym Księżom
Pawłowi Urbanowi,
Pawłowi Zwierzyńskiemu,
Pawłowi Gordziejczykowi i
Pawłowi Romanowskiemu
z okazji Imienin serdecznie
życzymy mocnego zdrowia
i radości na co dzień. Niech
droga, którą wybraliście,
będzie szczęśliwa i dobra, żebyście mogli z zadowoleniem
służyć Panu i ludziom. Niech
zawsze się Wami opiekują Bóg
Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, a Matka Najświętsza niech
przytula do swojego serca
i pomaga w trudnych
chwilach życia.

Z modlitwą i szacunkiem wierni
z parafii św. Józefa w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Sawickiemu

z okazji Urodzin i Imienin
składamy serdeczne życzenia:
zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz życzliwych ludzi obok.
Niech życie kapłańskie będzie
szczęśliwe i błogosławione,
Pan Bóg obdarza obfitymi
łaskami, a święty Patron ma
w swojej opiece.
Kółko Różańcowe i wierni z kaplicy
Wincuki

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi
Kuczyńskiemu

z okazji Urodzin, Imienin
i jubileuszu święceń kapłańskich składamy serdeczne
życzenia: zdrowia, wytrwałości
w posłudze duszpasterskiej,
ludzkiej życzliwości, szacunku
od parafian. Niech Twa droga
życiowa będzie szczęśliwa,
a każdy dzień przynosi radość,
zadowolenie i obfite owoce.
Niech Bóg, któremu zaufałeś
do końca, błogosławi Ci
w trudnej i odpowiedzialnej
pracy, a Najświętsza Maryja
Panna i święty Patron nieustannie się Tobą opiekują.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka
Ksawerego w Grodnie

Czcigodnemu
Księdzu Piotrowi
Wiszniewskiemu

z okazji Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia.
Niech dobry Bóg wynagradza
mocnym zdrowiem na długie
lata i obdarza wytrwałością
w posłudze, Jezus Chrystus
oświeca drogę, a Matka Najświętsza zawsze otacza opieką.
Wdzięczni parafianie z kościoła
pw. Trójcy Przenajświętszej
w Szydłowicach

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Bezlapowiczowi

z okazji Imienin składamy serdeczne życzenia: zdrowia, sił,
pogody ducha, niegasnącego
zapału i obfitych owoców

w posłudze, mocy Ducha Świętego, poznania wszystkiego, co
jest dobre, piękne i błogosławione. Niech serce się cieszy
z młodości i szacunku od ludzi,
którzy znajdują się obok,
a radość na zawsze zamieszka
w Twoim sercu.
Z modlitwą apostolat „Margaretka” z parafii św. Franciszka
Ksawerego w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi
Rusznickiemu

z okazji Imienin przesyłamy
najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia, szczerych ludzi
obok, wszelkich łask od Pana
oraz nieustannej opieki Matki
Najświętszej. Życzymy tak
mocnej wiary, jak największy
diament, tak niegasnącej radości, jak gorące letnie słońce,
tak wielkiej miłości Bożej, jak
cały Wszechświat. Niech Pan
oświeca Twą drogę życiową,
umacnia serce, aby wygłoszone przez Ciebie słowo stawało
się mocą naszej wiary, dodaje
sił, abyś pokonał wszelkie
trudności przy budowaniu kościoła. Dziękujemy za rozsądność, troskę o parafian
i świątynię, mądre kazania
i dobre serce.
Komitet Kościelny, Kółka Różańcowe i wierni z parafii Korobczyce

Czcigodnemu Księdzu
Zenonowi Romejce

z okazji uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Imienin oraz Urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech Pan dodaje Ci mocy,
Duch Święty obdarza mądrością i pokojem, a Matka Boża
i święty Patron zawsze broną
i strzegą. Wyrażamy szacunek
i wdzięczność za natchnioną
pracę na niwie pańskiej, za
mądre nauki, które pomagają nam być prawdziwymi
chrześcijanami, oraz za to, że
przybliżasz nas do Boga. Prosimy Wszechmogącego
o wszelkie potrzebne łaski dla
Ciebie, a także o dar zdrowia,
niezbędnego dla posługi.
Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
oraz parafianie z Ostryny

Czcigodnemu Księdzu
Piotrowi Wiszniewskiemu

z okazji Imienin składamy
z serca płynące życzenia:
wszelkich łask od Jezusa Chrystusa, dobrego zdrowia na długie lata, wielu radosnych dni,
pogody ducha i ciszy w sercu.
Niech Najświętsza Maryja
Panna i święty Patron otulają
Cię swoją opieką, a Anioł Stróż
zawsze chroni przed złem.
Parafianie z kościoła
pw. św. Siostry Faustyny
w Suboczach i Kosinie

Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi
Jędrzejczakowi
składam wyrazy
szczerego żalu
i współczucia z powodu śmierci taty Józefa.
Jednoczę się z Ojcem
w modlitwie o pokój
wieczny dla duszy
zmarłego.
Parafianka Janina

Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi
Jędrzejczakowi
składamy wyrazy
szczerego żalu i współczucia z powodu odejścia do wieczności taty.
Niech miłosierny Bóg
jak najszybciej przyjmie duszę zmarłego do
swojego Królestwa.
Studenci Koledżu Teologicznego im. św. Kazimierza w Grodnie
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