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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

POMODLISZ SIĘ – I ODRAZU
ULŻY NA DUSZY

RAZ DO ROKU W GĘSTWINIE LEŚNEJ NIEDALEKO WSI DUBOK,
W POWIECIE OSTROWIECKIM, SŁYCHAĆ ODGŁOSY AKORDEONU I POBOŻNY RELIGIJNY ŚPIEW
OKOŁO DWUSTU WIERNYCH. W TEN SPOSÓB ROZPOCZYNA SIĘ FESTYN
KU CZCI MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY (LUB BOLESNEJ),
POD IMIENIEM KTÓREJ WŚRÓD WIEKOWYCH DĘBÓW WZNOSI SIĘ KAPLICA.
ciąg dalszy na str. 4

„Maryja daje nam zdrowie, jest naszym zdrowiem”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Mt 10, 37-42

Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto kocha
ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.
I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest
Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie
za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe
życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu,
znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a
kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie
posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę
proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako
sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych
najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę,
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”.

ODRZUCAĆ TO, CO ZNIEWALA
Rzadko świadomie wybieramy to, co pozbawione jest
wartości. Częściej ulegamy pozorom i sądzimy, że dobrze
wybraliśmy, chociaż później przekonujemy się, że tak nie
jest. Jezus chce nas wyzwolić z sideł pozornych wartości i
nauczyć żyć tak, aby docierać do prawdy o ludziach, rzeczach i sprawach.
Chrystus Pan pokazuje nam, że chociaż powtarzamy innym, jak bardzo ich kochamy, to w rzeczywistości skupieni
jesteśmy na tym, co my mamy z tej miłości. Gdy przeraża
nas ogrom cierpienia w świecie, Jezus odsłania przed nami
jego sens; nie chce bowiem, abyśmy całe życie uciekali
przed nim, lecz abyśmy umieli dzięki niemu dojrzewać.
Zbawca przypomina nam nieustannie o życiu wiecznym, aby zbliżanie się do kresu naszej ziemskiej wędrówki
nie było naznaczone paraliżującym strachem, pustką i poczuciem bezsensu. Dlatego Jezus nieustannie przenika nas
swoim słowem i dodaje nam potrzebnej odwagi.
Jesteśmy przecież wszyscy dziećmi Bożymi, konieczne
więc jest, abyśmy miłość odróżniali od jej pozorów; żebyśmy w człowieku widzieli bliźniego i odrzucali to, co nawzajem nas zniewala. Przede wszystkim zaś, abyśmy nie byli
ślepi, gdy Bóg przechodzi przez nasze życie, aby nas pocieszyć, uzdrowić i umocnić.

Ks. Jerzy Martinowicz
Wydaje się, że każdy człowiek, który uważa się za czciciela Matki Bożej, przynajmniej
raz w życiu zadał sobie pytanie:
„Dlaczego mamy tak wiele
wizerunków Maryi, skoro Matka Boża jest jedna?”. A odpowiedź jest prosta. Z podobnego
względu, dla którego robimy
wiele zdjęć ukochanej osobie.
Niektóre ujęcia na fotografii
wyrażają lepiej pewne rysy jej
charakteru lub oddają jakiś
aspekt jej piękna, a czasem
upamiętniają okoliczności niezwykłego z nią spotkania. Z takimi wizerunkami nie potrafimy się rozstać. Również obrazy
maryjne najpierw przypominają i przybliżają nam duchową
obecność Maryi. Kochamy Ją,
więc trudno się dziwić, że chcemy czuć Jej bliskość.

Czy chętnie dźwigam krzyż dany mi przez Pana?
Jak wygląda moje codzienne życie?
Ks. Jerzy Martinowicz

prosimy. Matka Boża jak każda mądra matka, która nie da
swym dzieciom wszystkiego
– ze względu na nasze dobro.
Maryja robi wszystko,
abyśmy zrozumieli, że celem
naszego życia jest zbawienie,
a nie tylko lepsze zdrowie,
samopoczucie czy rozwiązanie jakiejś sprawy. Czasami
dopuszcza cierpienie dla dobra człowieka. Gdy w Fatimie
Łucja prosiła Maryję o uzdrowienie chorych, Bogurodzica
odpowiedziała: „Niektórych
uzdrowię, ale niektórych nie.
Niech się przemienią, niech
proszą o przebaczenie grzechów”. Przede wszystkim Matka Boża troszczy się o zbawienie człowieka.

i przyszłość ludzkości

Mt 11, 25-30

demu z nas, że krzyż prowadzi do zmartwychwstania i
życia wiecznego.

Czasem też imię obrazu wynikało z głębokiego przesłania duchowego, zawartego
w symbolice ikony, tak jak w
obrazie Nieustającej Pomocy.
Maryja pomaga nam kroczyć drogą wiary i być posłusznymi woli Ojca. Jako Matka
chce dla swoich dzieci tego,
co najlepsze. Pragnie, abyśmy
skorzystali z dzieła Jej Syna
Jezusa Chrystusa. Dlatego w
obrazie Nieustającej Pomocy
wskazuje na Zbawcę, mówiąc
niejako: „On jest lekarstwem
na wasze problemy! Tylko On
może was zbawić!”.
Jednak Maryja nie zapomina także o naszych codziennych ziemskich sprawach. Nie
spełnia Ona każdej prośby.
Zawsze nas wysłuchuje, lecz
nie zawsze da nam to, o co

Jan Paweł II

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Bardzo często nam brakuje sił. Ciągle gdzieś biegniemy, pracujemy, załatwiamy tysiące spraw, troszczymy się
o rodzinę, o dom, a wciąż jeszcze tyle do zrobienia. Codzienne obowiązki stają się krzyżem nie do uniesienia,
upadamy pod ich ciężarem i mówimy, że już nie damy
rady.
Jezus wie, jak wygląda nasze życie. Zna nasze słabości
i lęki, trudności i ciężary, dlatego czeka ze swoją łaską na
wszystkich: na świętych i grzeszników, na bogatych i ubogich, zdrowych i chorych. On jest źródłem umocnienia,
pokrzepienia, ukojenia tych, którzy potrzebują wsparcia.
Bóg jest wierny swoim obietnicom. Aby zakosztować
życia Bożego i doświadczyć Bożej mocy, trzeba tylko przylgnąć do Chrystusa i bezwarunkowo przyjąć Jego naukę.
Trzeba wstąpić do szkoły Jezusa i uczyć się Jego sposobu
życia, Jego słów i czynów, Jego łagodności i pokory. „Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem
łagodny i pokorny sercem”. Tylko wtedy pokój Chrystusowy zamieszka w sercu człowieka.
Droga do zbawienia jest drogą krzyża. Jednak krzyż nie
musi być przyczyną smutku i cierpienia, powodem do rezygnacji ze szczęścia. Krzyż może być radością i nadzieją dla tych, którzy są zapatrzeni w Jezusa i chcą kroczyć
drogą wyznaczoną przez Niego. Zbawiciel pokazuje każ-

Niektóre z wizerunków
jednak szczególnie są czczone przez wiernych. Zawiesza
się je w swoich domach, nosi
się w saszetce z dokumentami, albo wozi się w aucie. A
wszystko to ze względu na
osobistą wrażliwość lub na
rys maryjnej duchowości, jaki
wyrażają, bądź też ze względu
na szczególny moment spotkania z Matką Bożą, który naznaczył łaską ludzką historię.
Często chrześcijanie nadają nazwy świętym obrazom
w zależności od miejsca ich
kultu (np. Matka Boża Ostrobramska), a także od ich
duchowego charakteru (np.
Matka Boża Łaskawa) czy łask
wypraszanych w szczególnych potrzebach (np. Matka
Boża Rozwiązująca Węzły).

Maryja jest Matką Nieustającej Pomocy. Pomaga nam zawsze, choć czasami w taki sposób, który
na początku może się wydawać niezrozumiały. Dlatego nie pokładamy nadziei na nasze zasługi ani
na dobre uczynki, lecz tylko na nieograniczone zasługi Pana Jezusa i na Jej niezgłębioną matczyną
miłość!

Czy potrafię dostrzegać Boga we wszystkim,
co mnie otacza?

ŹRÓDŁO NASZEGO UMOCNIENIA

Najświętsza Maryja Panna czczona jest w wielu wizerunkach. Każdy
z wizerunków jest inny, każdy opowiada o innych przymiotach Matki Bożej. Lecz zawsze pozostaje Ona ta sama – Matka Jezusa i nasza Matka.

Drodzy Czytelnicy!

Co dla mnie stanowi największą wartość?

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś
te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś
je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje
upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt
też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna,
tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i
uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem
słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie”.

Gotowa
pomagać
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Człowiek pozostaje
dla siebie istotą
niezrozumiałą. Jego
życie jest pozbawione sensu, jeśli
nie objawi mu się
Miłość, jeśli nie
spotka się z Miłością,
jeśli jej nie dotknie
i nie uczyni w jakiś
sposób swoją, jeśli
nie znajdzie w niej
żywego uczestnictwa.

zginął, ale miał
życie wieczne»
(por. J 3, 16).
Właśnie
owo
głębokie zdumienie wobec wartości i godności
człowieka nazywa
się Ewangelią, czyli
Dobrą Nowiną. Nazywa
się też chrześcijaństwem.
Stanowi o posłannictwie
Kościoła w świecie…” – takie
refleksje czytamy w pierwszej
encyklice Ojca Świętego „Redemptor Hominis” („Odkupiciel człowieka”). Wspomniany
dokument został ogłoszony w

doniosłej godzinie dziejów,
w której znajduje się Kościół
i cała wielka rodzina współczesnej ludzkości”.
Jan Paweł II zwraca uwagę na to, że zrozumieć siebie
„do końca” , nie tylko poprzez
„doraźne, częściowe, czasem
powierzchowne, a nawet pozorne kryteria i miary swojej
własnej istoty” jest możliwe
tylko wtedy, gdy człowiek
zbliża się do Zbawiciela, gdy
zbliża się razem „ze swoim
niepokojem, niepewnością, a
także słabością i grzesznością,
ze swoim życiem i śmiercią”.
Jezus widzi ludzi takimi, jakimi

”

Na samym początku swojego pontyfikatu papież Jan
Paweł II skupia się na przyszłości ludzkości, wyzwaniach,
przed którymi stoi, i wyznacza
drogę, którą warto iść. Prawdziwa droga człowieka jest
postrzegana jako pielgrzymka
przez życie do Ojca, przez którego został on stworzony.
W nauczaniu papieża
Jana Pawła II zawsze brzmiały słowa: „godność”, „wartość”,
„prawda”, „wolność”. Były one
skierowane do każdej osoby,
opisywały jej charakterystyczne cechy, wygląd. Wygląd,
który człowiek ma a priori,
jako należący do Boga. „Jakąż
wartość musi mieć w oczach
Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela, skoro Bóg
«Syna swego Jednorodzonego
dał», ażeby on, człowiek, «nie

„niepowtarzalną
rzeczywistością bytu i działania, świadomością i wolą, sumieniem
i sercem”. Widzi „człowieka,
który – każdy z osobna (gdyż
jest właśnie «osobą») – ma
swoją własną historię życia,
a nade wszystko swoje własne «dzieje duszy»”. Zadaniem,
misją Kościoła jest kierowanie
spojrzeniem tego człowieka, a
także „świadomości i doświadczenia całej ludzkości w kierunku tajemnicy Chrystusa”.
Bez Chrystusa trudno jest
być sobą, budować relacje z
bliźnim i całym światem. „Ja
jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). W „Redemptor
Hominis” Papież odwołuje
się do tych słów z Ewangelii:
„Jezus Chrystus jest tą zasadniczą drogą Kościoła. On sam
jest naszą drogą «do domu
Ojca» (por. J 14, 2). Jest też
drogą do każdego człowieka.
Na tej drodze, która prowadzi
od Chrystusa do człowieka, na
tej drodze, na której Chrystus
«jednoczy się z każdym człowiekiem», Kościół nie może
być przez nikogo zatrzymany”.

“
zdjęcie East News

marcu 1979 roku, kilka miesięcy po wyborze Karola Wojtyły na stolicę św. Piotra.
Przyszłość każdego człowieka i całego świata Papież
odnosi do postaci Jezusa
Chrystusa, którego nazywa
„ośrodkiem wszechświata i
historii”: „do Niego zwraca się
moja myśl i moje serce w tej

są. Takimi nas przyjmuje i czeka na nas.
W encyklice Ojciec Święty
podkreśla również rolę Kościoła na drodze Chrystusa
do człowieka i człowieka do
Chrystusa. I pod tym ogólnym
pojęciem „człowiek” Papież
widzi konkretną osobowość,
każdego na świecie z jego

Stojąc wobec zadań,
jakie wyrastają na
drogach Kościoła
[…], uświadamiając
sobie nieodzowność
tych wszystkich dróg,
a równocześnie trudności, jakie się na
nich spiętrzają, tym
bardziej odczuwamy
potrzebę głębokiej
więzi z Chrystusem.
Odzywają się w nas
mocnym echem
te słowa, które On
powiedział: «beze
Mnie nic nie możecie
uczynić» (J 15, 5).

”

Katarzyna
Pawłowska
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BYĆ NARZĘDZIEM
W RĘKACH BOGA

50 LAT
KAPŁAŃSTWA

Nie często spotykamy na naszej drodze ludzi wielkiego
formatu serca, oddania i pokory. Trzeba mieć wiele szczęścia, aby spojrzeć takiej osobie w oczy, aby ze spotkania z nią
doświadczyć autentyczności owych cnót i wartości.
Wielu wiernych z parafii Najświętszego Odkupiciela w
Grodnie zapewne poznało osobiście o. Józefa Gęzę CSsR –
człowieka bezinteresownej służby, emanującego radością i
otwartego na innych. Kapłan przyciąga do siebie poczuciem
spokoju, rozsądku i mądrości.
DROGA
DO KAPŁAŃSTWA
Dostojny jubilat pochodzi z diecezji tarnowskiej
(Polska). Urodził się niedaleko Tuchowa, gdzie znajduje
się Sanktuarium Maryjne
i Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów.
Wychowywał się on
w wielodzietnej rodzinie.
Oprócz niego rodzice wychowywali jeszcze trzech chłopców i pięć dziewczynek.
Mama przeważnie zajmowała się domem i gospodarstwem, a tata był piekarzem.
– Żeby dojść do kościoła
trzeba było pokonać trzy kilometry, lecz nas ten odcinek
drogi nie przerażał – wspomina o. Józef. – Całą gromadą,
razem z dziećmi z sąsiednich
domów, szliśmy na Mszę św.,

trochę inaczej – opowiada
o. Józef. – Myślał, że ja jako
pierwszy skończę studia, zdobędę zawód i będę pomocny
dla naszej licznej rodziny.
Lecz stało się tak: wycofałem
dokumenty z liceum i zgłosiłem się do ojców redemptorystów, gdzie przez cztery lata
uczyłem się w prowadzonym
przez nich gimnazjum męskim
z perspektywą wstąpienia
w przyszłości do seminarium.
Po latach nauki młody
człowiek rzeczywiście wstąpił do nowicjatu. Po pierwszym roku studiów został
powołany do wojska, gdzie
służył jako czołgista. To akurat były czasy starcia pomiędzy kościołem, a państwem
komunistycznym, więc po
okresie
rekruckim,
gdy
żołnierzom
przyznawano

alejkami w pobliżu seminarium i powtarzałem słowa
podziękowania dla biskupa,
które miałem powiedzieć na zakończenie
uroczystości. Szczególnie
pamiętam
prośbę o modlitwę za
nas, nowoprezbiterów, ponieważ „ten skarb nosimy w
naczyniach glinianych”, które mogą się rozbić.

TRZEBA, BY ON WZRASTAŁ, A JA ŻEBYM SIĘ
UMNIEJSZAŁ ( J 3, 30)
Te słowa zostały umieszczone na obrazku prymicyjnym o. Józefa, przez wszystkie lata swojej posługi starał
się sprostać temu wyzwaniu.
Zaraz po seminarium był
skierowany do Torunia, gdzie
zajmował się katechizacją
młodzieży. Potem studiował
w Warszawie teologię katolicką, i również prowadził
katechezę dla młodzieży klas
maturalnych i opiekował się
duszpasterstwem studentów.
Po powrocie do Tuchowa zajmował się młodzieżą zakonną najpierw jako prefekt postulatu, a potem jako mistrz
(magister) nowicjatu.
– W seminarium moim
zadaniem było przede wszystkim prowadzenie wykładów –
wspomina jubilat. – Szczerze
mówiąc, nie miałem wielkiej
ochoty na to, nawet wspomniałem kiedyś o tym podczas rozmowy z prowincjałem.
Pewnego wieczoru zapukał on
do mojego pokoju i zapytał,
czy nie pojechałbym na Białoruś. Odpowiedziałem, że jeśli
mam tam coś do zrobienia,
to czemu nie? Zostałem więc
skierowany do Grodna. Niosę
tu posługę już 23 lata.
Mówiąc o swoim pierwszym wrażeniu po przyjeździe do miasta nad Niemnem o. Józef podkreśla, że

w Warszawie, gdzie ciągle jest
ruch, szum, hałas. Wcześniej w
Polsce, jak chciałem napisać
jakiś tekst, to nawet zegarek
mi przeszkadzał. I chowałem
go do szafki z bielizną, żeby
nie było słychać. Natomiast
tutaj za jedną ścianą ktoś
głośno się śmiał, za drugą
dzwonił telefon i pan inżynier
załatwiał jakieś sprawy, a ja
spokojnie siedziałem w pokoju
i robiłem to, co powinienem.
Po prostu przyjąłem nową
rzeczywistość taką jaką jest.
Ojciec Józef także zaznacza, że od samego początku
swojej posługi na Białorusi
zauważył jedną z charakterystycznych cech miejscowych
katolików. Przejawia się ona
poprzez prostą, uczuciową,
ogromnie emocjonalną religijność oraz stosunek do
księdza, który czasem wydaje się być trochę ”z innego
świata”. Starsi ludzie, którzy wiele przeżyli, są gotowi uklękną przed nim albo
ucałować rękę. Już zupełnie
inne podejście jest u dzieci i
młodzieży, dla których ksiądz
staje się bardzo bliski, jest
przyjacielem.
– Ile młodych serc przeszło obok mnie z tornistrami

poszczególne funkcje w
jednostce, dowódca pułku
zapytał nowicjusza, czy ma
zamiar wrócić potem do seminarium. Po usłyszeniu pozytywnej odpowiedzi, młody
mężczyzna został skierowany do kompanii liniowych.
– Potem, owszem, pytano
mnie, szczególnie już pod koniec służby, czy nie chciałbym
podjąć studia w Akademii
wojsk pancernych w Poznaniu.
Lecz serdecznie podziękowałem i wróciłem do seminarium. A już w 1970 roku zostałem wyświęcony – zaznacza o.
Józef. – Pamiętam, że w tym
dniu było bardzo słonecznie,
przed Mszą św. chodziłem

miejscowe życie parafialne
w zasadzie było podobne
do tego, co widział w Polsce, tylko warunki były inne:
maleńkie pokoje, wszędzie
głośno, gdyż w jednym miejscu było i mieszkanie, i budowa, i klasy katechetyczne.
– Wtedy przekonałem się,
jak wiele zależy od naszego nastawienia – podkreśla
rozmówca. – Dotychczas
mieszkałem w dużych wspólnotach, klasztorze, gdzie jest
cicho, spokojnie, a teraz miałem zupełnie inne warunki.
Dzwoniąc czy pisząc do rodziny i znajomych zawsze
żartowałem, że mieszkam
niby na Dworcu Centralnym

zdolności. Należy rozwijać je,
a w ten sposób nie tylko ubogacać siebie samego, lecz także być pomocnym dla innych.
To bardzo mocno podkreślał
św. Jan Paweł II, że wtedy, gdy
odzyskujemy samych siebie,
stajemy się darem dla innych.
Niestety, czasem człowiek w
codziennym życiu wszystko
sprowadza do tego, by tylko
mieć, myśli samolubnie i zapomina, że stajemy się bogatsi
wtedy, gdy obdarowujemy innych, otwieramy się na nich.
To dobro potem do nas wraca.
Kapłan z przyjemnością
zauważa, że podczas wypełniania swoich obowiązków
duszpasterskich i zakonnych
zawsze odczuwa radość. Do
wyjątkowych
momentów
zalicza pracę w duszpasterstwie studentów oraz opiekę
nad wspólnotą Domowego
Kościoła.
– Będąc w Toruniu opiekowałem się kilkoma kręgami tej
wspólnoty, a będąc na Białorusi przez wiele lat jeździłem do
Polski prowadzić rekolekcje dla
rodzin. Oni też czasem przyjeżdżali do Grodna i mieliśmy
wspólne spotkania duchowe.
To bardzo ciekawe i głębokie
doświadczenie, to jak rodziny i

Papież Franciszek
Jezus jest mostem, pontifex,
pomostem między
nami a Ojcem. Jezus ukazuje Ojcu
swe rany, które
są ceną naszego zbawienia.
Mojżesz jest obrazem Jezusa
– orędownika, który modli
się za nas, wstawia się za
nami.
Mojżesz pobudza nas, byśmy modlili się z takim samym
zapałem, jak Jezus, wstawiali
się za światem, pamiętali,
że pomimo wszystkich jego
słabości, zawsze należy on
do Boga. Wszyscy należą do
Boga, zatwardziali grzesznicy,
ludzie najgorsi, najbardziej
skorumpowani przywódcy są
dziećmi Bożymi i Jezus czuje
to i wstawia się za wszystkimi. A świat żyje i rozwija
się dzięki błogosławieństwu
sprawiedliwego, dzięki pobożnej modlitwie, którą święty,
sprawiedliwy, orędownik,
kapłan, biskup, papież, osoba
świecka, każdy ochrzczony
nieustannie wznosi za ludzi,
w każdym miejscu i w każdym
okresie dziejów.
Pomyślimy o Mojżeszu
orędowniku, a gdy nachodzi
nas chęć, aby kogoś potępić
i złościmy się wewnętrznie –
zezłoszczenie się czyni nam
dobrze, jest w tym coś zbawiennego, ale potępianie nie
czyni dobra… Gdy się zezłościsz, co powinieneś czynić?
Idź, oręduj za tą osobą. To
nam bardzo pomoże.
Fragment przemówienia
podczas audiencji ogólnej
w Watykanie, 17.06.2020

Ks. abp Tadeusz
Kondrusiewicz

Podczas Mszy Świętej jubilatowi dziękowano za posługę,
a także życzono sił i opieki Bożej na kolejne lata służby

na różaniec, roraty. Byłem
ministrantem. Czasem to były
dosyć trudne czasy jak dla
mnie, tak dla rodziców i mego
proboszcza, ponieważ niekiedy zdarzało mi się narozrabiać.
Gdy o. Józef skończył
szkołę podstawową, zdał egzaminy i został przyjęty do liceum, mama zapytała go, czy
nie chciałby podjąć nauki u
ojców redemptorystów. Jego
ojciec, choć był wierzącym i
pobożnym człowiekiem, miał
trochę inne zdanie na ten temat.
– Ponieważ byłem najstarszym dzieckiem w rodzinie, tato widział moje życie
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w ręku, z zapałem, z ideałami
życiowymi, realizując swoją
drogę ku przyszłości? – zastanawia się o. Józef. – Od
momentu przyjazdu do Grodna i do dnia dzisiejszego zajmuje się katechizacją dzieci i
jestem z tego powodu bardzo
szczęśliwy, ponieważ zrealizowało się to, czego pragnąłem
bezpośrednio po święceniach
– pracować z dziećmi. Często
podczas katechezy podejmujemy tematy powołania życiowego. Tłumaczę, że z religijnego punktu widzenia każdy ma
swoją własną drogę, którą Pan
Bóg wyznaczył, i trzeba ją tylko rozpoznać, analizując swoje predyspozycje, możliwości i

świeccy ludzie przeżywają codzienność, modlitwę i rozumienie więzi z Kościołem – wspomina o. Józef. – Zdarzały się
też zadziwiające momenty, gdy
działanie Boga przeze mnie dotarło do innego człowieka, i on
odkrył swoją drogę, zrozumiał
swoje zadania życiowe. Często
to przeżywałem podczas rekolekcji dla rodzin, w których zazwyczaj uczestniczyło około 60
osób. Istnieje tam taki zwyczaj,
żeby na koniec spotkania dzielić się tym najważniejszym, co
człowiek wyniósł z tych rekolekcji. Do wszystkich uczestników przemawiałem jednakowo,
lecz zawsze zdarzało się tak, że
jakieś moje zdanie albo myśl
była powiedziana tak, jak by
była dla jednego konkretnego
człowieka, który potem obowiązkowo przed wszystkimi
zaznaczał: „Ojciec mówił tak,
jak gdyby znał moje przeżycia,
moje problemy. Dziękuję, że
otrzymałem odpowiedzi, których długo szukałem!”. To dla
mnie zawsze było zaskakujące.
Ojciec Józef podkreśla, że
rok jubileuszowy na pewno
jest czasem łaski, szczególnym etapem w życiu kapłana, gdy podsumowuje się
lata posługi. Kapłan patrzy
w przyszłość z nadzieją, że z
Bożą pomocą nadal będzie
służyć z pasją i miłością dla
ludu na wzór Jezusa Chrystusa, który uczynił go rybakiem
serc ludzkich.
Kinga Krasicka

Codziennie doświadczamy wielu trudności i
zmartwień. Jezus
oferuje rozwiązanie wszystkich
naszych problemów poprzez miłość do
bliźniego, co jest znakiem
miłości do Boga. A miłość
do Boga to życie według Jego
prawa, szacunek dla każdego człowieka, dialog w imię
dobra całego społeczeństwa.
Jesteśmy różni, co jest naturalne, a zatem mamy różne
opinie na temat tych samych problemów i pytań. I
w rodzinie każdy jest inny;
lecz jest to jedna rodzina i
wszyscy troszczą się o siebie
nawzajem, o dobro wspólne. Tak i w społeczeństwie:
przede wszystkim musimy
kierować się wspólnym dobrem społeczeństwa, a nie
tylko promowaniem naszego
wizerunku.
Dlatego w tym trudnym,
a nawet niespokojnym czasie
naszej historii, w przededniu wyborów, wszystkie
siły polityczne i społeczne
muszą głównie myśleć o
wspólnym dobru społeczeństwa i wspólnej przyszłości,
tak aby opierała się przede
wszystkim na wzajemnym
szacunku i miłości do bliźniego, a złożone kwestie
były rozwiązywane poprzez
wzajemny dialog.
Fragment homilii wygłoszonej
w kościele katedralnym
pw. Imienia Najświętszej Maryi
Panny, 19.06.2020
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 W ramach Dykasterii
ds. Integralnego Rozwoju
Człowieka powołano specjalną Komisję ds. sytuacji
nadzwyczajnych spowodowanych pandemią koronawirusa. Funkcjonuje ona we
współpracy ze wszystkimi
strukturami Kurii Rzymskiej
i miejscowymi Kościołami. Działalność wspierają
światowe instytucje intelektualne, m.in. Uniwersytet
Georgetown i Uniwersytet
Poczdamski, Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mediolanie
(Włochy), międzynarodowa
organizacja „World Resources Institute”. Zadaniem
watykańskiej Komisji ds.
COVID-19 jest przygotowanie przyszłości Kościoła po
zakończeniu pandemii.
 Papież Franciszek założył Fundację „Gesù Divino
Lavoratore” („Jezus Boży
Pracownik”), której celem
jest wspieranie osób, które
doświadczają poważnych
trudności finansowych w
wyniku pandemii (bez stabilnej pracy, tym, którym
nie przywrócono kontraktów,
którzy pracowały godzinowo lub odbyły staż, a także
pracowników domowych,
drobnych przedsiębiorców,
osób pracujących na własny
rachunek). Kapitał początkowy Funduszu wyniósł 1
milion euro, które przekazał Papież. Między innymi,
Papież wezwał wiernych w
duchu solidarności do wybaczenia długów i zakończenia
sporów sądowych.
 Kierownik projektu poznania ludzkiego genomu,
Francis Collins, został tegorocznym laureatem nagrody Templetona. Nagrodę
przyznano naukowcowi za
„promowanie dialogu wiary
i nauki”. Zdaniem badacza
poprzez naukę można „docenić wielkość Bożego stworzenia”, co jest swoistą formą
adoracji. Nagroda Templetona została ustanowiona w
1972 roku. Jej laureatami są
naukowcy, filozofowie, pisarze, przedstawiciele duchowieństwa, osoby publiczne,
które wnieśli znaczący wkład
do badań nad duchową sferą
życia i przyczyniły się do dialogu między nauką a religią.
 Łaciński Patriarchat
Jerozolimy wyprzedaje swój
majątek w Ziemi Świętej:
nieruchomości i tereny w
Jordanii, a także w Nazarecie. Ten krok spowodowany
jest katastrofalną sytuacją
finansową, a konkretnie
ogromnymi długami, które ostatnio przekroczyły
kwotę 100 milionów dolarów. Kupującym jest arabski
biznesmen, a Patriarchat
nadal będzie zajmował 10
hektarów w rodzinnym mieście Pana Jezusa. Będą one
służyć lokalnej społeczności
chrześcijańskiej.
 Przewodniczący Konferencji Episkopatu USA abp
José Gómez wyraził zaniepokojenie Kościoła z powodu
decyzji Sądu Najwyższego.
Chodzi o to, że ustawa o
przeciwdziałaniu dyskryminacji z 1964 r. powinna również dotyczyć homoseksualistów i osób transpłciowych.
Istnieją obawy, że decyzja
ta zostanie wykorzystana do
zniszczenia wolności religijnej i wolności sumienia (na
przykład, aby zmusić Kościół
do udzielania ślubu osobom
tej samej płci, lub wierzących
– do działań sprzecznych
z ich poglądami).
vaticannews.va; ekai.pl;
credo.pro
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POMODLISZ SIĘ – I ODRAZU
ULŻY NA DUSZY
ciąg dalszy ze str. 1

M O D L I TWA
Z W N Ę T RZA Z I E M I
„Leśna” kaplica została
zbudowana w 1929 roku
przez miejscowych wiernych pod kierownictwem
ks. Romualda Dronicza,
proboszcza parafii w Żo-

tam krewnych. W każdą
pierwszą niedzielę lipca
nieustannie modlą się pod
deszczem, który stał się już
tradycyjnym elementem
festynu, i uczestniczą w
specjalnym nabożeństwie
– przechodzą od stacji
do stacji, czcząc 7 boleści
Najświętszej Maryi Panny.

Zdjęcia kaplicy i obrazu z 1929 roku

dziszkach (do dziś kaplica
należy do niej). Tutejszy
lud, który zawsze miał silny kult Bogurodzicy (przed
I wojną światową w miasteczku działał kościół
Matki Bożej Bolesnej), wybrał miejsce na przyszłą
kaplicę w lesie na kopcu,
w pobliżu rzeki Wilii, aby
ukryć świątynię przed
ewentualną napaścią i
mieć dla siebie zapewnione schronienie dla wspólnej modlitwy.
„Na uroczystości poświęcenia kaplicy zgromadziło się około 6 tysięcy
osób – mówi ks. Paweł
Koleśnik, który posługuje
w kościele w Żodziszkach
przez ostatnie prawie 20
lat. – To jest zrozumiałe.
W tamtym czasie wsie były
bardziej zaludnione, parafie zatłoczone. Dziś ta sama
wioska Dubok ma tylko 3
domy”.
Jednak, mimo tego,
około dwustu osób co
roku stara się pochylić
przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
znajdującej się w ołtarzu
kaplicy. Wierni przybywają nie tylko z kościoła w
Żodziszkach, ale także z
najbliższych parafii: Gierwiat, Ostrowca, Sołów,
Niestaniszek i Michaliszek. Przyjeżdżają goście
i z sąsiedniego państwa,
Litwy, ponieważ wielu ma

„Miejscowa
Kalwaria
została zbudowana w 1936
roku. Zaczyna się w odległości 2,5 km przez las od
kaplicy i jej długość wynosi
około 2 km – zauważa ks.
Paweł. – Pierwsza stacja –
Kamienna Brama, wejście
przez które «otwiera się»
uroczystą procesję. Następnie wzdłuż brzegu Wilii
zatrzymujemy się przy kolejnych stacjach: 4 krzyże,
mała kapliczka i grota, w
której umieszczona jest figura Matki Bożej. Z groty
bije źródło. Ludzie po procesji czerpią stamtąd wodę,
nawiasem mówiąc, bardzo
smaczną. Gdy idziemy w
jedną stronę – odmawiamy
Różaniec, a w drodze powrotnej – specjalne modlitwy dotyczące każdej ze
stacji”.
Szczególnego
uroku
uroczystości dodaje fakt,
że odbywa się ona przy
zapalonych świecach – w
kaplicy nie ma prądu. Tutejsze kobiety ozdabiają
świątynię wspólnym wysiłkiem: szyją wielobarwne chorągiewki z tkaniny, wykonują ozdoby z
papieru i dbają o główny
element miejscowej dekoracji – dębowe wieńce.
Festyn wśród lasu nie
odbywa się bez tradycyjnej części odpustu parafialnego. Na polanie i
wzdłuż drogi prowadzącej
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do świątyni, znajduje się
jarmark rzeczy religijnych:
obrazy, różańce, figurki
aniołów i świętych. Są też
znane na festynie słodycze
– cukierki-koguty. „Zdarza
się, że przywożą i instalują maszynę do produkcji
waty cukrowej” – dodaje z
uśmiechem ks. Paweł.
W tym roku, biorąc pod
uwagę trudną sytuację
epidemiologiczną w kraju, festyn w Dubkach odbędzie się w nieco zmienionej formie. Msza św.
będzie tradycyjnie odprawiana na zewnątrz świątyni, gdzie jest wystarczająco dużo miejsca, aby
zachować dystans. Nie odbędzie się jednak procesja
na Kalwarię.
W N I E POZO R N O Ś C I
Z N A L E ŹĆ W I E L KO Ś Ć
Kilka lat temu w „leśnej” świątyni odbył się
ślub. „Ślub kościelny brała dziewczyna z ostrowieckiej parafii, w której kiedyś byłem duszpasterzem
młodzieży – wspomina
ks. Mikołaj Cichonowicz,
który udzielał sakramentu. – Wybrała tę kaplicę,
ponieważ chciała uczcić
pamięć przodków: babcia
dziewczyny często się tu
modliła. Byłem mile zaskoczony, że wybór tak niezwykłego miejsca ślubu nie
był uwarunkowany chęcią
stworzenia sensacji, lecz
głębokim
zrozumieniem
zaplanowanej uroczystości.
Szczerze mówiąc, ten ślub
przeżyłem w ścisłej relacji

z małżonkami. Po pierwsze, stało się to w maju,
przełamując
powszechne
uprzedzenia. Po drugie,
modlitewnego
nastroju
uroczystości dodała skromność «leśnej» kaplicy: prosta dekoracja kaplicy, którą
wykonała młoda para, zapalone świece, śpiew młodzieży i sprawowanie Mszy
w obrządku Trydenckim –
plecami do zebranych. Po
trzecie, było odczuwalne,
że dla pary ważny jest sam
sakrament, a nie piękna ilustracja. Wszystko to przybliżyło ceremonię zaślubin
do ewangelicznych zasad”.
Ksiądz Mikołaj dodaje, że
ślub w kaplicy w Dubkach
zawsze będzie wyróżniał
się wśród jego wielkiej kapłańskiej praktyki udzielania sakramentów.

Oficjalnie „leśna” świątynia otwiera drzwi raz w
roku. Jednak, jeśli osoba
pragnie przyjść do domu
Bożego, na drodze do tego
nie może być żadnych
przeszkód. „Kto planuje
odwiedzić kaplicę lub, podróżując po kraju, zauważył
ciekawą budowlę i chce do
niej zajrzeć, może to łatwo
zrobić – zauważa ks. Paweł.
– Trzeba zadzwonić do mnie
lub zwrócić się do mieszkańców w jednym z tych trzech
domów, które stoją w Dubkach. We wsi mieszka mężczyzna, który zawsze trzyma
przy sobie klucz do świątyni.
Otwieramy dla każdego”.
Matka Boża, ukryta w
gęstwinie leśnej, czeka na
każdego z nas: z różnymi
prośbami i różnymi potrzebami…

Proboszcz parafii ks. Paweł Koleśnik

Uroczystości w Dubkach przy tradycyjnym
akompaniamencie deszczu

Historia ikony określanej dziś przez katolików jako obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy (zaś w tradycji prawosławnej jako ikona Matki
Bożej „Cierpiąca”), sięga XII wieku i okryta jest tajemnicą. Jedni twierdzą, że obraz powstał w Bizancjum, inni, że w klasztorze Chilandar, na
świętej górze Athos. Stare podanie mówi, że obraz wiózł na statku do
Europy bogaty kupiec i w czasie burzy wyciągnął go z kufra i ukazał podróżnym. Ludzie rozpaczliwie modlili się przed obrazem, i to uratowało
ich od morskiej katastrofy.
Po dramatycznej podróży obraz znalazł się w Rzymie w kościele św.
Mateusza, lecz po zdobyciu Rzymu przez Francuzów zaginął. Po ponad pół wieku obraz odnalazł o. Michał Marchi CSsR. W 1865 roku papież Pius IX powierzył cudowny wizerunek Redemptorystom, mówiąc:
„Sprawcie, aby ten obraz poznano na całym świecie i aby się w nim rozmiłowano”.
Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy znajduje się w wielu kościołach diecezji grodzieńskiej. Wśród nich, na przykład, w Koreliczach.
Proboszcz parafii o tej samej nazwie o. Jerzy Sakowicz OSPPE zauważa, że wielokrotnie był świadkiem cudów dokonanych poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej: „Wiele osób z różnymi prośbami

przychodzi modlić się przed cudownym obrazem. Zdarzało się,
że modlili się o dar potomstwa – wkrótce rodzice wychowywali
dziecko. Inni zwracali się, aby Bogurodzica pomogła uratować
niemowlę, które jest w ciężkim stanie – i dziecko wracało do życia
wbrew przewidywaniom lekarzy. Wielokrotnie wierni otrzymywali uzdrowienie z chorób związanych z zaburzeniami psychicznymi – wychodzili z długich depresji. Analizując te wydarzenia,
zauważyliśmy, że Matka Boża daje ludziom nowe życie: zarówno
w sensie fizycznym, jak i duchowym”.
Maryja, pomimo że jest największą postacią obrazu, nie stanowi jego
centralnego punktu. Wskazująca dłoń Matki, spleciona z dłońmi Chrystusa, zwracającego się ku Ojcu, wyznaczają centrum graficzne ikony i
stanowią klucz do zrozumienia jej głównego przesłania. Elementy te wytyczają jednocześnie właściwy kierunek medytacji nad tą ikoną: zapraszające spojrzenie Matki Boga, nie skupia naszej uwagi na sobie, lecz kieruje ją na Syna, słuchającego i nieustannie wypełniającego zbawczą wolę
Ojca. Dlatego przedstawiona tu Maryja to Hedegetria, Przewodniczka,
która nieustannie wskazuje nam Drogę do Ojca. Drogą tą jest Chrystus,
jak sam o sobie powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6).
Angelina Marciszewska i Kinga Krasicka
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JAK NIE STRACIĆ MŁODZIEŻY W KOŚCIELE?
Większość młodzieży kościelnej po szkole „odpada” i znika. Ważne jest, aby w okolicach
trzydziestki, po próbie trudności rzeczywistych rozczarowań w życiu, młodzi ludzie znali
drogę do domu, mogli powrócić. Jakim powinien być Kościół-dom?

ŚWIĄTYNIA NIE JEST BUDYNKIEM
Moja generacja młodzieży z Lidy-Fary miała szczęście do pasterzy. Kościół-budynek,
sakramenty – to zawsze było bardzo ważne. Lecz dorastaliśmy we wspólnocie! Uważano,
że normalne było skoczyć do sióstr po szkole na herbatę, podzielić się tym, że się zakochało, pożyczyć pieniądze, przygotowywać dekoracje do nocy…
Tylko z biegiem lat zdałem sobie sprawę, że mieliśmy rodzinę. Nasze siostry i kapłani
naprawdę nas potrzebowali – nie byle odfajkować. Na poziomie podświadomości zakładano, że Kościół – to ludzie, to społeczność. Na takim tle świątynia-centryczny Kościół
wyglądał sucho i nieatrakcyjnie.

KOŚCIÓŁ – TO CIEPŁO
W dość surowym świecie człowiek potrzebuje miejsca światła. Jak sprawić, by Kościół
był ciepły? Wydaje się, że tylko szczerość chrześcijan jest w stanie to zrobić.
Mój pierwszy pasterz był znany z ciągłego wyciągania nas, ministrantów, na lody lub
pierożki. Oczywiście, że za nas płacił. Pewnego dnia, gdy ksiądz klęczał, zobaczyłem, że jego
podeszwa buta została wyczyszczona do dziur. Pamiętam je jak dziś.
Widziałem wiele takich dziur. U świeckich i duchownych. Przypuszczam, że Kościół
powinien być miejscem ciepła, nawet jakiejś rozpaczy, szczerego dążenia do Niego. Młodzież
szybko odkryje fałsz, sztuczne „ogrzewanie”.

IDEALNY TANDEM
W naszej parafii zapraszanie pasterzy na urodziny było normą. Po kolędzie
kapłani przychodzili do młodzieży jako ostatni, aby posiedzieć dłużej. Przed
wyjazdem na obóz matki i ojcowie przyprowadzali i przekazywali nas w ręce
sióstr. Były żarty, był kontakt. Do dziś księża i siostry przyjaźnią się z naszymi
rodzicami. Są jak bliscy i krewni ludzie.
Rodzice i pasterze byli i pozostają autorytetami dla siebie nawzajem – praca
zespołowa. Niektórzy z nas zostali kapłanami, i ta relacja tylko się umocniła.
Prawdziwe wychowanie duchowe, jak sądzę, powinno opierać się na dwóch
wielorybach: Kościele i rodzinie.

GŁÓWNE PYTANIE
„Czy ty Mnie kochasz?” – wydaje mi się, że jest to fundamentalne pytanie chrześcijaństwa. To z nim trzeba zostawić uczniów,
którzy idą na studia. Nie chodzi o to, czy zostać księdzem, czy założyć rodzinę. Wszystko będzie później. Z pytaniem „czy ty Mnie
kochasz?” nie zgubisz się.
W swoim czasie dostałem się na studia do Polski. Już przeniosłem się na studia zaoczne z dziennych. Rzucałem wszystko w ukochanym Grodnie i startowałem do nieznanego mi Poznania. To było straszne. Była niepewność. Obok grodzieńskiego teatru lalek
przyjaciele powiedzieli mi wtedy jedne z najważniejszych słów w życiu: „Pamiętaj, niezależnie od rezultatu, Bóg będzie kochał tak
samo, niezmiennie”. Chodzi o wielką wolność chrześcijaństwa: Bóg kocha bez względu na wszystko. Nie bój się skompromitować,
pomylić się, zaryzykować. Nie ma to wpływu na Jego miłość.
Tak więc, puszczając młodzież kościelną z „domu”, trzeba mieć czas, aby przekazać dwie podstawowe rzeczy: „On cię kocha” i
„czy ty Go kochasz?”. To wystarczy, aby przejść przez ciemne doliny, do których człowiek czasami wpada w wędrówce życia. I jeszcze
Kościół-dom. Ciepła wspólnota, piec z trzaskającym drewnem i gorącą herbatą. Miejsce, w którym jesteś mile widziany, gdzie przytulą, gdzie mieszka On. Takich nie ma już na tym świecie.
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Budsławski Fest
Kuria archidiecezji mińsko-mohylewskiej poinformowała o tym, w
jaki sposób odbędzie się
uroczystość odpustowa w
Narodowym Sanktuarium
Matki Bożej w Budsławiu.
Zaplanowany na 3-4 lipca
tradycyjny festyn przesuwa się
na późniejszy czas. Informacje
o możliwości jego przeprowadzenia zostaną przekazane
później.
1-2 lipca w miejscowym
kościele odbędą się parafialne uroczystości odpustowe.
Program
1 lipca – 18.00;
2 lipca – 9.00,
12.00, 18.00.
Wszystkie Msze św. będą odprawiane na świeżym powietrzu.
Przejście do prezbiterium i do
starego kościoła będzie zamknięte dla wiernych. Dla uczczenia
obrazu Matki Bożej proponuje
się wejść do bazyliki przez centralne wejście, przez środkową
nawę podejść do prezbiterium i
wyjść przez nawę lewą.
Tych kto zamierza wziąć
udział w uroczystościach, prosimy pamiętać o konieczności
przestrzegania dystansu społecznego i stosowania masek
ochronnych.

Trokiele 2020
Kuria diecezji grodzieńskiej podała informacje
dotyczące uroczystości odpustowych w diecezjalnym
Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Naszych Rodzin
w Trokielach.
Coroczny festyn, który odbywa się zgodnie z tradycją
w lipcu, został przesunięty na
późniejszy czas. Odbędzie się
on, gdy tylko pozwolą na to
okoliczności.
2 lipca w miejscowym kościele odbędzie się parafialna
uroczystość odpustowa.
Program
10.00 – Msza św. na ołtarzu polowym;
13.00 – Msza św. na ołtarzu polowym, której przewodniczyć będzie ksiądz biskup grodzieński Aleksander
Kaszkiewicz;
19.00 – Msza św. na ołtarzu polowym;
21.00 – Apel Maryjny
(prosimy wziąć ze sobą świece).
Wszyscy chętni mogą wziąć
udział w uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej
Trokielskiej. Kustosz sanktuarium ks. dr Jerzy Biegański w
tym trudnym czasie zaprasza
również diecezjan indywidualnie odwiedzać sanktuarium,
aby móc pomodlić się przed
cudownym obrazem.
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Z Bogiem
przez codzienność

„Rozeznawanie – jest
sztuką szanowania darów,
które Bóg nam posyła, i odkrywanie jak najlepszych
sposobów, aby codziennie
odpowiedzieć wzajemnością
na Jego miłość” – pisze David
Lonsdale, autor kilku książek
o duchowości ignacjańskiej.
To właśnie poczucie wdzięczności Bogu jest najlepszą
motywacją do rozpoczęcia
(lub powrotu na ścieżkę) rozeznawania. To wymaga odwagi, wysiłku, a także pewnej
powściągliwości, ponieważ
decyzje nie powinny być podejmowane natychmiast, na
podstawie chwilowych uczuć
– twoja reakcja emocjonalna
musi być zrealizowana i zbadana. Najpierw przyjrzyjmy
się bliżej trzem krokom wspólnym dla wszystkich zasad św.
Ignacego.
Uświadomienie – jest
bramą do rozeznawania. Czy
często poważnie traktujemy
stan umysłu? Czy znajdujemy możliwość zatrzymania
się w ciągu dnia, aby uświadomić sobie, co dzieje się w
środku?
Duch Święty żyje w nas
(por. 1 Kor 3, 16), jak potwierdził jeszcze św. Paweł.
Lecz my sami przebywamy
gdzieś na zewnątrz, spoglądamy na świat, obojętni na
działanie Boga we własnym
sercu. Trzeba przyznać, że
postrzeganie wewnętrznego świata jest bardziej złożoną sprawą niż postrzeganie zewnętrznego poprzez
zmysły ciała. Wpływ na to
mają konsekwencje grzechu pierworodnego, kłamstwa złego ducha, trudności
ze zdyscyplinowaniem naszej uwagi, która wędruje
bez celu, reagując na wszelkie zewnętrzne bodźce. Ponadto, nawet skupiając się,
dowiadujemy się, że płynie
w nas niezwykle ruchomy
i bogaty strumień uczuć i
myśli, wśród którego trudno
jest uzyskać wyraźne postrzeganie określonego ruchu, chyba że wyróżnia się
szczególną intensywnością
lub czasem trwania.
Często mówi się, że
nowoczesne
urządzenia
elektroniczne negatywnie
wpływają na zdolność koncentracji, lecz oferują one
tylko nowe sposoby realizacji bardzo starej taktyki
zajmowania się czymś zewnętrznym. Powodem jest
to, że zwrot – lub nawet
odwrócenie – w kierunku
siebie oznacza spotkanie
z własną ograniczonością,
niedoskonałością, słabością, a to jest dość niewygodna perspektywa, choć i
przypominamy sobie cały
czas o miłosierdziu Bożym.
Tylko wtedy, gdy osobiście
doświadczymy, że w głębi
„światło świeci w ciemności” (J 1, 5) i że bycie
„w sobie” oznacza przede
wszystkim spotkanie z osobistą obecnością, miłością i
uzdrawiającą mocą naszego Zbawiciela, opór przed
uświadomieniem zacznie
słabnąć.
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

Rozeznawanie:
kierunek ruchu
człowieka
I to był tylko pierwszy
krok. Wyraźna percepcja
daje niezbędne światło,
aby pójść dalej, aby poddać
się przewodnictwu Ducha
Świętego. Teraz ważne jest,
aby zrozumieć: czy te ruchy
są prawdziwie duchowym
doświadczeniem i wpływają
na moje życie wiary i dążenie do wypełnienia woli
Bożej? Jeśli tak, to należy
spróbować zrozumieć, czy
od Boga pochodzi ta radość
lub smutek, zauroczenie lub
zniechęcenie, które czujemy? Właśnie tu zalecenia
św. Ignacego staną się odpowiednią pomocą.
Bez względu na to, jak
trudne były poprzednie
dwa kroki, proces rozeznawania nie osiągnie celu,
dopóki nie doprowadzi do
działania. Gdy rozumiemy,
że pewien projekt, zawód
lub stan rzeczy oddala nas
od Boga, to wtedy trzeba
je odrzucić. I odwrotnie,
rozpoznając Boże zaproszenie, propozycję, powołanie,
trzeba je zaakceptować i aktywnie realizować. Wszystkie trzy etapy są pokrótce
powiązane:
stanowczość
działania staje się możliwa
dzięki duchowej wrażliwości i odpowiedniej interpretacji natchnienia.
Przejdźmy teraz do samych reguł rozeznawania
duchów. Na końcu poprzedniego artykułu był tekst „Zasada pierwsza i podstawowa”. Logiczną konsekwencją
myślenia o celu ludzkiego
życia staje się pytanie: czy
zbliżam się do tego celu,
czy zmierzam w przeciwnym kierunku? Pytanie jest
bardzo ważne, ponieważ od
odpowiedzi na nie zależy,
jak przydatne będą dla nas
dwie pierwsze reguły św.
Ignacego. Aby poprawnie
rozeznać, który duch „działa” w sercu, należy najpierw
zidentyfikować główny kierunek życia duchowego. Dobrą pomocą tutaj może być
rachunek sumienia. Rozumując tekst zasad, zauważcie, że św. Ignacy nie mówi,
aby uchwycić moment „tu i
teraz”, lecz spojrzeć na swoje życie w dynamice.
Reguła 1. Ludziom,
którzy z jednego grzechu
ciężkiego wpadają w drugi
grzech ciężki, nieprzyjaciel
zazwyczaj ukazuje pozorne
przyjemności, sprawia, że
sobie wyobrażają radości
i przyjemności zmysłowe,
żeby ich bardziej utrwalić
i umocnić w ich wadach i
grzechach. W tych samych
osobach duch dobry działa
w przeciwny sposób, kłując
i gryząc ich sumienie zgodnie z naturalną zdolnością
ich rozumu do poprawnego
sądu.
Reguła 2. U osób, które usilnie zmierzają do
oczyszczenia się ze swoich
grzechów i do coraz większej służby Bogu, naszemu
Panu, dzieje się odwrotnie
niż w pierwszej regule. Wtedy bowiem właściwością
złego ducha jest dręczenie

i zasmucanie i stawianie
przeszkód,
niepokojenie
fałszywymi argumentami,
byleby tylko nie postąpić
naprzód. A właściwością
ducha dobrego jest dodawanie odwagi i siły, pociech,
łez, natchnień i spokoju, łagodzenie i usuwanie przeszkód, żeby postępować w
dobrym.
Warto szczerze zadać
sobie pytanie: czy naprawdę dążymy do wzrostu w
życiu chrześcijańskim, czy
raczej „prostujemy ścieżki”, starając się zadowolić
wszystkich? Ruch od złego
do gorszego może wystąpić,
po pierwsze, nie w całym
życiu całkowicie, lecz tylko
w poszczególnych sferach,
a po drugie, nie tylko w ciągu kilku lat lub miesięcy,
lecz nawet w ciągu jednego
dnia, 1-2 godzin. Dlatego
tak ważne jest, aby zdawać
sobie sprawę z tego, co się
dzieje w sercu, aby we właściwym czasie zmienić błędny kierunek.
W odniesieniu do pojęcia „duchów” o. Jules Touner
SJ, wieloletni kierownik
duchowy i rekolekcjonista,
zauważa: „Nie ma wątpliwości, że dla św. Ignacego
to słowo odnosiło się do
Ducha Świętego i do stworzonych duchów, zarówno
dobrych, powszechnie nazywanych aniołami, jak i złych,
powszechnie nazywanych
szatanem i demonami. Korzystając z zasad Ignacego,
możemy i powinniśmy nadać terminowi «złe duchy»
szersze znaczenie, które,
oprócz szatana i demonów,
obejmuje skłonności naszej psychiki, pochodzące z
egoizmu i nieuporządkowanej zmysłowości, a także z
wpływów innych ludzi lub
społeczeństwa – tak bardzo,
jak są one zaangażowane w
zło w naszym życiu”.
Gdy słabnie i traci się
życiowe połączenie człowieka z Bogiem, o którym
mówi pierwsza reguła, w
głębi jego serca narasta
tęsknota. Zły duch zagłusza
ten niepokój przez pseudoracjonalne względy: „Nic
takiego się nie stało, jestem
dobrym człowiekiem. Może
i ukradłem, lecz kto teraz
nie kradnie?”. Albo tak: „Jeśli
porównać z innymi osobami, jestem w ogóle święty”,
„Dbam o rodzinę, jak tylko
mogę, mała zdrada ich nie
zaboli, ponieważ nikt się
nie dowie”. Innymi słowy,
skłonność do grzechu będzie wspierana przez złego
ducha, który będzie starał
się zagłuszyć wątpliwości,
zwabić nowymi zabawami,
proponuje odłożyć „poważne decyzje” na lepszy czas.
Dobry duch da usłyszeć
wyrzuty sumienia, będzie
niepokoić i jątrzyć rozsądnym sprzeciwem. Nie atakując, nie upokarzając, dobry
duch stawia pytania, które
trafiają w sedno: „I co, takie życie sprawia, że jesteś
szczęśliwy?”, „Czy nie wstyd
Ci patrzeć w oczy tym, któ-

rych oszukujesz?”. Będzie
przypominał, że wybrany
kierunek jest zły, a nawet
szkodliwy, lecz tak jest
w przypadku, gdy gorzka
prawda jest w rzeczywistości lepsza niż słodkie kłamstwo.
Druga reguła rozeznawania, na pewno, odzwierciedla znane wszystkim
doświadczenie: gdy dążymy do Boga, jednocześnie
z mocą zbawczej łaski, to
odczuwamy inne wewnętrzne ruchy spowodowane od
wewnątrz lub od zewnątrz,
które nas powstrzymują.
Intencja złego ducha nie
zmienia się, lecz działa teraz w przeciwny sposób.
Naśladuje głos rozsądku,
aby zbudować przeszkody z
wymyślonych argumentów:
„Jak długo wytrzymasz takie
życie? Możesz być jak wszyscy, po co się tak starać?”,
„Kim jesteś, żeby zaczynać
takie rzeczy, będziesz wyśmiany!”. Zły duch zwraca
się z tym, co w człowieku
znajduje żywy oddźwięk w
danej chwili. Dla niektórych
będzie to strach, dla innych
obawa przed nudą lub drwiną, tylko po to, aby odwrócić
człowieka od Boga.
Możesz spojrzeć i z innej perspektywy: co mnie
odciąga od życia, nadziei,
wolności, prawdy? Z całego morza zjawisk, relacji,
wiedzy, wyzwań i kreatywności? Od tego, co nasyca
duszę? Zwiedzeni namową
złego ducha możemy zgodzić się na bardzo puste i
szare życie, na wewnętrzne
drętwienie, na zagłębienie
w naszym małym świecie.
Święty Ignacy przytacza takie porównanie: zły
duch „wchodzi z hałasem”
do dobrej duszy, starając się
ją niepokoić, podczas gdy
Boży posłaniec „dotyka duszy słodko, lekko i łagodnie,
jakby kropla wody wnikała
w gąbkę”.
Samym faktem w zwracaniu uwagi na „wroga” Ignacy świadczy nam wielką
przysługę. Nie zdając sobie
sprawy, że napotkamy opór
w naszym dążeniu do Pana
Boga, lub świadomość tego
oporu jest tylko abstrakcyjna (a nawet nie bierze się
tego pod uwagę), duchowa
walka, najprawdopodobniej,
stanie się dla nas zaskoczeniem. A to, co przygniata
znienacka, jest trudne do
pokonania z powodu całkowitego nieprzygotowania;
bezowocna walka wyczerpuje i prowadzi do frustracji.
Bez wątpienia Boża miłość i
miłosierdzie działają w naszym życiu z większą siłą
niż jakikolwiek opór wroga.
Niemniej jednak, mówi św.
Ignacy, ten zły wróg jest, i
jego ukryta działalność nie
ominie nas. Wiedza i zrozumienie jego wpływu będzie
ogromną pomocą w podjęciu decyzji, który kierunek
wybrać, aby zbliżyć się do
Boga, a nie odrzucić Jego
miłość.
Teresa Klimowicz
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LIVE
REGULARNE
TRANSMISJE
MSZY ŚW.
W KOŚCIOŁACH NA BIAŁORUSI
W obliczu pandemii, gdy wielu wiernych pozostaje w
domu, aby uniknąć ryzyka infekcji, w wielu kościołach możliwe stały się internetowe transmisje Mszy Świętej. Oferujemy listę parafii, które zapraszają do wspólnej modlitwy
przez Internet.
DIECEZJA GRODZIEŃSKA
Parafia św. Franciszka Ksawerego w Grodnie (katedra),
transmisja całodobowa
w niedzielę i święta – 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 14.00,
15.00, 19.00, 21.00;
w dni powszednie – 8.00, 9.00, 12.00, 17.30, 19.00.
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie (Fara)
w niedzielę – 11.00;
w święta – 18.30.
Sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego w Rosi
w niedzielę – 10.00; 13.00;
we wtorek, czwartek – 9.00;
w poniedziałek, środę, piątek, sobotę – 18.00.
Parafia św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Woronowie (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego)
w niedzielę – 10.30, 17.00;
w święta – 7.30, 19.00.
Parafia Trójcy Przenajświętszej w Gierwiatach
w niedzielę – 10.00, 12.00;
w dni powszednie – 20.00.
Parafia św. Teresy z Avila w Szczuczynie
w niedzielę – 7.00, 10.00, 11.30, 14.00, 16.00.
Parafia grekokatolicka św. Jozafata w Lidzie
w niedzielę – 11.00.
ARCHIDIECEZJA MIŃSKO - MOHYLEWSKA
Archikatedra Najświętszego Imienia Najświętszej Maryi
Panny w Mińsku,
w niedzielę – 8.15, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30;
w dni powszednie – 7.15, 8.00, 18.30.
Parafia św. Szymona i św. Heleny w Mińsku (czerwony kościół), transmisja całodobowa
w niedzielę – 8.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00;
w dni powszednie – 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00.
Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Budsławskiej, transmisja całodobowa
w niedzielę – 7.00, 10.00, 12.00;
w sobotę – 7.00, 12.00;
w dni powszednie – 7.00, 18.00.
Parafia św. Michała Archanioła w Iwieńcu, transmisja całodobowa
w niedzielę – 8.00, 11.00, 18.00;
w dni powszednie – 8.00, 18.00.
Parafia św. Jana Ewangelisty i św. Maksymiliana Kolbe w
Mińsku (Kuncewszczyzna / Maciukowszczyzna)
w niedzielę – 12.00;
w święta – 19.00.
Parafia Matki Bożej Różańcowej w Mińsku (Łoszyca)
w niedzielę – 9.00, 10.30, 19.00;
we wtorek, piątek – 19.00.
Parafia św. Franciszka z Asyżu w Mińsku (Urucze)
w niedzielę – 10.00, 18.00;
w dni powszednie (z wyjątkiem poniedziałków) – 19.00.
Parafia Trójcy Przenajświętszej (św. Rocha) w Mińsku (Złota Górka)
w niedzielę – 11.00;
w święta – 18.30.
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława w Mohylewie (katedra)
w niedzielę i święta – 11.00.
Parafia św. Kazimierza (kościół św. Pio) w Mołodecznie
w niedzielę – 10.00.
Parafia św. Anny w Dzierżyńsku
w niedzielę – 9.00, 11.00, 19.00;
w środe, piątek – 19.00;
we wtorek, czwartek, sobotę – 10.00.
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lebiedziewie
w niedzielę – 9.00, 15.00.
DIECEZJA PIŃSKA
Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Homlu
w niedzielę – 9.00, 12.00;
w poniedziałek, środe, piątek – 18.30;
we wtorek, czwartek, sobotę – 8.00.
DIECEZJA WITEBSKA
Parafia św. Antoniego z Padwy w Postawach, transmisja
całodobowa
w niedzielę – 8.00, 10.00, 12.00, 18.00;
w dni powszednie – 10.00, 18.00.
SALEZJANIE KS. BOSKO NA BIAŁORUSI
w niedzielę – na zmianę (należy śledzić ogłoszenia):
Parafia św. Jana Chrzciciela w Mińsku (Serebranka) –
10.00;
Parafia św. Michała Archanioła w Smorgoniach – 10.00;
Parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
w Borowlanach – 11.30.

Transmisje Mszy św. odbywają się za pośrednictwem
youtube na prywatnych kontach parafii.
Według catholic.by
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Kalendarz
wydarzeń

WIADOMOŚCI

Programy
redakcji
katolickiej

29 czerwca
Uroczystość Świętych
Apostołów Piotra i Pawła.

2 lipca

SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA
BISKUPA POMOCNICZEGO DIECEZJI
Wikariusz generalny diecezji grodzieńskiej ks. bp Józef Staniewski obchodził 25-lecie święceń prezbiteratu.
Z tej okazji hierarcha przewodniczył uroczystej Mszy św. w kościele katedralnym św. Franciszka Ksawerego
w Grodnie, podczas której dziękował Panu Bogu za wszystkich, których postawił na jego życiowej drodze. Mszę
Świętą koncelebrowali ksiądz biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz oraz księża biskupi pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej Jerzy Kasabucki i Aleksander Jaszewski SDB.
Ksiądz biskup Józef przyznał, że inaczej planował uczcić swój srebrny jubileusz kapłaństwa. Chciał w tym
dniu być otoczony przez bliskich mu ludzi z naszego kraju i zagranicy, których spotkał przez wszystkie lata posługi. Jednak, jak zauważył hierarcha, „wszystkie plany zostały zmienione z powodu epidemii, która dotknęła
świat, nie wykluczając i Białorusi”: „Pan Bóg chciał, żebym nie liczył ilu jest takich ludzi, lecz żebym cenił każdego. Aby nie spoglądać na bukiety kwiatów i piękne opakowania prezentów, lecz skupić się na białej Hostii i
kielichu – najpiękniejszym darze, jaki człowiek może otrzymać od Boga”.
Mszy św. dziękczynnej biskup przewodniczył również w swojej rodzinnej parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa i św. Jozafata w Zaniewiczach (dekanat Brzostowica Wielka).
Święcenia kapłańskie ks. bp Józef Staniewski przyjął 17 czerwca 1995 roku w kościele katedralnym św. Franciszka Ksawerego w Grodnie z rąk księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza, ordynariusza diecezji grodzieńskiej.

JEDNYM WERSEM
• Ks. Witalij Więckiewicz odprawił prymicyjną Mszę św. w parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie. • W Szczuczynie maturzyści otrzymali specjalne błogosławieństwo na dalszą życiową drogę. • Ksiądz biskup Aleksander
Kaszkiewicz poświęcił w grodzieńskim kościele Matki Bożej Anielskiej kaplicę ku czci Sługi Bożego Melchiora
Fordona. • Uroczystość odpustowa odbyła się po raz pierwszy w grodzieńskiej parafii bł. Marianny Biernackiej.
• O. Aleksiej Juchniewicz OFMConv odprawił prymicyjną Mszę św. w Smorgoniach. • Modlitwa o zakończenie
pandemii odbyła się w katedrze grodzieńskiej. • Grekokatolicy z Grodna pomodlili się w miejscu rozstrzelania
bł. Marianny Biernackiej i mieszkańców Grodna. • Srebrny jubileusz kapłaństwa obchodził ks. kanonik Józef
Hańczyc w lidzkiej parafii Świętej Rodziny. • Msza św. pogrzebowa ks. kanonika Tadeusza Kaczana odbyła się
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konwaliszkach (dekanat Raduń).
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

Informacja dla kandydatów!

Koledż Teologiczny im. św. Kazimierza w Grodnie ogłasza rekrutację studentów na rok akademicki 2020/2021.
Jednym z głównych celów uczelni jest wzmocnienie wiary,
pogłębienie wiedzy religijnej i przygotowanie specjalistów do działalności religijnej.
Studia trwają 3 lata (od września do czerwca). Forma kształcenia – jest zaoczna.
Zajęcia odbywają się w 2. oraz 4. sobotę i niedzielę miesiąca.
Po ukończeniu studiów absolwenci mogą kontynuować naukę na katolickich uczelniach i uzyskać tytuł magistra lub doktora.
Wymagane dokumenty:
- podanie (napisane własnoręcznie);
kacyjnych;
- życiorys (napisany własnoręcznie);
- kopia paszportu (s. 31-33);
- list rekomendacyjny od proboszcza parafii;
- 3 zdjęcia (3x4);
- kopia świadectw o sakramentach chrztu i bierzmowania;
- zaświadczenie lekarskie;
- kopia świadectwa maturalnego lub innych dokumentów edu- - kwestionariusz (wypełniany podczas składania dokumentów).
Przed złożeniem dokumentów wymagany jest wstępny zapis, który odbywa się telefonicznie (8 029) 887-71-05, (8 0152) 75-33-08
lub przez e-mail: kaledz.tealagiczny@gmail.com. Dokumenty są przyjmowane osobiście od 1 czerwca do 21 sierpnia w każdy wtorek
od 10.00 do 12.00 w Kurii Grodzieńskiej (Grodno, ul. K. Marksa 4.)
Egzamin wstępny:
- egzamin z Katechizmu i wiedzy ogólnej o Kościele katolickim; - rozmowa kwalifikacyjna.
Egzamin wstępny odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 11.00.

I Czwartek miesiąca.
Módlmy się o powołania
kapłańskie, zakonne
i misyjne.

3 lipca
Święto św. Tomasza
Apostoła.
I Piątek miesiąca.
Wynagradzajmy
Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa za odrzucenie
miłości i dobroci Boga.

4 lipca
I Sobota miesiąca.
Oddajmy cześć
Niepokalanemu Sercu
Najświętszej Maryi Panny.

Intencje
różańcowe
Lipiec

7

„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.

O rozwój pielgrzymek
i sanktuariów
diecezjalnych. W intencji
kustoszów sanktuariów,
organizatorów pielgrzymek
i pielgrzymów.
O obfite owoce
duchowe Synodu
Diecezjalnego.

Portal internetowy
diecezji grodzieńskiej
grodnensis.by
Aktualne wiadomości,
materiały fotograficzne
i filmowe.
Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
30 czerwca 1994 r. – ks. Stanisław Pietrasz SchP,
prob. Krzemienica.

ODESZLI PO NAGRODĘ DO PANA BOGA
Panie, przyjmij ich do swego Królestwa!

9 czerwca w Częstochowie (Polska) odszedł do wieczności o. Leon Witek OMI, który
przez długi czas pełnił funkcję proboszcza
parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zareczance koło Grodna. Kapłan miał
86 lat.
Ojciec Leon urodził się 23 marca 1934
roku w rodzinie Stanisława i Salomei Witków w Zdunach. Święcenia prezbiteratu
przyjął 18 marca 1962 roku z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
Posługiwał w wielu parafiach w Polsce.
W 1995 roku rozpoczął pracę na Białorusi.
Do 2014 roku pełnił obowiązki proboszcza
parafii w Zareczance (dekanat Sopoćkinie).
Przez wiele lat był także spowiednikiem
kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie.
Kapłan pozostał w pamięci wiernych
jako ojciec z dobrym sercem i z uśmiechem na twarzy…

19 czerwca w Domu Miłosierdzia
w Kamionce odszedł do wieczności ks.
kanonik Tadeusz Kaczan, były proboszcz
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Konwaliszkach (dekanat Raduń). Kapłan
przeżył niecałe 83 lata.
Ksiądz Tadeusz urodził się 5 sierpnia
1937 roku w rodzinie Stanisława i Zofii Kaczan w Borowie Wielkim koło Iwia. Święcenia prezbiteratu udzielił mu 6 czerwca
1981 roku biskup Walenty Wójcik.
Posługę kapłańską rozpoczął w Polsce.
W 1990 roku przyjechał na Białoruś. Początkowo pomagał proboszczowi w Iwiu.
Następnie obsługiwał parafie Nieciecz,
Bielica, Minojty (dekanat Lida) i Traby (dekanat Iwie). W latach 2004-2018 pełnił
funkcję proboszcza parafii Konwaliszki.
Jak zaznaczył za życia, z pomocą Boga i
dobrych ludzi osiągnął to, o czym marzył od najmłodszych lat.

Dziękujemy Bogu za dar tych osób, które uczyły nas prawdziwie chrześcijańskiego życia!
Dziękujemy Bogu za ich piękne kapłaństwo, które nas wzbogaciło!
Ks. Jerzy Martinowicz
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Z głębi serca

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi Józefowi
Staniewskiemu
z okazji jubileuszu kapłaństwa
życzymy mocnego zdrowia,
niegasnącego zapału w posłudze na rzecz Boga i ludzi,
radości na co dzień, pogody
ducha i optymizmu. Niech
Pan Bóg błogosławi Ekscelencję każdego dnia.
Redakcja „Słowo Życia”

Patrona, silnej wiary, wsparcia od Boga i ludzi oraz realizacji wszystkich zamiarów
w budowaniu kościoła. Niech
dobry Bóg wynagrodzi Ci za
wiarę, miłość i szacunek do
ludzi, a Maryja Panna niech
prowadzi najpiękniejszą drogą
do świętości. Dziękujemy za
szczerą modlitwę i dobroć.

Jego Ekscelencji Księdzu
Biskupowi Józefowi
Staniewskiemu
z okazji 25. rocznicy święceń
kapłańskich życzymy bezgranicznej radości z owoców
posługi duszpasterskiej.
Niech zdrowie będzie mocne,
w sercu zawsze gości pokój i
dobroć, a energia towarzyszy
przez długie lata życia.

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Etelowi
z okazji imienin życzymy
mocnego zdrowia, sił, cierpliwości, wszelkich darów Ducha
Świętego, opieki Matki Bożej.
Niech życzliwość ludzka zawsze Ci towarzyszy, Pan Bóg
błogosławi drogę kapłańską,
a Anioł Stróż przewodniczy w
każdej sprawie.

Kochająca mama z rodziną

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Gaweckiemu
z okazji imienin życzymy
opieki Najświętszej Maryi
Panny, darów Ducha Świętego, niegasnącego zapału
w niesieniu ludziom Dobrej
Nowiny oraz obfitych plonów
na Bożej niwie.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Iwia

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Janowi Kuczyńskiemu
z okazji urodzin i imienin
szczerze życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha,
radości i ludzkiej życzliwości,
nieustannej opieki świętego
Patrona i wszelkich łask Bożych. Dziękujemy za otwarte
serce, mądre kazania i rady,
troskę o nas i świątynię.

Pracownicy z katedry
grodzieńskiej

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Pawłowi
Romanowskiemu
z okazji imienin życzymy
nieustannej opieki świętego
Patrona, wsparcia od Boga i
ludzi, realizacji wszystkich
zamiarów, mocnego zdrowia,
cierpliwości i nieustannego
zapału w posłudze duszpasterskiej. Niech dobry Bóg
błogosławi Ci każdego dnia,
Duch Święty udziela wszelkich darów, Najświętsza
Maryja Panna otacza swoją
opieką i wyprasza łaski potrzebne do kierowania parafią.
Niech Bóg wynagrodzi Ci za
wiarę, miłość i szacunek do
ludzi, rzetelną pracę, szczerą
modlitwę, troskę o świątynię i
katechizację parafian.

Wierni z parafii świętych
Apostołów Piotra i Pawła
w Graużyszkach

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Załodze
z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia, obfitych łask
Bożych, radości, optymizmu.
Niech serce płonie miłością
do Pana Boga i bliźniego, a
Matka Boża ukrywa płaszczem swojej dobroci i nieustannie się Tobą opiekuje.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Żyrmun

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Rejszelowi
z okazji imienin życzymy
zdrowia, szczęścia, spokojnych dni, radości z pełnionej
posługi. Niech Chrystus
Pan przytuli Cię do swojego
Najświętszego Serca, udzieli
błogosławieństwa oraz obfitych łask, a Matka Boża broni
od nieszczęść.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Żołudka

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Rusznickiemu
z okazji imienin życzymy
nieustannej opieki świętego

Kółko Różańcowe MB Anielskiej
z Korobczyc

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym
z parafii Grodno-Wiszniowiec

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Koleśnikowi
z okazji imienin życzymy
błogosławieństwa Bożego.
Niech każdy dzień życia będzie pełny zdrowia, szczęścia
i radości. Niech Duch Święty
oświeca i prowadzi Bożymi
ścieżkami, a Matka Najświętsza nieustannie się Tobą
opiekuje.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Żodziszek

Drogiemu Księdzu Pawłowi
Ejsmontowi
z okazji 7. rocznicy święceń
kapłańskich i imienin przesyłamy serdeczne życzenia.
Niech zdrowie będzie mocne,
siły nieustanne, a radość
codzienna. Niech Cię zawsze
otaczają promienie Miłosierdzia Bożego, moc Ducha
Świętego i opieka Najświętszej Maryi Panny, Jezus Chrystus króluje w Twym sercu
i obdarza swoimi łaskami, a
święty Patron zawsze
będzie obok.

Kochający rodzice oraz brat
z rodziną

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Astukiewiczowi
z okazji imienin życzymy
wszelkich łask Bożych, darów
Ducha Świętego, optymizmu,
nadziei, zdrowia, pogody
ducha, mocy oraz nieustannej
opieki Matki Bożej.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Indury

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Radziukowi
z okazji imienin życzymy
wszelkich łask Bożych,
radości na co dzień, pokoju w
sercu, pogodnej pokory oraz
wiary, co góry przenosi. Niech
Duch Święty wspiera Cię
swoimi darami w głoszeniu
ludziom Dobrej Nowiny, a
Jezus Chrystus zawsze będzie
przykładem bezgranicznej
miłości i bezwarunkowego
przebaczenia.

Wierni z parafii
św. Józefa w Grodnie

Czcigodnym Księżom
Pawłowi Urbanowi,
Pawłowi Zwierzyńskiemu,
Pawłowi Gordziejczykowi i
Pawłowi Romanowskiemu
z okazji imienin życzymy
mocnego zdrowia, pogody
ducha, optymizmu oraz niegasnącego zapału. Niech Pan
Bóg Ci zawsze błogosławi, a
Matka Najświętsza i święty
Patron nieustannie się Tobą
opiekują.

Wierni z parafii
św. Józefa w Grodnie

Czcigodnemu Ojcu Piotrowi
Morcincowi
z okazji imienin mocnego
zdrowia, wytrwałości w
posłudze duszpasterskiej,
opieki Matki Bożej, życzliwości i szacunku od ludzi. Niech

Twoja droga życiowa będzie
szczęśliwa i błogosławiona,
a praca przynosi radość
i zadowolenie.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Jezior

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Sarele
z okazji imienin z całego serca
życzymy mocnego zdrowia,
pogody ducha, dużo sił w niełatwej posłudze kapłańskiej,
opieki Matki Bożej, darów
Ducha Świętego i pomocy
świętego Patrona w każdej
chwili życia.

R. Karniełowicz oraz Kółko
Żywego Różańca św. Józefa
z Wołpy

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi
Puzynie, Janowi
Woronieckiemu i Pawłowi
Pawlukiewiczowi
z okazji imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, radości, mądrości,
cierpliwości, pokoju, łaski Bożej i opieki świętych
Patronów. Niech płomyczek
optymizmu nigdy nie zgaśnie
w sercu, a każdy dzień będzie
oświecony miłością, miłosierdziem, wiarą i nadzieją.

Wierni z parafii św. Michała
Archanioła w Oszmianie

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Szańczukowi
z okazji imienin życzymy
obfitych łask Bożych, zdrowia
na długie lata, darów Ducha
Świętego, nieustannej opieki
Matki Bożej, wytrwałości na
drodze kapłańskiej, którą
wyznaczył Ci wszechmogący
Bóg, a także ludzkiej dobroci.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Hoży

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Znosce
z okazji urodzin życzymy
mocnego zdrowia, owocnej
posługi duszpasterskiej, pogody ducha i życzliwych ludzi
obok. Niech Jezus obdarza Cię
obfitymi łaskami, Anioł Stróż
dodaje sił, Matka Boża otacza
swoją opieką, a Duch Święty
prowadzi przez całe życie.

Rodzice i siostra z rodziną

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Łozowskiemu
z okazji imienin życzymy
mocy Ducha Świętego na
każdy dzień życia i posługi
duszpasterskiej, niezawodnej
opieki świętego Patrona i
wszelkich łask Bożych. Niech
każdy dar, który otrzymujesz
od Pana Boga, staje się wsparciem na drodze życia.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym ze Strubnicy

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi
Rusznickiemu
z okazji imienin życzymy
mocnego zdrowia, optymizmu, nadziei, sił do realizacji wszystkich planów i
zamiarów. Niech każdy dzień
posługi duszpasterskiej
będzie napełniony radością
i pokojem, a praca na rzecz
Boga i ludzi przynosi obfite
owoce. Jesteśmy Ci wdzięczni
za ofiarną posługę w naszej
parafii, za głoszenie Słowa
Bożego, wspaniały przykład
wiary i mądrości, otwarte
serce i nieustanną troskę o
każdego z nas. Niech Duch
Święty umacnia Cię swoimi
darami, wspiera w głoszeniu
światu Dobrej Nowiny, obdarza wytrwałością i mądrością,
Najświętsza Maryja Panna
zawsze się opiekuje Tobą, a
Anioł Stróż pomaga w trudnych chwilach życia.

Komitet Kościelny, Kółka
Różańcowe i wierni z parafii
św. Maksymiliana Kolbego
i św. Stanisława Biskupa w
Korobczycach

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Sawickiemu
z okazji urodzin życzymy
mocnego zdrowia, potrzebnych sił do codziennej
posługi kapłańskiej, pokoju w
sercu i uśmiechu na twarzy.
Niech miłosierny Pan Bóg
błogosławi każdy Twój dzień,
a Matka Najświętsza otacza płaszczem swej opieki.
Dziękujemy za życzliwość,
modlitwę i za to, że Ksiądz
do nas przyjeżdża.

Wierni z kaplicy w Wincukach

Czcigodnemu Księdzu
Piotrowi Kubelowi
z okazji imienin życzymy
błogosławieństwa Bożego,
opieki Matki Najświętszej,
orędownictwa świętego Patrona, obfitych darów Ducha
Świętego, mocnego zdrowia,
codziennej radości, serdecznych i szczerych ludzi oraz
błogosławionego plonu w
posłudze duszpasterskiej.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Wołdaciszek

Czcigodnemu Księdzu
Piotrowi Kubelowi
z okazji imienin i urodzin
składamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń.
Niech zdrowie będzie mocne,
twórczy zapał bezgraniczny,
a radość z owoców pracy
nieustanna. Niech Cię zawsze
oświecają promienie miłosierdzia Bożego, moc Ducha
Świętego i opieka Maryi
Panny. Jezus niech króluje w
Twoim sercu i obdarza swoimi łaskami, a święty Patron
nieustannie Cię wspiera.

Kółka Różańcowe, członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym oraz wierni
z Krupowa

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Urbanowi
z okazji imienin życzymy
mocnego zdrowia, nieustannej opieki Matki Bożej i
świętego patrona, obfitych
darów Ducha Świętego oraz
dobrych i życzliwych ludzi
obok. Niech Bóg błogosławi
na każdy dzień.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Porzecza

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Szańczukowi
z okazji imienin 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 parafii Hoża

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Zwierzyńskiemu
z okazji imienin 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!
Byli wierni z parafii św. Jerzego
w Wornianach i kaplicy w
Woronie
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Skubie
z okazji urodzin i imienin życzymy mocnego zdrowia, sił
i radości na całe życie. Niech
Pan Bóg błogosławi każdy
Twój dzień, a ogień miłości

i dobroci, gorejący w Twym
sercu, nigdy nie zagaśnie.
Życzymy spokoju i dobrych
ludzi obok, a także realizacji
wszystkich planów
i zamiarów.

Wierni z parafii Bożego Ciała
w Dworcu

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Zwierzyńskiemu
z okazji imienin życzymy
mocnego zdrowia i nieustannej opieki Najświętszej Maryi
Panny i świętego Patrona.
Niech całe życie będzie napełnione światłem i miłością,
Zbawiciel prowadzi piękną
drogą kapłańską, a obok będą
tylko życzliwi ludzie.
Szczęść Boże!

Wierni z parafii św. Stanisława
Kostki i Kółka Różańcowe
z Wołkowyska

Czcigodnemu Księdzu
Piotrowi Wiśniewskiemu
z okazji imienin życzymy
wszelkich łask Bożych i tylko
radosnych chwil. Niech Duch
Święty opromienia swoim
światłem każdy dzień Twojej
oddanej posługi kapłańskiej,
Jezus zawsze będzie Twoim
najlepszym Przyjacielem, a
Najświętsza Maryja Panna
przytula Cię do swojego
serca.

Parafianie z Szydłowic

Czcigodnemu Księdzu
Henrykowi Jabłońskiemu
składam wyrazy wdzięczności za troskę i opiekę
duchową podczas pobytu w
szpitalu. Z całego serca dziękuję za to, co Ksiądz robi każdego dnia dla ludzi chorych
i cierpiących. Niech sił nigdy
nie zabraknie! Niech Pan Bóg
błogosławi na kolejne lata i
pozwoli realizować wszystkie
plany i zamiary.

Salomea z kaplicy
pw. św. Faustyny we wsi Subocze

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Janowiczowi
z okazji urodzin życzymy
mocnego zdrowia, pogody
ducha, radości z posługi
kapłańskiej oraz życzliwych
ludzi obok. Niech Pan Bóg
błogosławi na każdy dzień, a
Matka Najświętsza nieustannie opiekuje się Tobą.

Kółko Żywego Różańca
MB Nieustającej Pomocy
z Wołpy

ludzkiej życzliwości oraz
błogosławieństwa Bożego
w każdej chwili życia.

Wierni z parafii świętych
Aniołów Stróżów w Rohotnie

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Janowiczowi
z okazji urodzin życzymy
mocnego zdrowia, sił duchowych i fizycznych na dalszą
posługę, opieki Bożej w realizacji planów duszpasterskich.
Niech Duch Święty pomaga
Ci w pracy, a ona wydaje
obfite plony.

Apostolat „Margaretka”
z Wołpy

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Białonosowi
z okazji imienin oraz 21.
rocznicy święceń kapłańskich
życzymy obfitych łask Bożych
na każdy dzień posługi duszpasterskiej, dobrego zdrowia, niegasnącego zapału,
mocnej wiary i niezachwianej
nadziei. Niech Twoje serce
napełnia radość, obok zawsze
będą życzliwi ludzie, a droga
kapłańska będzie oświecona
przez Ducha Świętego.
Wdzięczni parafianie

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Gaweckiemu
z okazji imienin życzymy
zdrowia, wytrwałości, radości, życzliwych ludzi, mocy
Ducha Świętego i opieki
Matki Najświętszej. Niech
światło Chrystusa będzie niezawodnym przewodnikiem
na drodze życia. Dziękujemy
za czułość, serdeczność,
wsparcie i za to, że zawsze
się modlisz za nas.

Legion Maryi, apostolat
„Margaretka” z kościoła
pw. świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Iwiu

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Janowiczowi
z okazji urodzin życzymy
zdrowia, wytrwałości, pogody
ducha, optymizmu, potrzebnych sił do realizacji planów
i zamiarów, dobrych ludzi
obok. Niech towarzyszą Ci
mądrość i rozum, umiejętność i rada, męstwo, pobożność i bojaźń Boża.

Legion Maryi, apostolat
„Margaretka” z kościoła pw.
świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Iwiu

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Urbanowi z okazji
imienin życzymy mocnego
zdrowia, radości i uśmiechu.
Niech wiara staje się coraz
bardziej gorliwa, a głoszone
Słowo coraz głębiej trafia
do serc wiernych. Niech Pan
Jezus zawsze Ci towarzyszy i
strzeże przed złem.

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Janowiczowi
z okazji urodzin życzymy
obfitych łask Bożych i wszelkich darów Ducha Świętego.
Niech każdy Twój dzień
będzie napełniony ciepłem,
radością i nadzieją, wiara tylko się wzmacnia, a wszystko,
co zaplanowałeś, realizuje się
dzięki pomocy Pana Boga i
dobrych ludzi.

Wierni z parafii MB Nieustającej
Pomocy w Porzeczu

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Etelowi
z okazji imienin życzymy
mocnego zdrowia, sił, radości, życzliwych ludzi obok
oraz obfitych darów Ducha
Świętego. Niech Matka
Boża nieustannie się Tobą
opiekuje i strzeże w różnych
sytuacjach życiowych, a
święty Patron czuwa
każdego dnia.

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Romanowskiemu
z okazji imienin życzymy
dobrego zdrowia, szczęścia
i radości. Niech Bóg Najwyższy obdarzy Cię swoimi
łaskami, Matka Najświętsza
ma w swojej opiece i pomaga
Ci zawsze i wszędzie, święty
Patron towarzyszy w drodze
do świętości, a każdy dzień
posługi Bogu i ludziom przynosi radość i zadowolenie.

Wdzięczni parafianie

Komitet parafialny
i wierni z kościoła
pw. Miłosierdzia Bożego
w Grodnie

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Pawłowi Skubie
z okazji urodzin i imienin
składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg Wszechmogący i Najświętsza Maryja Panna zawsze mają Cię w swojej
opiece, Duch Święty inspiruje
do dobrych i godnych spraw,
a Anioł Stróż wiernie Ci
służy. Życzymy mocnego
zdrowia, codziennej radości,

Kółka Różańcowe, Apostolskie
Dzieło Pomocy Duszom
Czyśćcowym i parafianie
z Radunia
Czcigodnemu Księdzu
Eugeniuszowi
Borysiukowi
z powodu śmierci ojca
przesyłamy wyrazy
serdecznego współczucia
i żalu. Niech dusza zmarłego odpoczywa
w pokoju.

Parafianie z kościołów
pw. św. Andrzeja Boboli w
Kozłowiczach i Świętej Rodziny
w Wiercieliszkach
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