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Filary
początków Kościoła

NABOŻEŃSTWA
CZERWCOWE
I MAJOWE:
„BYĆ MOŻE BYŁ
PEWIEN MOMENT «X»,
GDY TO WSZYSTKO
SIĘ URWAŁO”

W dniu 29 czerwca obchodzona jest uroczystość
św. Piotra i Pawła, dwóch największych Apostołów i budowniczych Kościoła.
na stronie
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Pielgrzymka Matki Bożej
po Białorusi

Na naszych oczach odchodzi do historii tradycja odprawiania majowych
i czerwcowych nabożeństw przy przydrożnych krzyżach. Najprawdopodobniej młodsze pokolenia będą o niej wiedzieć tylko z opowieści bliskich. Jakie są tego przyczyny i jak traktować ten proces?
catholic.by

na stronie

W ciągu tygodnia Matka Boża w swoich
cudownych obrazach pokonała ponad 2 500 km,
biorąc pod opiekę naród białoruski.
na stronie
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Jak polubić teściową,
aby nie było „wojny”
domowej?

Jedną z najtrudniejszych relacji w rodzinie jest
relacja synowej i teściowej. Jak uniknąć konfliktów?
na stronie

6
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Z MISJĄ DO
MEKSYKU
Renata Biała wyjechała z Grodna 12 lat
temu. Po ukończeniu szkoły dziewczyna pojechała do Polski, gdzie studiowała na Wydziale Filologicznym, a ostatnio
dodatkowo obroniła dyplom magistra
teologii. Renata mieszka w Krakowie,
gdzie pisze dla katolickiego czasopisma
„Niedziela.pl” i prowadzi „Ogród Maryi”
– katolicka wspólnota dla kobiet, mająca na celu ukazanie kobiecości i podniesienie godności ludzkiej.
Ponadto dziewczyna jest misjonarką.
Dwa lata temu była na swoich pierwszych misjach w Meksyku i, przejęta
cierpieniem poszczególnych grup ludzi,
wkrótce ponownie odwiedzi ten kraj.

Renata ma szczególnie bliski kontakt
z Matka Bożą z Guadalupe

na stronach
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Drodzy Czytelnicy!

Serce Jezusa jest szeroko otwarte. Przyzywa do siebie wszystkich członków Kościoła i tych, którzy jeszcze do niego nie należą. W obrazie, jaki polecił Chrystus namalować siostrze Faustynie Kowalskiej, widzimy Zmartwychwstałego, który na rękach i stopach nosi ślady ukrzyżowania. Z przebitego
Serca wychodzą dwa promienie: czerwony i blady.
Jezus tłumaczył św. Faustynie, że blady promień oznacza wodę, która
usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem
dusz. Promienie oznaczają sakramenty święte, a także Kościół święty zrodzony z przebitego boku Chrystusa i dary Ducha Świętego, których biblijnym
symbolem jest woda. „Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie – mówił Jezus s.
Faustynie – bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga” (Dzienniczek, 299).
Jezus Chrystus otwiera swoje Najświętsze Serce, by nasze zatroskane, chore czy wręcz skamieniałe serca mogły ożyć w Jego Sercu i w ten sposób miłować Boga i człowieka. Bądźmy więc wdzięczni bezgranicznej miłości Boga,
przepraszajmy za brak wzajemności, a tym samym jeszcze głębiej powierzajmy
się Jezusowemu Sercu, aby kształtowało nasze serca.
28 czerwca

Wspomnienie św. Ireneusza,
Biskupa i Męczennika.

Św. Ireneusz z Lyonu urodził się
około roku 130 w Smyrnie, gdzie był
uczniem św. Polikarpa, biskupa tego
miasta. Wiedziony duchem apostolskim udał się do Galii. Po roku 177
został biskupem Lyonu. W swoich
pismach bronił wiary katolickiej
przeciw błędom gnostyków. Jak podaje tradycja, poniósł śmierć męczeńską około roku 200.

29 czerwca

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Św. Piotr był uczniem wybranym
przez Jezusa do pełnienia posługi
prymatu w Kościele. Gorliwość misyjna św. Pawła sprawiła, że w bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię
i zakładał Kościoły. Zyskał miano
„Apostoła Narodów”. Święci Piotr
i Paweł ponieśli śmierć męczeńską
w Rzymie w latach 64-67, podczas
prześladowania chrześcijan za czasów Nerona. Piotr i Paweł, „obdarzeni różnymi darami, zbudowali
jeden Kościół Chrystusa”.

30 czerwca

Wspomnienie
Pierwszych
Męczenników Rzymskich.

Podczas pierwszego prześladowania Kościoła za cesarza Nerona, po pożarze Rzymu w roku 64,
zginęło wielu chrześcijan wśród
straszliwych
tortur.
Świadczy
o tym rzymski historyk Tacyt i
św. Klemens, biskup Rzymu,
w „1 List Klemensa Rzymskiego
do Koryntian” (rozdz. 5-6).

3 lipca

Święto św. Tomasza, Apostoła.

Św. Tomasz nie chciał uwierzyć
w zmartwychwstanie Chrystusa,
póki się osobiście nie przekonał, że
Jezus żyje. Gdy się o tym przekonał,
wyznał paschalną wiarę Kościoła:
„Pan mój i Bóg mój”. O jego życiu
nic pewnego nie wiemy poza tym, co
zawiera Ewangelia. Według tradycji
dotarł do Indii i tam głosił naukę
Chrystusa.

6 lipca

Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej.

Bł. Maria Teresa urodziła się
29 kwietnia 1863 roku w Loosdorf
w Austrii. Otrzymała głęboko religijne wychowanie. Mając lat 27
zrezygnowała ze stanowiska damy
dworu i wszystkie swoje talenty literackie i organizacyjne poświęciła
dziełu misji afrykańskich. Zmarła
6 lipca 1922 roku w Rzymie i tam
spoczywa.

FILARY POCZĄTKÓW KOŚCIOŁA
ciąg dalszy ze str. 1

Chociaż święci apostołowie Piotr i Paweł byli bardzo różni w sposobie zachowania i postępowania, to
jednak Kościół czci ich w jednej uroczystości. Różnią
się oni bagażem doświadczenia, mają różne koncepcje głoszenia Dobrej Nowiny. Jedno co ich łączy, co
mają wspólne, co jest charakterystyczne dla nich obu,
to miłość do Chrystusa i drugiego człowieka, dążenie
do jedności i dialogu, nieraz bardzo trudnego.
Ks. Jerzy Martinowicz

Ś

w. Piotr przeszedł szkołę Jezusa, wędrował z Nim,
słuchał Jego nauk, był
świadkiem cudów, uzdrowień i
wskrzeszeń. Miał chwile wzniosłe, jak i chwile upadku, i nawet
moment zaparcia się Chrystusa.
Jakże ważnym dla św. Piotra było
spotkanie ze Zmartwychwstałym
Chrystusem, gdzie mógł powiedzieć, że kocha Go, chociaż ta

jako skutek nieprzestrzegania
Prawa, niewierności Bogu. Z kolei Jezus i Jego naśladowcy nie
wykazywali takiej gorliwości,
dlatego Paweł nie mógł ich zaakceptować. Oczekiwał nadejścia
politycznego Mesjasza. Chrystus
zginął haniebną śmiercią, ponieważ nie przestrzegał Prawa. Dlatego Paweł podejmuje walkę z tą
nową sektą.

Św. Piotr Apostoł zostawił dwa listy, które należą
do ksiąg Pisma Świętego Nowego Testamentu. Jest
on patronem blacharzy, budowniczych mostów,
kowali, kamieniarzy, marynarzy, rybaków i zegarmistrzów.
miłość nie jest jeszcze doskonałą, chociaż zawodzi, by usłyszeć:
„paś baranki moje, paś owce
moje…” (por. J 21, 15-16)
Za odważne głoszenie Dobrej
Nowiny św. Piotr doświadczył
prześladowania, ale i szczególnej interwencji Bożej. W swoim pierwszym liście napisze do
chrześcijan: „Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie
piękne” (1 P 2, 12). Wierzący
winni wieść życie piękne, dobre
i święte, na obraz życia Jezusa.
Nie powinni być zdziwieni, że
będą prześladowani, ponieważ
Chrystus ukazał wzór, który mają
naśladować. W historii nie można pozostać neutralnym: albo się
jest ofiarą, albo prześladowcą.
Św. Paweł (Szaweł z Tarsu)
najprawdopodobniej nie spotkał
się z Chrystusem za Jego ziemskiego życia. Dlatego tak wielkie
znaczenie będzie miało nawrócenie Pawła pod Damaszkiem.
Był faryzeuszem, kładł nacisk na
właściwe przestrzeganie Prawa,
które zostało dane Mojżeszowi.
Faryzeusze widzieli nieszczęścia

W drodze do Damaszku Paweł przeżywa nawrócenie. Wydarzenie było na tyle ważne, że
św. Łukasz wspomina o tym w
Dziejach Apostolskich trzykrotnie (por. Dz 9,1-20; 22,1-16;
26,12-18). Opisy różnią się szczegółami. Za każdym jednak razem
pytanie zadane brzmi jednakowo. Jest to ważne ponieważ w
jego treści tkwią korzenie dużej
części teologii św. Pawła.
Początkowo św. Paweł nie
wie z kim ma do czynienia. Gdy
Chrystus da mu się poznać, zobaczy wszystko w nowym świetle.
Skoro Jezus do niego przemówił musi żyć. Gdy Paweł stanął
wobec tej prawdy, uświadomił
sobie, że stosunek do Prawa i
upokarzająca śmierć Chrystusa
były nieistotne. Wszystko uległo
zmianie za sprawą Jego powrotu
do życia. To sprawiło, że Paweł
stwierdził: „Gdyby Chrystus nie
zmartwychwstał próżna byłaby nasza wiara” (por. 1 Kor 15,
14). Jeżeli działanie przeciwko
uczniom Chrystusa, oznaczało
działanie przeciwko Panu Bogu,

wikipedia.org

kalendarz

to te rzeczywistości muszą być
tożsame. Potem u Pawła powstanie koncepcja Kościoła jako Ciała Chrystusa (Rz 12, 4-5; 1 Kor
12, 12-27). Rozpoczynając swoją

prowadzi postępowanie oparte
na zaufaniu łasce Bożej, a także
to, jaki jest wynik postępowania opartego tylko na ufności w
ludzkie możliwości. Św. Paweł

Św. Paweł Apostoł jest autorem 13 listów włączonych do ksiąg Nowego Testamentu oraz patronem
licznych zakonów, a także marynarzy, powroźników i tkaczy.
działalność misyjną ma on świadomość swojego wybrania i posłania do pogan, którzy mają być
włączeni do Ciała Chrystusa.
Dwie postacie – św. Piotr i
św. Paweł – tak różni i tak podobni. Św. Piotr w swojej osobie pokazuje nam to, do czego

uczy nas przylgnięcia z całą mocą
do Chrystusa, z którym wprawdzie na początku walczył, ale po
tym jak został przez Niego „zdobyty”, stał się Jego walecznym
obrońcą i krzewicielem. Obaj
uczą nas, że różnymi drogami
możemy iść do Pana Boga.
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Z życia Kościoła

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE I MAJOWE:
„BYĆ MOŻE BYŁ PEWIEN MOMENT «X»,
GDY TO WSZYSTKO SIĘ URWAŁO”.
WYWIAD Z KARMELITĄ

AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Papież mianował
kościelnego asystenta
w dykasterii
komunikacyjnej

ciąg dalszy ze str. 1

W rozmowie z o. Jerzym Kułajem, karmelitą, rozważamy o przyczynach zapomnienia nabożeństw
w maju i czerwcu. Spróbujmy zbadać tę rzeczywistość, znaleźć właściwe podejście do niej. Mówimy
o urbanizacji, o stanie wiary i o współczesnych praktykach modlitewnych.
Artem Tkaczuk

zarówno nostalgia, jak i przykład
wiary. Wszystko się tam przeplatało: zarówno natura, jak i treść
religijna. Wszystko było bardzo
symboliczne. Teraz prawie tego nie
spotkasz. Nasze wioski wymierają,
ludzi jest coraz mniej.
– Rzeczywiście, tradycja nabożeństw majowych i czerwcowych
przy krzyżach powoli przechodzi
do historii. Czy chodzi tylko o to,
że to dziedzictwo modlitewne wymiera wraz z wioską?
– Chyba tak, o to chodzi. Młodzież wyjeżdża, seniorzy zostają. A
oni umierają wcześniej lub później.
Dlatego o pewnej systematyczności i przekazywaniu tradycji trudno
mówić. Gdy wymiera wioska, to i
obyczaje wymierają. Komuś trudno
jest już dojść do krzyża i modli się
w domu. Znam wiele takich przypadków, gdy „wcześniej chodziłam,
ale teraz nie mam siły, odprawiam
nabożeństwa do domu”. Niestety
istnieje taka tendencja.
Nie powiem, że w mieście to
zanika: ludzie wciąż przychodzą
na majowe lub czerwcowe do kościoła. Trzeba jednak przyznać, że
przychodzi przede wszystkim starsze pokolenie. Młodzież nie ma już
takiej świadomości, potrzeby, zwyczaju.
– To ciekawe! Nasze pokolenie
– ci, którzy mają teraz 30-40 lat
– bardzo miło wspominają czasy,
gdy ludzie modlili się pod krzyżami. Mimo to nie wprowadzamy tej
tradycji do miast. O co chodzi?

O. Jerzy Kułaj – karmelita bosy, proboszcz parafii Bożego Ciała
w Mińsku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2009 roku. Pochodzi z Brześcia. Wieloletni autor rubryki „Школа малітвы” (Szkoła modlitwy)
w czasopiśmie „Ave Maria”.
nie odczuwamy takiej potrzeby.
Warunki są! Nie można powiedzieć,
że we wsiach były nabożeństwa, ale
w miastach nie. Nie słyszałem o
takich parafiach, w których nie byłoby majowych ani czerwcowych.
Może jakieś pojedyncze przykłady.
– W mieście czasami trudno
jest dojeżdżać do kościoła. Logiczne byłoby, że ludzie mogą modlić
się w domu. Jednak księża przyznają, że spośród całej masy ludzi,
którzy mają ciepłe wspomnienia
z tych nabożeństw, bardzo niewielka część odprawia je w domu.
– Tak, to bardzo mały odsetek ludzi. Zachęcamy wiernych do
modlitwy w gronie rodziny, szczególnie teraz, podczas pandemii.
Zgadzam się jednak, że w domu nabożeństwa odprawia niewiele osób.
– Niektórzy księża twierdzą, że
ludzie często boją się formalizmu
w modlitwie i uważają, że Litania i Różaniec nie mają większego
sensu. Zgodnie z taką logiką inne
– „racjonalne” – rodzaje modlitw
powinny być bardziej popularne.
Wszyscy jednak zgadzają się, że
katolicy poważnie zaniedbują czytanie Pisma Świętego. I tutaj koło
się zamyka…

gosc.pl

– Proszę Ojca, czy w Ojca rodzinnej miejscowości były tradycje
majowych i czerwcowych nabożeństw? Jakie wspomnienia pozostały?
– Ze strony mamy cała rodzina to katolicy. Babcia mieszka
w kamienieckim rejonie, jest tam
bardzo tradycyjna parafia. Ludzie,
zwyczajnie, nie mogli codziennie przychodzić do kościoła, więc
gromadzili się przy przydrożnych
krzyżach i modlili się litaniami.
Albo czytali, albo śpiewali – kto jak
mógł.
W mojej rodzinnej parafii
w Brześciu również odbywały się
te nabożeństwa. Wszystko oficjalnie: po Mszy świętej odbywało się
wystawienie Najświętszego Sakramentu, śpiewano litanie. Jako ministrant aktywnie uczestniczyłem
w tym. Mogę powiedzieć, że osobiście jestem tym przesiąknięty.
Dla mnie to naturalne, że maj to
majowe nabożeństwa, a czerwiec
to czerwcowe.
– Nabożeństwo w kościele to
jedno, a przy krzyżu – zupełnie
co innego? Mam na myśli przede wszystkim ciepło wspomnień,
emocje.
– Tak, zupełnie inaczej. Ludzie się starali, ozdabiali krzyże
kwiatami. Często zdarzało się, że
do dużych wiosek nawet ksiądz
przyjeżdżał raz na jakiś czas, odprawiał Mszę świętą w tych miejscach. Był taki klimat pobożności
ludowej, który poruszał. Latem

Wierni adorują Pana Jezusa przy przydrożnym krzyżu
na wsi jest dużo pracy, ale ludzie
byli w stanie odłożyć wszystko i zebrać się na nabożeństwa.
– W taki ciepły sposób o tamtych czasach często się wspomina. Wydaje się jednak, że jest to
w większości sentymentalizm.
Dzieciństwo, babcia, wieś, krzyż…
– Mnie i moją siostrę rodzice zabierali na lato do babci. Więc
oczywiście dla mnie jako dziecka
była to sentymentalność: wakacje,
dobry czas, który mogliśmy spędzić
razem... Ale nie tylko! Była to również wiara starszych ludzi, którzy
dbali o majowe i czerwcowe nabożeństwa. Prawdopodobnie mieli więcej pracy niż w mieście, ale
znajdowali czas dla Boga.
Dla mnie osobiście jest to

– Być może był pewien moment
„x”, gdy to wszystko się urwało.
Z reguły we wsiach wszystko organizowali starsi ludzie. Powiedziałbym, że byliśmy tylko aktywnie-pasywnymi uczestnikami. Tak
długo, jak istnieje wspólnota wsi,
tak długo, jak jesteśmy razem – jest
łatwiej.
W mieście każdy jedzie w swoim kierunku, i poczucie wspólnoty
zostaje zatracone. Oczywiście w
każdej parafii są nabożeństwa, ale
ludzi przychodzi niewiele. Dlatego
problem dotyczy raczej samej osoby. Jeśli ktoś chce ożywić tradycję,
nie musi szukać miejsca i stawiać
krzyża w swojej okolicy, wystarczy
przyjść do kościoła i zaprosić tam
przyjaciół i sąsiadów. Jednak sami

– To bardzo osobista sprawa.
Zawsze zachęcam wiernych do
modlitwy własnymi słowami. Bóg
nie jest formalistą, nie trzeba Mu
dużo mówić. Trzeba być, poświęcić swój czas. Ogólnie rzecz biorąc,
modlitwa może być w ciszy. Wydaje
mi się, że ludzie po prostu usprawiedliwiają się i nie mogą znaleźć
czasu na przebywanie z Bogiem.
Powody są jednak nie tylko takie. Świat się zmienia, ludzie się
zmieniają, Kościół zmienia się
w sensie przekazywania wiary. Pozostają stare praktyki i pojawiają
się nowe. We współczesnym świecie jest wiele informacji, zamieszania, różnych rzeczy... I to wszystko po prostu zmywa mobilność
w człowieku w sprawach Bożych.
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Oto niektórzy mówią, że książki czytać jest nudno, że wszystko
jest w internecie. Ale czy czytasz
w internecie, gdy usprawiedliwiasz
się, że trudno jest czytać książki?
W sieci można przeczytać setki stron z różnymi informacjami,
ale nie można znaleźć kilku minut
na kilka stron Pisma Świętego.
Kiedy coś nas przyciska – zaczynamy myśleć, a gdy napięcie
odstępuje – znów odprężamy się i
płyniemy z prądem.
– Pomimo zaniedbania majowych i czerwcowych nabożeństw,
niektóre tradycje pozostają bardzo
popularne. Święconka Wielkanocna, modlitwa za zmarłych na uroczystość Wszystkich Świętych, poświęcenie samochodów... Wszystko
to dosłownie „wypełnia” kościoły
ludźmi. Dlaczego niektóre tradycje
odchodzą w zapomnienie, a inne
stają się jeszcze bardziej popularne?
– To sprawa wiary. Odwieczny problem – człowiek składa się
nie tylko z duszy, ale także z ciała. A ludzie koncentrują się przede
wszystkim na ciele: co można zobaczyć, czego dotknąć, co można
zjeść. To ma przewagę nad duchowymi rzeczami.
– Kiedyś śmiałem się podczas
poświęcenia chleba św. Agaty:
było więcej ludzi niż wielokrotnie
na obowiązkową uroczystość. To
był dzień powszedni. Wtedy zażartowałem, że może powinniśmy poświęcać coś w każdą niedzielę.
Gdy poświęcamy wodę, kredkę, samochody, chleb, jedzenie lub
cokolwiek innego, w centrum uwagi znajdują się przedmioty, które
do czegoś służą. A w centrum majowego lub czerwcowego nabożeństwa jest sam Pan Jezus, ponieważ
zawsze jest tam adoracja. Dlatego,
odpowiadając na pytanie jeszcze raz powiem, że jest to przede
wszystkim problem wiary i osobistej relacji z Bogiem.
– Podsumowując naszą rozmowę, pomyślałem: czy w ogóle
obumieranie majowych i czerwcowych nabożeństw jest złe? Coś starego umiera, a rodzi się nowe. Jak
Ojcu się wydaje?
– Wszystko na świecie się zmienia. I to jest w porządku. Każdy
dla siebie wybiera ten lub inny element pobożności. To jest prawo
człowieka.
Jednak nie sądzę, że te praktyki znikną lub umrą. To, że coś jest
praktykowane mniej, nie oznacza,
że nie jest praktykowane. Może nie
dzisiaj, może jutro przekonam się
o potrzebie jakiejś modlitwy. Czasami potrzeba pewnego doświadczenia, aby zrozumieć znaczenie
danej praktyki lub modlitwy.
Najważniejsze jest, abyśmy
troszczyli się o naszą wiarę. Modlitwa wynika właśnie z niej. Jaka
będzie ta modlitwa to już inna
sprawa. Warto zadać sobie pytanie: czy w ogóle się modlę? A może
po prostu mówię, że jestem osobą
wierzącą? Warto zastanowić się,
ile czasu w moim życiu poświęcam
na modlitwę. Czy ona w ogóle jest?
Czy nie uważam Boga za bankomat,
do którego przychodzę tylko wtedy,
gdy zachodzi jakaś potrzeba?

Ojciec Święty mianował 40-letniego włoskiego księdza ks. Luigiego Marii Epicoco asystentem
kościelnym Dykasterii ds. Komunikacji i felietonistą gazety
„L’Osservatore Romano”.
Ks. Luigi jest autorem wielu
książek o duchowości i wykłada
filozofię na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. W 2019 roku został mianowany dziekanem Wyższego Instytutu Nauk Religijnych
Fides et Ratio Issr w L’Aquili.
Stanowisko kościelnego asystenta Dykasterii ds. Komunikacji i
felietonisty gazety „L’Osservatore
Romano” do tej pory nie istniało.
Jej wprowadzenie jest kontynuacją
reformy mediów watykańskich.

Najstarszy obraz
Wniebowstąpienia
znaleziony w rzymskich
katakumbach

Watykańscy archeolodzy odkryli najstarszy obraz Wniebowstąpienia. Znajduje się on w
katakumbach Vigna Charaviglio,
stanowiących część kompleksu
nekropolii św. Sebastiana, którego
powstanie datuje się na przełom
IV i V wieku.
W ostatnich miesiącach specjaliści z Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej szczegółowo zbadali
fresk. Badania ortofotograficzne i
dokładniejsze badania autopsyjne
pozwoliły rozpoznać w nim scenę
inspirowaną wniebowstąpieniem
Chrystusa. Przedstawia ona postać
z profilu, ubraną w tunikę i trzepoczące na wietrze palium. Prawą
stopę ma postawioną na ziemi, a
lewą opiera na niewielkim kamieniu, zgina kolano i wyciąga prawą
rękę do góry w kierunku chmury,
z której wystaje ręka Boga. Po bokach tej figury znajdują się dwie
zdziwione postacie z szeroko otwartymi rękoma, które można
utożsamić z apostołami.

Stolica Apostolska
złożyła oświadczenie
w sprawie Białorusi

„Stolica Apostolska nadal ściśle monitoruje rozwój sytuacji na
Białorusi i kroki, które są dokonywane przez różne zainteresowane
podmioty, zachowując przychylność do osiągnięcia demokratycznych i pokojowych sposobów realizacji uzasadnionych żądań narodu
białoruskiego” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.
Przypomnijmy, że 16 sierpnia
2020 roku, podczas niedzielnego
spotkania z wiernymi, papież osobiście odniósł się do tego, co działo
się w tamtych dniach na Białorusi.
„Moje myśli kieruję do drogiej Białorusi. Z wielką uwagą śledzę sytuację panującą po wyborach w kraju.
Wzywam do dialogu, zakończenia
przemocy, poszanowania sprawiedliwości i prawa. Powierzam
wszystkich Białorusinów opiece
Matki Bożej, Królowej Pokoju” –
powiedział wówczas Franciszek.

Intencje modlitewne
na lipiec
powszechna

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych,
gospodarczych i politycznych byli
odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

diecezjalna

Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił wypoczywającym, pielgrzymującym i odprawiającym rekolekcje.
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Z życia Kościoła

KOPIE CUDOWNYCH OBRAZÓW MATKI
BOŻEJ Z BIAŁORUSKICH SANKTUARIÓW
PIELGRZYMOWAŁY PO BIAŁORUSI

Kościół powszechny

UKRAINA. Ojciec Święty mianował prałata abp Visvaldasa
Kulbokasa Nuncjuszem Apostolskim na Ukrainie, jednocześnie nadając mu godność arcybiskupa. W kraju przez prawie
rok nie było Nuncjusza Apostolskiego. Poprzedni przedstawiciel papieski włoski arcybiskup Claudio Gugierotti 4 lipca
2020 roku został skierowany do Wielkiej Brytanii. 47-letni
Visvaldas Kulbokas urodził się w litewskim mieście Kłajpeda. Świecenia kapłańskie przyjął w lipcu 1998 roku. Należy
do diecezji telszańskiej. Posiada doktorat z teologii i licencjat
z prawa kanonicznego. Zna język włoski, francuski, hiszpański,
angielski i rosyjski.

catholic.by

BURKINA FASO. W Wagadugu, stolicy kraju, ulica,
w której znajduje się Nuncjatura Apostolska, została nazwana
na cześć Benedykta XVI. W uroczystości wzięli udział politycy i
osoby religijne. „Jest to wyraz wdzięczności dla papieża-seniora, który 12 czerwca 2007 roku ustanowił Nuncjaturę Apostolską w Wagadugu i tego samego dnia mianował abp. Vito Rallo
pierwszym nuncjuszem apostolskim w tym kraju” – powiedział
arcybiskup Michael Francis Crotty, obecny przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w kraju afrykańskim. Z kolei burmistrz stolicy
Burkina Faso Armand Pierre Béouindé określił Benedykta XVI
jako „człowieka, który zawsze pracował na rzecz pojednania
między narodami, dialogu międzywyznaniowego i wiary”.

ciąg dalszy ze str. 1

12-18 czerwca odbyła się samochodowa pielgrzymka kopii najbardziej znanych wśród katolików naszego kraju obrazów Matki Bożej. W tym czasie pokonały
ponad 2 500 kilometrów. Pielgrzymka rozpoczęła się i
zakończyła w bazylice katedralnej pw. św. Franciszka
Ksawerego w Grodnie.
Ks. Jerzy Martinowicz

K

opii obrazów z Budsławia, Brasławia, Brześcia,
Białynicz, Grodna, Gudogaju, Łohiszyna i Trokiel zostały przewiezione wzdłuż granic
Białorusi. Ich oryginały w swoim czasie zostały przyozdobione koronami papieskimi,

co oznacza uznanie ich duchowego znaczenia na naszej ziemi i poza jej granicami.
Akcja modlitewna została
zorganizowana przez ks. kanonika Władysława Zawalniuka, proboszcza parafii św. Szymona i św. Heleny w Mińsku

(Czerwony Kościół). Podczas
pielgrzymki jej uczestnicy pościli i w sposób szczególny
modlili się za nasz kraj, za zjednoczenie narodu białoruskiego, szybką odbudowę sanktuarium w Budsławiu po pożarze,
za wszystkich mieszkańców
naszego kraju i wzmocnienie
pokoju międzywyznaniowego.
Po zakończeniu pielgrzymki kopie obrazów Bogurodzicy
z ośmiu białoruskich sanktuariów przez pewien czas znajdowały się w bazylice katedralnej
w Grodnie, gdzie mogły być
uczczone przez wiernych.

WĘGRY. Na konferencji prasowej w Budapeszcie prymas Węgier, kard. Péter Erdő, przedstawił oficjalny hymn
52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego oraz krótki filmik. Wydarzenie to rozpocznie się 6 września, a zakończy
12 września Mszą świętą pod przewodnictwem Ojca Świętego.
Tłem muzycznym jest nowy hymn Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego 2021, „uaktualniona wersja oryginalnej
pieśni napisanej na Kongres Eucharystyczny w 1938 roku, kiedy to Budapeszt po raz ostatni gościł takie wydarzenie” – piszą
organizatorzy. Wideo i hymn zostały uruchomione w mediach
społecznościowych Facebook, Instagram i Twitter. Kard. Erdő
przedstawił też „12 ambasadorów” Kongresu Eucharystycznego, wybranych spośród znanych artystów, muzyków, piosenkarzy i poetów.
POLSKA. Z dniem 1 października 2021 roku w lokalnym
Kościele wchodzi w życie dokument „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia”,
który określa nowe zasady formacji kapłańskiej w Polsce. Dokument został opracowany przez Zespół ds. przygotowania nowych zasad formacji kapłańskiej w Polsce, który działał przy
Komisji Duchowieństwa, pod przewodnictwem bp. Damiana
Bryla. W dokumencie dużą wagę przywiązuje się m.in. do formacji intelektualnej przyszłych kapłanów.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

Z MISJĄ DO MEKSYKU
ciąg dalszy ze str. 1
Angelina Marciszewska

CEL – POZNANIE
CZŁOWIEKA
„Od dawna podziwiam
osoby, które posługują jako
misjonarze, mogą szybko się
spakować i pojechać daleko, całkowicie oddając się
Opatrzności Bożej. I, oczywiście, sama miałam w sercu
głębokie pragnienie służenia
ludziom jako misjonarka.
Dziękuję Wszechmogącemu,
że do mojego pragnienia dołączyły się sprzyjające okoliczności” – dzieli się Renata.
Kilka lat temu dziewczyna pojechała do pracy w USA.
Stamtąd – Meksyk jest w zasięgu ręki. Renata, wiedząc,
że ten kraj ma wiele problemów wewnętrznych – korupcję, narkotyki, liczne morderstwa, przepaść między
biednymi a bogatymi – postanowiła pojechać do Meksyku,
aby na własne oczy zobaczyć
wielkość potrzeby. „Przede wszystkim udałam się do
sanktuarium Matki Bożej z
Guadalupe. Potem spędziłam
w tym świętym miejscu wiele
godzin na modlitwie, prosząc
Ducha Świętego o rozpozna-

nie swoich pragnień i wystarczających sił w dążeniu do
posługi Meksykanom” – opowiada dziewczyna.
KAPLICA
ZE ŚMIECI
Wkrótce Renata znalazła
się w Meksyku już jako misjonarka, odpowiednio przygotowana do godnej posługi
ludziom. Jednym z miejsc,
w których musiała być asystentką, było duże wysypisko
śmieci. „W Meksyku wysypiska zajmują wiele hektarów
ziemi, są to prawdziwe «góry
śmieci», ogromne terytoria,
które nie mają końca. A najbardziej nieprzyjemne jest to,
że ludzie żyją na tych wysypiskach od lat: budują szałasy
ze śmieci, rodzą i wychowują
tam dzieci, tam też pracują,
segregując odpady i przekazując je do recyklingu. Najbardziej uderzyło mnie to, że
pomimo niestrudzonej troski
o zaspokojenie pierwotnych
potrzeb, dbają również o
rozwój duchowy. Na środku
wysypiska zbudowano kaplicę z kawałków desek, sklejki i plastiku. Wewnątrz jest
całkowicie ozdobiona dużą
ilością różańców i krzyży,
również znalezionych wśród

W czerwcu Kościół powszechny modli się w intencji powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego

śmieci. I wiesz, w takiej prostocie zobaczyłam żywego
Boga. Świadczył o tym jeden
z miejscowych biedaków. W
łachmanach, wśród nędzy,
odpowiadając na moje pytanie «Gdzie jest Bóg?!», wskazał na swoje serce, uśmiechnął się i powiedział: «Tutaj»”
– wspomina misjonarka.

PO PROSTU
BYĆ BLISKO
Renata jest przekonana, że
misje nie są jakimś konkretnym uczynkiem. To przede
wszystkim obecność. „Piękno misji polega na tym, że
nie musisz mieć szczególnych
umiejętności, by nieść posługę. Ludzie potrzebują uwagi,

miłości, szacunku – a każdy
może to dać w dowolnej formie. Pewnego dnia po prostu
podeszłam do żebraka przy
kościele i zaprosiłam go, aby
usiadł obok mnie na Mszy
świętej. Przez połowę liturgii
obracał się do mnie i dziękował. Podeszłam do małej
dziewczynki na wysypisku
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Alena Majsiuk

ZDOBYWAMY
PLONY ZA POMOCĄ
NATURALNEJ
MĄDROŚCI

Wszystko na świecie jest ze sobą powiązane, więc jutrzejszy dzień zależy od naszych dzisiejszych decyzji. Niszcząc zasady natury, człowiek zabiera przyszłość sobie i potomstwu,
a odtwarzając prawidłowości rozwoju biosfery – zachowuje najlepsze warunki do życia. Zastanówmy się, jak zwiększyć płodność ziemi dla przyszłych pokoleń?
NAUKA OBSERWACJI
Każde terytorium, grządka
lub ogród są wyjątkowe pod
względem różnorodności roślin, owadów, warunków klimatycznych. Zdając sobie z
tego sprawę, należy zacząć stosować indywidualne podejście,
zwane permakulturą. Przemyśl
stare metody rolnictwa! Zacznij
od określenia rodzaju i kwasowości gleby, miejsc oświetlenia
i zaciemnienia terenu, dowiedz

NIE KOPIĄC,
ZDOBĄDŹ WIĘCEJ
Przed pojawieniem się rolnictwa żyzność gleby była
regulowana przez naturalne
procesy. Łatwo je zobaczyć,
jeśli stopniowo przekazywać
inicjatywę dbania o płodność
roślinom, owadom, mikroorganizmom i po prostu zmianie
pór roku.
W przypadku roślin pulchność gleby jest niezbędna,

Permakultura (z ang. – „stałe rolnictwo”) to podejście do projektowania otaczającej przestrzeni i system rolnictwa oparty
na układach zaobserwowanych w naturalnych ekosystemach. Przewiduje stworzenie samoczynnego zamkniętego
systemu produkcji produktów rolnych.
się, co chroni roślinność przed
wiatrem i gdzie jest otwarty
obszar, w którym tworzą się
przeciągi, zbadaj cechy terenu
i lokalnego klimatu, weź pod
uwagę oddalenie zbiorników
wodnych.

aby woda i tlen dotarły do korzeni, a mikroorganizmy glebowe przygotowywały składniki odżywcze. Są to pełne
warunki dla zdrowego rozwoju
rośliny, jej plonów i nasion.
Kopiąc i wyrywając dzikie

śmieci i zaczęłam się z nią
bawić – od razu «rozkwitła» i
zrobiła mi rysunek w podzięce. Innej osobie po prostu
umyłam ręce, drugą nakarmiłam, trzeciej podarowałam
medalik z wizerunkiem Maryi...” – dzieli się Renata.
Według słów misjonarki
właśnie taka posługa mocno
wpisuje się w styl Chrystusa,
który w czasach Ewangelii był
po prostu wśród ludzi.
„NĘDZA JEST WTEDY,
GDY MASZ 100 RZECZY,
ALE NIE MOŻESZ
PRZEKAZAĆ MIŁOŚCI”
Kolejnym miejscem, w którym Renata posługiwała był
„Dom biednych kobiet”. Jest
to schronienie dla osób, które
zaszły w ciążę jako nastolatki, straciły pracę, mieszkanie,
miały ciężki rozwód z mężem
lub jeszcze bardziej tragiczną
przeszłość – przeżyły wiele
aborcji lub zostały porwane
na prostytucję. W tym domu
kobiety otrzymują niezbędną
pomoc materialną, psychologiczną i duchową.
„Najbardziej zapamiętałam kobietę, która dostała się
do tego domu z niewoli prostytucji, a potem sama zaczęła pomagać bliźnim. Mówiła,
że nie pamięta nawet przybliżonej liczby mężczyzn, z
którymi musiała być, że straciła fizyczną zdolność do posiadania potomstwa. Jednak
teraz ona sama jest duchową
mamą wielu dorosłych oraz
dzieci i poprzez Chrystusa

rośliny, usuwając kamienie
z grządek i spod drzew, wypędzając kretów i mrówek z obszarów, człowiek zakłóca naturalną wentylację gleby, staje
się ona zbita i martwa. Dlatego
wymyślono nawozy chemiczne, lecz one nie rozwiązują
problemu, ale jak leki maskują
skutki choroby. Powodem niskiej płodności jest ingerencja
w ekosystem grządek.
Zamiast
przekopywania
ziemi skoś miejsce przyszłej
grządki, przykryj czymś gęstym (może to być gruba warstwa słomy, łupku, tektury),
aby światło słoneczne nie
przenikało, a rośliny nie mogły rosnąć. Tak więc za miesiąc
cała niepotrzebna roślinność
umrze, korzenie zamienią się
w sieć przejść dla powietrza,
wody, mikroorganizmów glebowych, owadów i robaków.
Wystarczy pokryć grządkę
mulczem (słomą, trocinami
z nie iglastych drzew, skoszoną

shutterstock

Сnota ekologiczna

trawą), aby ziemia nie wysychała, a niechciane rośliny
nie dawały plonów. Posadź
nasiona do małych dołków
lub linii. W przypadku takiej
grządki nawet podlewanie nie
jest konieczne, ponieważ kondensacja gromadzi się pod warstwą mulczy i w przejściach
martwych korzeni, a słońce
nie odparowuje nagromadzonej wilgoci po deszczu. Pielenie również nie jest potrzebne.
Na zimę konieczne jest szczelne pokrycie grządek mulczą.
NAWET MSZYCE
POMAGAJĄ DRZEWU
ROSNĄĆ
Do czego zostały wymyślone owady? Wszystkie są przydatne i potrzebne do bogatych
zbiorów. Mszyce są niszczone,
znajdując jej naturalnych wrogów, a warto usiąść i pomyśleć, co one robią w naturze
– a niepotrzebna próżna praca
człowieka pozostanie mszyce. Wiosną, gdy rośliny budzą
się i następuje przepływ soku,
młode liście zaczynają wydalać nadmiar soku, sączy się on
i stanowi problem dla fotosyntezy. Tutaj mszyce przychodzą
wałam specjalne rekolekcje,
podczas których opowiadałam o ich pięknie w oczach
Maryi i Jej wielkiej miłości
do nich. Podarowałam każdej
z nich kwiat róży, które otrzymałam z magazynu sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. Co ciekawe, ludzie
codziennie niosą tam wielką
ilość kwiatów i musieli zrobić
dla nich specjalny składzik,
ponieważ nie mieszczą się
w sanktuarium” – mówi Renata.
Jak zauważyła misjonarka, wszystkie te kobiety – czy
to ze śmietnika, czy z domu
dla najuboższych – mają
wielki „głód” piękna. Znajdując sukienki na wysypisku

Misjonarzem może być każdy.
Potrzeba tylko umieć kochać
i służyć innym

pomaga im poradzić sobie
z dramatem ich życia” – zauważa misjonarka.
Jej obowiązkiem w tym
domu była znowu zwykła
obecność. „Słuchałam tych
kobiet, traktowałam je z szacunkiem, którego tak bardzo
potrzebowały.
Zorganizo-

Aby uczynić człowieka nieco szczęśliwszym, czasami wystarczy drobny
czyn miłosierdzia i kilka minut uwagi

na ratunek – zlizują nadmiar.
Podczas gwałtownego wzrostu
wierzchołków gałęzi człowiek
próbuje je przyciąć. Dlaczego?
Są mszyce! Są w stanie przebić
tylko delikatne liście. Jagody
dojrzewają, dodatkowe kiełki
nie rosną, człowiek jest zadowolony. Natura robi wszystko
mądrze.
Mrówki na swojej drodze
odkażają glebę, korę drzew i
rośliny kwasem. Tworzą dodatkową wentylację pod ziemią
i pomagają w termoregulacji.
A także chronią terytorium,
ponieważ chronią rośliny,
w pobliżu których hodują swoje
potomstwo. Robaki zaorzą ziemię, pomagają ją wentylować
i tworzą płodność, wzbogacając glebę enzymami. Przypatrz
się też innym owadom, jakie
ważne rzeczy robią dla dużych
zbiorów!
Podczas zbierania korzeni lub wierzchołków pozostaw
na grządce to, czego nie użyjesz. To stanie się pożywieniem
roślin w następnym sezonie.
Życzę Państwu prawidłowych
plonów!

śmieci, wybierają najpiękniejszą, delikatnie spinają włosy
lub robią prosty makijaż. „To
po raz kolejny zainspirowało
mnie do przekonania, że ich
ubóstwo nie jest tym, czego
Bóg chce dla nich. On zawsze
pragnie godności swoich dzieci. Chodzi o to, aby dziękować za to, co masz, umieć się
dzielić i nie czynić ze swoich
rzeczy «bożków», lecz mieć
je, aby służyły ci do godnego,
zdrowego funkcjonowania” –
zaznacza misjonarka.
„MISJE TO NIE ZAMORSKI KRAJ. MISJĄ MOŻE
BYĆ TWÓJ SĄSIAD”
Przed Renatą są 2 letnie miesiące wolontariatu
w Meksyku. Jedzie tam z walizką pełną różańców, obrazów oraz zabawek, i sercem
pełnym Chrystusowej miłości.
Na zebrane ofiary ma pomóc
punktowo: kupować potrzebującym żywność, wodę, leki.
Pomimo zapału dziewczyna przyznaje, że znów będzie musiała przejść przez
siebie: jeść prawie wyłącznie
fasolę i oddychać przez usta
na wysypisku śmieci. „Jednak
za każdym takim krokiem
idzie łaska Boża. I gdy po
raz kolejny przechodzę przez
siebie – kroczę do jeszcze
większej miłości. Bóg pragnie
człowieka” – podsumowuje
misjonarka.
I przez nas Pan Bóg może
dotrzeć do każdego, gdziekolwiek jest, kimkolwiek jest.
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DOPOMÓC
DOBRĄ RADĄ

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog
ciąg dalszy ze str. 1

P

rawdopodobnie najtrudniejszą relacją w rodzinie
jest właśnie relacja pomiędzy synową a teściową. Jak
do tego dochodzi? Najczęściej
nie mając żadnych złych chęci synowa skarży się mamie

www.slowo.grodnensis.by

poszukiwanie prawdy

JAK POLUBIĆ TEŚCIOWĄ,
ABY NIE BYŁO „WOJNY” DOMOWEJ?

na męża, lub mężowi – na
mamę. Konflikty mogą dotyczyć wszystkiego: zaczynając
od niewłaściwego prowadzenia
domowych spraw, nie prawidłowego wychowania dziecka,
nieumiejętności kontrolowania
własnych emocji, aż po zwykłą
walkę o syna/męża.
Oczywiście każdy młody
mężczyzna potrzebuje matki, ale też nie każdy pamięta,
że przychodzi czas, gdy trzeba opuścić swój dom rodzinny i założyć nowy. Ważne jest
w porę wykorzystać moment,
gdy „mały synek” staje się dorosłym mężczyzną i gotów jest
całkowicie poświęcić się swojej,
nowej rodzinie. Chociaż zdarzają się wypadki, gdy synowa
z teściową pozostają w bliskiej
zażyłości, ale jednak najczęściej
bywa tak, że przez pewien czas

konflikt jednak powstaje.
Co warto zrobić, albo o czym
pomyśleć, aby synowa i teściowa nie rozpoczęły kolejną „wojnę” domową?

1. Konflikt – zawsze pozostaje konfliktem, więc nie
można ciągle unikać wyjaśniania jego przyczyn. Słowa
typu „a nic się nie stało”, albo
„kobiety same się z czasem
pogodzą” nie doprowadzą
do kompromisu. Warto usiąść i
porozmawiać.
2. Członkowie
takiego
trójkąta rodzinnego muszą
ponownie nauczyć się właściwej komunikacji. Na przykład,
teściowa nie powinna wyrażać
swojej opinii jako rozkazu, ale
raczej próbować przedstawić
ją w przyjazny sposób, jako
radę lub prośbę.

3. Jeśli
w
rodzinie
występuje problem, jest on
omawiany w obecności wszystkich członków rodziny. Syn/
mąż nie może stale „uciekać”
z domu do pracy lub garażu,
nie chcąc brać udziału w rozmowie między kobietami.
4. Młodzi ludzie powinni
zawsze pamiętać o szacunku
do starszych, gdyż na pewno
w przyszłości będą też sobie życzyć, aby i do nich dzieci okazywały szacunek. Warto, aby
wszyscy zaczęli słuchać jeden
drugiego.
5. Każdy członek rodziny musi pamiętać o swojej roli
w rodzinie i obowiązkach związanych z tą rolą.
6. Młode
małżeństwo
musi samodzielnie podejmować
decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność, ale w chwilach

wątpliwości zawsze pamiętać,
że można poprosić o radę starszych, pamiętając, że nikt nie
chce na siłę narzucić im swoje
zdanie.
A więc krótkie podsumowanie. Matka godzi się, że syn jest
już mężczyzną/mężem, syn powinien trzymać się własnej żony
i własnej rodziny, żona uczy się
szacunku do teściowej. I wtedy
życie rodzinne będzie przebiegało w dobrej atmosferze.
A na koniec chciałbym jeszcze przytoczyć fragment z Pisma Świętego z księgi Rodzaju i
to, na pewno, będzie najlepsze
rozwiązanie, aby nie doprowadzać do konfliktu: „Dlatego to
mężczyzna opuszcza ojca swego
i matkę swoją i łączy się ze swą
żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24).

zadaj pytanie

KOŚCIÓŁ, PEŁNY NIESPODZIANEK

Czy można
być pewnym,
że osoby uznane
za świętych
naprawdę na to
zasłużyli?
grodnensis.by

P

29 czerwca obchodzona jest uroczystość dwóch największych Apostołów – Piotra i Pawła, którzy są
założycielami i fundamentem Kościoła. Św. Piotr jest uważany za pierwszego papieża wyświęconego
przez samego Jezusa. Z kolei św. Paweł jest jednym z największych nauczycieli wiary chrześcijańskiej.
Z okazji wspomnienia świętych, którzy zapoczątkowali Kościół, zapoznamy was z ciekawostkami,
które kryje w sobie Watykan i Stolica Apostolska – serce Światowego Kościoła.

1. Najmniejsze państwo na świecie

Watykan jest najmniejszym państwem w Europie i na świecie.
Jego powierzchnia wynosi zaledwie 49 hektarów, to niecałe pół
kilometra kwadratowego. W Watykanie według ostatnich danych
statystycznych mieszka około 850 osób.

2. Najkrótsze tory na świecie

Stolica Apostolska dysponuje najkrótszą koleją na świecie.
Na sieć kolejową składa się stacja kolejowa i 300 metrów torów
wzniesionych w czasie pontyfikatu Piusa XI. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim do przewozów dóbr importowanych do
kraju, w wyjątkowych sytuacjach używana jest również do transportu pielgrzymów przybywających do miasta. Kolej Watykanu
ma połączenie z włoską siecią i według prawa z 1929 roku formalnie traktowana jest tak, jakby znajdowała się we Włoszech.

3. Najwięcej turystów na świecie

Audiencje papieża, świątynie sakralne i wizyty znanych osobistości sprawiają, że przybywa tu mnóstwo turystów – najczęściej
około 6 milionów rocznie. To właśnie w Watykanie przypada najwięcej turystów na jedną osobę mieszkającą tu na stałe.

4. Najpopularniejsza poczta na świecie

Usługi pocztowe Watykanu opisywane są jako jedne z najlepszych na świecie. Z tutejszego kodu pocztowego wysyłanych jest
więcej listów niż skądkolwiek indziej na świecie. W ciągu roku
poczta watykańska wysyła około 2,5 miliona listów i 7 milionów
pocztówek oraz około 20 tysięcy paczek. Poczta wydaje własne
znaczki pocztowe, które są bardzo cenione w świecie filatelistyki.

5. „Najbardziej zmilitaryzowany kraj świata”

Gwardia Szwajcarska, która czuwa przy Papieżu, formalnie
istnieje od XVI wieku. 22 stycznia 1506 roku papież Juliusz II
ściągnął do Watykanu 150 szwajcarskich najemników. Dlaczego
padło akurat na Szwajcarów? Byli oni uważani za dzielnych, zdyscyplinowanych i wiernych żołnierzy. Dziś wojsko papieża liczy
110 gwardzistów.
Żołnierz Gwardii musi być katolikiem i Szwajcarem. Jan Paweł
II przed laty zażartował, że żyje w najbardziej zmilitaryzowanym
kraju świata. Mniej więcej co dziesiąty obywatel Watykanu jest
właśnie członkiem Gwardii Szwajcarskiej.

6. Własne obserwatorium astronomiczne

W 1576 roku papież Grzegorz XII zlecił budowę wieży, która
miała posłużyć do obserwacji astronomicznych. Wieża Wiatrów
stoi do dziś, a to dzięki tutejszym obserwacjom doszło do reformy kalendarza. Ciekawe, że jeden z kraterów na Księżycu jest
nazwany na cześć niemieckiego jezuity Krzysztofa Klawiusza
(1538-1612), który był astronomem i współautorem kalendarza
gregoriańskiego.
Teleskopy Stolicy Apostolskiej ulokowane są w różnych miejscach. W 1980 roku przy Uniwersytecie Arizony w Tucson powstała Grupa Robocza VORG. Następnie na pobliskim Mount Graham
zainstalowano nowoczesny teleskop VATT. Poza tym w Watykanie co dwa lata odbywają się Szkoły Astronomii dla studentów z
całego świata.
Warto dodać, że 13 z 15 pracowników obserwatorium astronomicznego przy Stolicy Apostoskiej są jezuitami. Ciągle badają przestrzeń kosmiczną, starając się rozwiązać różne pytania,
takie jak na przykład istnienie znaku na niebie, który prowadził
mędrców do nowonarodzonego Jezusa, czyli zjawisko pod nazwą
„Gwiazda Betlejemska”.

7. Ołtarz bazyliki św. Piotra w Watykanie
znajduje się w miejscu pochowania świętego

Miejscem kaźni św. Piotra w Wiecznym Mieście była arena na
Wzgórzu Watykańskim. Ciało apostoła zostało złożone na znajdującej się na tym samym wzgórzu nekropolii pogańskiej. Bardzo
szybko miejsce pochówku św. Piotra stało się miejscem pielgrzymek chrześcijan, odbywanych z początku potajemnie.
W IV stuleciu cesarz Konstantyn zezwolił na wyznawanie wiary w Chrystusa i zadecydował o budowie bazyliki upamiętniającej
św. Piotra. Ołtarz nowego kościoła stanąć miał na miejscu grobu
apostoła. Gdy zaś zbudowano obecną wspaniałą bazylikę, ołtarz
papieski także został umieszczony nad grobem świętego. Po wykopaliskach i badaniach przeprowadzonych z racji papieża Piusa
XII w latach 1939-1950 Ojciec Święty oficjalnie potwierdził: tu
spoczywa Książę Apostołów.
Cmentarz na którym spoczął św. Piotr znajduje się na drugim
poziomie w podziemiach około 10 metrów pod bazyliką.
Opracowała Angelina Marciszewska
Na podstawie stron internetowych Radio Vaticana, Aleteia.org, Onet.pl.

rzede wszystkim trzeba
się zastanowić, co rozumiemy przez słowo „świętość”. Święty nie jest kimś, kto
nie ma grzechu, ale żyje w bliskiej relacji z Panem Bogiem i
szuka Jego woli. Po drodze zawsze będą trudności i upadki.
Czytając historie z życia
świętych, możemy zauważyć, jak często przystępowali do spowiedzi. Na przykład,
w „Dzienniczku” św. Faustyny
niejednokrotnie można przeczytać jak ona sama siebie
krytykuje za słabości i grzechy.
Lecz Bóg nas kocha, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi, a
nie dlatego, że staramy się żyć
we właściwy sposób.
Można tu podać przykład
kielicha, z którego ksiądz korzysta podczas Mszy św. Naczynie może być złote, drogie
lub zabytkowe, ale jego wartość
nie tkwi w złocie i kamieniach
szlachetnych, lecz we Krwi
Chrystusa, która się w nim
znajduje. To ona sprawia, że
kielich jest święty. Nasze ludzkie życie zawsze będzie słabe i
grzeszne, zawsze będzie miało
ciemne strony. Lecz Krew Chrystusa obmywa nas, oczyszcza i
uświęca.
Proces uznania kogoś za
świętego jest bardzo subtelny i
długi. Kościół dokładnie bada
wszystkie strony życia człowieka. Gdy więc patrzymy na
uznanego przez Kościół świętego, musimy zrozumieć, że ma
on drugą stronę, jak medal –
jego praca nad sobą, nieustanna modlitwa, poszukiwanie Bożej Woli i łaski... Właśnie stąd
pochodzi owoc widoczny dla innych – dobroć, sprawiedliwość,
pobożność, miłość, wiara...
Kościół analizuje to wszystko i
wskazuje w ten sposób na świętość człowieka.
Osoba, która dąży do świętości, nie będzie chowała swojego grzechu głęboko w sercu,
ale wręcz przeciwnie – wyciągnie go na powierzchnię, aby
Pan Bóg go oczyścił.
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SERCE, KTÓRE BARDZO UMIŁOWAŁO LUDZI
„Oto serce, które tak bardzo
umiłowało ludzi, że niczego
nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać
dowody swej miłości. A w zamian
od większości ludzi doznaje tylko
niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez
oziębłość i pogardę z jaką się
odnoszą do mnie w tym sakramencie miłości…”
„Autobiografia” św. Małgorzaty
Marii Alacoque

MIŁOŚĆ
NIE JEST MIŁOWANA
„Szymonie, śpisz? Jednej
godziny nie mogłeś czuwać?”
(Mk 14, 37). Każdy z nas wie,
jak bardzo boli zaniedbanie,
niezrozumienie, niezdolność
współczucia i niewdzięczność ludzka. Zdarza się, że
z czystego serca poświęcamy
bliźniemu coś wartościowego, a w zamian nie możemy
się doczekać nawet zwykłego
‘dziękuję’. Jakże często my,
ludzie, obojętnie odbieramy
akt czyjejś miłości i poświęcenia, jako rzecz oczywistą,
która niby nam się należy.
O ileż bardziej dotkliwie Pan
Jezus odczuł ból samotności i
śmiertelny smutek w Ogrójcu
przed męką, gdy niebawem
miał złożyć Siebie w ofierze
za całą ludzkość, a nawet
najbliżsi, oddani Mu uczniowie, nie potrafili trwać przy
Nim przez jedną godzinę
w tak przygnębiającym czasie.
W 1673 roku Pan Jezus objawia się skromnej zakonnicy
ze zgromadzenia Sióstr Nawiedzenia, św. Małgorzacie
Marii Alacoque (1647-1690),

aleteia.org

Ludwiga Cydzik

by powiedzieć jej, jak bardzo oczekuje od ludzi miłości i wdzięczności. Wówczas
Pan Jezus pokazał zakonnicy swoje Serce pełne ognia
i rzekł do niej: „Oto Serce,
które tak umiłowało ludzi,
a w zamian za to otrzymuje
niewdzięczność i zapomnienie”. Zbawiciel żalił się do
swej wybrannicy, że obojętność ludzi sprawia Mu przykrzejszą udrękę niż wszystko,
co wycierpiał w czasie swej
męki. Jeśliby Go choć trochę
ukochano, to za nic by Sobie
uważał wszystko, co wycierpiał dla ludzkości i pragnąłby
uczynić jeszcze więcej. Lecz
ludzie na wszystkie wysiłki
dobroci Jezusa odpowiadają
oziębłością i wzgardą.

Jest

GODZINA
ŚWIĘTA
bardzo dużo

osób

na świecie, którzy nie chcą
znać Boga, nie szanują Go,
wręcz obrażają odrzucając
Jego miłość i łaski. Nie chcą
oni zbliżyć się do Chrystusa,
ani naprawiać krzywd, które
zadają Mu przez swoje nieprawości. Dlatego, Pan Jezus poprosił św. Marię Alacoque, by
w zamian za brak wdzięczności, z jaką spotyka się Jego
Serce i Jego miłość, dusze pobożne wynagradzały temuż
Sercu zranionemu grzechami.
Zażądał, aby w duchu wynagrodzenia w każdą noc
przed pierwszym piątkiem
miesiąca odbywała się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. „Żebyś zaś
mogła Mi towarzyszyć w tej
pokornej modlitwie, jaką Ja
wówczas zanosiłem do Ojca,
wstaniesz pomiędzy jedenastą a dwunastą godziną

w nocy, upadniesz na twarz i
spędzisz ze mną jedną godzinę; będziesz wzywała Bożego
Miłosierdzia dla uproszenia
przebaczenia
grzesznikom
i będziesz starała się osłodzić Mi choć trochę gorycz,
jakiej doznawałem z powodu opuszczenia mnie przez
uczniów...” („Autobiografia”
św. Małgorzaty Marii Alacoque). Ta forma modlitewna
stała się powszechnie znana, jako ‘godzina święta’,
podczas której wierni trwają
na adoracji w bliskości z Panem Jezusem przypominając
Jego modlitwę w Ogrójcu.
KULT
SERCA PANA JEZUSA
Podczas ostatniego wielkiego objawienia, które miało miejsce w czasie adoracji
Najświętszego Sakramentu w
oktawie Bożego Ciała między

13 a 20 czerwca 1675 roku,
Pan Jezus podał ideę obchodzenia uroczystości ku czci
Jego Serca. Ukazawszy się
swej powiernicy, odsłonił
swe Boskie Serce i wskazując na nie, powiedział: „Dlatego żądam od ciebie, żeby
pierwszy piątek po oktawie
Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość
ku uczczeniu Mojego Serca,
aby w tym dniu przystępowano do komunii świętej i
składano uroczyste wynagrodzenie, przez publiczne akty
przebłagania, ażeby naprawić zniewagi, jakich to serce
doznało podczas wystawienia na ołtarzach” („Autobiografia”). Zbawiciel obiecał,
że Jego Serce będzie obficie
rozlewać strumienie boskiej
miłości na tych, którzy mu tę
cześć będą oddawać.
Kult Najświętszego Serca
Pana Jezusa został oficjalnie
uznany w 1765 roku przez
Klemensa XIII. Na dzień uroczystości wyznaczono, zgodnie z objawieniami, piątek
po oktawie Bożego Ciała.
W 1856 roku papież Pius IX
ustanowił Święto Serca Pana
Jezusa w całym Kościele. 11
czerwca 1899 roku papież
Leon XIII dokonał poświęcenia całego rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa.
Przedmiotem tego Święta
jest miłość Boga objawiona
w Sercu Jezusa. Mamy przypomnieć sobie o wielkiej
miłości Chrystusa do ludzi
oraz wezwanie skierowane
do każdego z nas. Nie śpij,
obudź się! Daj Panu Jezusowi
miłość, której inni nie chcą
Mu dać. Kochaj Serce Jezusa
najbardziej na świecie, ponieważ Ono jest najbardziej
godne miłości!

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

27 czerwca – XIII Niedziela zwykła
Mk 5, 21-24. 35b-43
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki
tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie:
„Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł
więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. Wtedy przyszli
ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: „Twoja córka umarła, czemu jeszcze
trudzisz Nauczyciela?”. Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego
synagogi: „Nie bój się, wierz tylko!”. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem
Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł
do nich: „Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”. I
wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: „Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci,
wstań!”. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat.
I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się
nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

4 lipca – XIV Niedziela zwykła
Mk 6, 1-6
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu
jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?”. I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród
swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł
tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich.
Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Otworzyć serce na działanie łaski

Jesteśmy świadkami tego, jak martwa dziewczynka otrzymuje z powrotem życie. Jezus Chrystus dokonuje po raz kolejny czegoś, czego żaden z lekarzy ani nikt z ludzi nie
był w stanie dokonać. Ten cud Mistrza z Nazaretu, pokazuje nam, że Jezus nie chce
cierpienia swoich dzieci. Jego jedynym pragnieniem jest, aby żyły z nim w Królestwie
życia i pokoju, bez cierpienia, łez i śmierci.
Jezus oczekuje jedynie wiary, choćby tak małej jak ziarnko gorczycy, gdyż wiara czyni cuda. Taką wiarę znalazł u ojca martwej dziewczynki, dlatego pozwolił mu na nowo
odzyskać najukochańszą córkę.
Dzisiaj Jezus nie jest fizycznie obecny na ziemi. Możemy Go jednak „dotknąć”
na wiele różnych sposobów. Przede wszystkim w każdej Eucharystii. Uczestnicząc w niej
z wiarą, przyjmując Komunię świętą, nie tylko dotykamy skrawka Jego płaszcza, ale
dotykamy samego Jezusa. Doświadczamy Jego zbawienia i uzdrowienia, ciała i duszy.
Prośmy o wiarę czystą, wolną od wszelkiej magii i zabobonu, ufajmy tylko Bogu,
który nieustannie mówi do każdego z nas: „Nie bój się, tylko uwierz”.

Zaskakujące jest to, że Pan Jezus w swoim rodzinnym mieście spotkał się z niedowiarstwem, a w innych miejscach i wśród ludzi bardziej obcych widziano w Nim Mesjasza i Zbawcę.
W naszym życiu codziennym też się dzieją podobne rzeczy. Zachwycamy się nowo
poznanymi ludźmi, którzy mówią nam pięknie o Panu Bogu. Jesteśmy gotowi jechać
do odległych sanktuariów, aby choć chwilę tam się pomodlić. Kupujemy nowy różaniec,
a stary wrzucamy na dno szuflady.
Bóg natomiast obecny jest w tym, co najprostsze i nam najbliższe. Próbuje On zatem
dotrzeć do nas przez własną żonę lub własnego męża, dziecko, współbrata w kapłaństwie czy członka wspólnoty, do której należymy. Nie oczekuje od nas za każdym razem,
abyśmy jechali do dalekiego sanktuarium, ale zaprasza do najbliższego kościoła, naszej parafialnej świątyni. Nie potrzebuje, abyśmy kupowali nowy różaniec, ale wystarczy Mu ten stary i wytarty, którym posługujemy się od lat.
Panu Bogu zależy przede wszystkim na tym, abyśmy potrafili usiąść razem z naszymi najbliższymi. I to najlepiej tam, gdzie na co dzień toczy się nasze rodzinne czy
wspólnotowe życie. I abyśmy z nimi się pomodlili.
Stwórca pragnie, abyśmy spojrzeli na własną żonę i własnego męża jako na zwiastunów Bożej obecności w naszym życiu. Taka postawa jest bardzo prosta, a jednocześnie tak trudna w realizacji. Może właśnie dlatego św. Marek Ewangelista podkreślił,
że Jezus „nie mógł tam zdziałać żadnego cudu” i „dziwił się ich niedowiarstwu”. Nikt
po prostu nie uwierzył, że Zbawiciel może być tak blisko i to zablokowało ludzkie serca
na działanie łaski Bożej.

Panie Jezu Chryste, pozwól mi całkowicie Tobie zaufać, gdyż w Twoich rękach jest
moje zdrowie i życie. Wszystko co mam, od Ciebie pochodzi!

Panie Jezu Chryste, spraw, aby moje serce było zawsze otwarte na działanie Twojej
zbawczej łaski. Tylko Ty, potrafisz czynić cuda w moim życiu!

Z wiarą kroczyć przez życie
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Odpoczynek ze „Słowem”

Z głębi serca

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
A L EK SA N DROW I A DA MOW ICZOW I

z okazji urodzin życzymy radości, zdrowia, pomyślności, pogody ducha i
optymizmu. Niech każdy Twój dzień będzie oświecony światłem Ducha
Świętego, Bóg miłosierny zawsze Cię strzeże, a Najświętsza Panna wynagradza i obdarza Cię swoim wstawiennictwem i miłością.
Wierni kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Dociszkach

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
PAW ŁOW I Z W I ER Z Y ŃSK I EM U

z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, siły i cierpliwości na nie łatwej drodze, na którą powołał Cię Pan Bóg, hojnych darów Ducha Świętego, nieustającej opieki Matki Bożej i świętego patrona.
Niech miłosierny Jezus przygarnie Cię do swojego Najświętszego Serca,
a Anioł Stróż niech czuwa i pomaga szczęśliwie przeżywać każdy dzień
wśród wiernych i życzliwych ludzi.
Apostolat „Margaretka” i parafianie z Wornian i Worony

CZCIGODNEM U KSIĘDZU JA NOW I ZA ŁODZE

z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, obfitych łask Bożych, dużo
radości w posłudze duszpasterskiej oraz sił do realizacji wszystkich planów i zamiarów.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żyrmun

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
JA NOW I R EJSZELOW I

z okazji imienin życzymy natchnienia Ducha Świętego na każdy dzień
posługi duszpasterskiej i opieki świętego patrona. Niech każdy dar, który otrzymujesz od Najwyższego, będzie mocnym wsparciem na drodze
życiowej.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żołudka

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU JA NOW I ET ELOW I

z okazji imienin życzymy dużo sił, niegasnącego zapału w służbie Bogu i
ludziom, obfitych łask od Wszechmogącego, opieki Matki Najświętszej i
mocnego zdrowia na długie lata życia.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom
Czyśćcowym z parafii Grodno-Wiszniowiec

DROGIEMU KSIĘDZU PAWŁOWI EJSMONTOWI

z okazji imienin i 8. rocznicy święceń kapłańskich życzymy mocnego
zdrowia na długie lata, sił i wytrwałości. Niech Cię zawsze otaczają
promienie Miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego oraz opieka Matki
Najświętszej i świętego patrona. Niech wokół Ciebie będzie wielu życzliwych i prawdziwych ludzi, którzy wesprą Cię w trudnych chwilach.
Matka, ojciec i brat z rodziną

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
PAW ŁOW I KOL EŚN I KOW I

na każdy dzień, radości, nieustannych sił do służenia Panu Bogu, a także
obfitych darów Ducha Świętego i nieustannej opieki świętego patrona.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wołdaciszek

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU PROBOSZCZOW I
JA NOW I K UCZ Y ŃSK I EM U

z okazji urodzin i imienin życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień
życia. Niech zdrowie będzie mocne, pokój zawsze mieszka w sercu i zrealizuje się wszystko, o czym marzysz. Niech święty patron nieustannie
czuwa, a Matka Boża stale się opiekuje Tobą. Serdecznie Ci dziękujemy
za piękną modlitwę i czułe serce.
Pracownicy katedry grodzieńskiej

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
PAW ŁOW I U R BA NOW I

z okazji imienin życzymy dużo łask Bożych na każdy dzień, nieustannego zapału w głoszeniu Ewangelii ludowi Bożemu, obfitego plonu
w posłudze duszpasterskiej, niezłomnej wiary, pogody ducha i prawdziwej radości w sercu.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Porzecza

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
PAW ŁOW I PAW LU K I EW ICZOW I

z okazji imienin życzymy opieki Matki Bożej i obfitych darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg oświeca drogę Twojego życia, wzmacnia rozum i
serce, by Słowo wychodzące z Twoich ust stało się mocą dla naszej wiary.

Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Borun

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU PROBOSZCZOW I
PAW ŁOW I ROM A NOWSK I EM U

z okazji imienin życzymy, aby Bóg Wszechmogący i Maryja Panna
zawsze mieli Cię w swojej opiece, Duch Święty inspirował do dobrych
spraw dla dobra parafii, a święty patron pomagał w trudnych sytuacjach życiowych. Życzymy spokoju, radości, zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i wytrwałości na drodze kapłańskiej. Niech twoje serce pozostanie dobre i otwarte na Boga i ludzi. Dziękujemy Wszechmogącemu,
który obdarza Cię wielką mądrością, aby przekazać nam Słowo Boże i
przybliżyć nas do Pana Boga.
Komitet kościelny i parafianie kościoła
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Graużyszkach

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
JA NOW I R A DZI U KOW I

z okazji imienin życzymy zdrowia, radości, błogosławieństwa Bożego, a
także realizacji wszystkich planów i zamiarów. Niech Cię zawsze otaczają promienie Bożego miłosierdzia, łaska Pana Boga i opieka Matki
Najświętszej.
Wierni parafii św. Józefa w Grodnie

z okazji imienin życzymy nieustannej opieki Maryi Panny, obfitych darów Ducha Świętego, a także mocnego zdrowia, długich lat życia, pogody ducha, codziennej radości oraz szczerych i życzliwych ludzi obok.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żodziszek

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
PAW ŁOW I A ST U K I EW ICZOW I

z okazji imienin życzymy obfitych łask Bożych, opieki Najświętszej Maryi
Panny i spełnienia wszystkich marzeń. Niech Twa droga życiowa będzie
szczęśliwa i błogosławiona, a święty patron pomaga realizować plany i
zamiary.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Indury

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
PAW ŁOW I SZCZER BICK I EM U

z okazji imienin życzymy potrzebnych darów Ducha Świętego, wszelkich
łask i błogosławieństwa Wszechmocnego, nieustannej opieki Matki Najświętszej, dobrego zdrowia, wytrwałości, radości i życzliwych ludzi obok.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Smorgoń

CZCIG ODN Y M K SI ĘŻOM PROBOSZCZOW I
JA NOW I PUZ Y N I E, JA NOW I WORON I ECK I EM U I PAW ŁOW I PAW LU K I EW ICZOW I

z okazji imienin życzymy Bożego błogosławieństwa, mocnego zdrowia i
cierpliwości. Niech radość przenika Wasze życie, opromienia codzienne
działania i łagodzi powszednie kłopoty. Niech święci patronowie i Matka Boża otaczają Was swoją opieką. Dziękujemy, że jesteście z nami i
dla nas.
Wierni kościoła pw. św. Michała Archanioła w Oszmianie

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU K A NON I KOW I
JA NOW I R EJSZELOW I

z okazji urodzin i imienin życzymy, aby zdrowie było mocne, siła – nieskończona, a radość – codzienna. Niech zawsze otaczają Cię promienie
Bożego Miłosierdzia, moc Ducha Świętego i opieka Najświętszej Maryi
Panny, Jezus Chrystus niech króluje w Twoim sercu i obdarza swoimi
łaskami, a święty patron zawsze będzie przy Tobie.
Parafianie z Mociewicz

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
PAW ŁOW I ŁOZOWSK I EM U

z okazji imienin życzymy, aby Bóg Wszechmogący obdarzył Cię wszelkimi łaskami i błogosławieństwem, dodał pewności i sił, napełnił pokojem, aby Matka Najświętsza otulała Cię płaszczem swojej miłości i
opieki, a Anioł Stróż nieustannie czuwał nad Tobą.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Strubnicy

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
JA NOW I ROM A NOWSK I EM U

CZCIG ODN Y M K SI ĘŻOM PAW ŁOW I
U R BA NOW I, PAW ŁOW I Z W I ER Z Y ŃSK I EM U,
PAW ŁOW I G OR DZI EJCZ Y KOW I I PAW ŁOW I
ROM A NOWSK I EM U

z okazji imienin życzymy 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 Was swoją
opieką.
Wierni parafii św. Józefa w Grodnie

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
JA NOW I OSI POW ICZOW I

z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, spokoju serca, wielu radosnych chwil w życiu i niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego.
Niech z Bożą pomocą spełnią się wszystkie twoje plany i zamiary, a każdy dzień będzie pełen silnej wiary, niegasnącej nadziei i miłości do Boga
i bliźniego. Dziękujemy za dobre słowa i rady, otwarte serce i oddaną
posługę dla ludzi.
Rodzina Snopko, Lida-Industrialny

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU PROBOSZCZOW I
PAW ŁOW I SK U BI E

z okazji imienin i 30. urodzin życzymy mocnego zdrowia, opieki Matki Bożej i wszystkich świętych, darów Ducha Świętego, spokoju serca i
dobrych ludzi obok. Niech każdy dzień przynosi Ci tylko dobre wieści,
serce nie zazna niepokoju i smutku, posługa, którą traktujesz tak odpowiedzialnie, przynosi tylko zadowolenie i radość, a światło dobroci
zapalone przez Pana Boga w twoim sercu płonie przez całe życie. Niech
Wszechmogący wynagrodzi Ci za wszystko.
Wierni parafii Rohotna

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU PROBOSZCZOW I
JA NOW I RUSZN ICK I EM U

z okazji imienin życzymy, aby każdy dzień był oświecony Bożym błogosławieństwem i pełen Jego łask, Najświętsza Maryja Panna otulała
swoją miłością, a święty patron stale się Tobą opiekował. Niech zdrowie będzie mocne, radość i pokój będą wiernymi towarzyszami w życiu,
duchowa moc rośnie z każdym dniem, promień Bożej łaski świeci nad
głową, a na drodze kapłaństwa zawsze płonie ogień nadziei. Spełnienia wszystkich marzeń, silnej wiary i życzliwych ludzi obok. Jesteśmy
wdzięczni Panu Bogu za Ciebie, do którego chce się iść w radości i smutku, ponieważ zawsze zrozumiesz, pomożesz i znajdziesz dobre słowo.
Komitet kościelny, Koła Różańcowe, członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym oraz wierni parafii św. Maksymiliana
Kolbego i św. Stanisława, Biskupa w Korobczycach

CZCIG ODN Y K SI ĘŻE
PROBOSZCZU JA N I E K UCZ Y ŃSK I!

z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, obfitych łask Ducha
Świętego, opieki Matki Najświętszej i świętego patrona oraz życzliwych
ludzi obok. Niech zdrowie dopisuje Ci w ciągu długich lat, a radość, miłość i szczęście będą najlepszymi przyjaciółmi. Szczęść Boże!

Z okazji imienin i urodzin dziękujemy Ci za opiekę duchową, naukę i
modlitwy, a także za codzienną pracę w naszej parafii. Błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej i świętego patrona, potrzebnych darów
od Chrystusa, mocnego zdrowia, spokoju serca i życzliwych ludzi obok.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że jesteś z nami, a także za doskonały
przykład chrześcijańskiej szczerości.

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
PIOT ROW I K U BELOW I

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
OL EG OW I JA NOW ICZOW I

Koła Różańcowe, apostolat „Margaretka”, Apostolskie Dzieło Pomocy
Duszom Czyśćcowym i wierni parafianie z Radunia

z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, wszelkich łask Bożych

Apostolat „Margaretka” z parafii pw. św. Franciszka Ksawerego
w Grodnie oraz grupa modlitewna Matki Bożej Kongregackiej

z okazji urodzin życzymy hojnych łask Bożych, zdrowia i tylko radosnych

chwil. Niech Jezus Chrystus będzie przewodnikiem na wszystkich ścieżkach życia, Duch Święty nieustannie obdarza swoimi darami i pomaga
w posłudze kapłańskiej, a Matka Najświętsza zawsze będzie obok i niech
się Tobą opiekuje.

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

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
JA NOW I GAW ECK I EM U

z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, spokoju serca, niegasnącego
zapału w służbie Bogu i ludziom. Niech każdy dar, który otrzymujesz
od Najwyższego, będzie silnym wsparciem na drodze życia. Dziękujemy
za otwarte serce, szczerość i czułość.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka”
i Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z kościoła
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
W I TA L EM U WA LU KOW I

z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia na długie lata, niezachwianej wiary, Bożego błogosławieństwa i owocnej posługi duszpasterskiej
w naszej parafii. Niech dobry Bóg obdarza Cię radością i cierpliwością,
napromieniowując swoim światłem, święty patron chroni każdego dnia,
Duch Święty wspiera swoimi darami, a Maryja Panna otacza matczyną opieką i miłością, wypełniając serce poczuciem bezpieczeństwa i
spokoju, aby droga, którą kroczymy z Tobą, była owocna. Okazujemy
szacunek i uznanie za natchnioną pracę na niwie Pana, mądre nauki,
które pomagają nam być prawdziwymi chrześcijanami, za dążenie
do przybliżenia nas do Boga, a także za opiekę, życzliwość, uwagę i czas,
który nam poświęcasz.

Legion Maryi, apostolat „Margaretka”
i wierni parafii pw. św. Jana Pawła II ze Smorgoń

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
W I KTOROW I SAW ICK I EM U

z okazji 40. urodzin życzymy mocnego zdrowia, mądrości i cierpliwości.
Niech twoje serce zawsze będzie pełne Bożej radości, światła i Jego łask.
Niech Pan Bóg błogosławi i chroni przed kłopotami, a Maryja Panna
nieustannie Cię strzeże.
Wierni kaplicy w Wincukach

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
PROBOSZCZOW I PIOT ROW I K U BELOW I

z okazji imienin i urodzin życzymy, aby Pan Bóg codziennie obdarzał Cię
swoimi łaskami, dobrym zdrowiem, spokojem serca, mądrością i sukcesami w posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna i
święty patron nieustannie się Tobą opiekują, a Anioł Stróż czuwa i pomaga godnie przeżywać każdy dzień wśród wiernych i życzliwych ludzi.
Wierni, Kółka Żywego Różańca i członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym z Krupowa

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
PAW ŁOW I SZ A ŃCZU KOW I

z okazji imienin życzymy, aby każdy Twój dzień był oświecony błogosławieństwem Bożym i napełniony Jego łaskami. Niech Duch Święty nieustannie zsyła na Ciebie swe dary, Matka Boża otula miłością, a święty
patron stale się opiekuje. Bądź cierpliwy, dobry i zawsze ufaj Panu Bogu.
Wierni i członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z parafii Hoża

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
M ICH A ŁOW I Ł A STOWSK I EM U

z okazji urodzin życzymy zdrowia, pomyślności we wszystkich sprawach, życzliwych ludzi obok, pogody ducha i bezgranicznej radości
na co dzień. Niech Matka Boża otula Cię swym płaszczem i nieustannie
się Tobą opiekuje.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z parafii Kopciówka

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
A NATOLOW I Z ACH A R ZEWSK I EM U

z okazji imienin życzymy Bożego błogosławieństwa, długich lat życia,
zdrowia, wytrwałości w posłudze duszpasterskiej, obfitych darów Chrystusa oraz niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego.
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym z Michaliszek

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
PAW ŁOW I BI A ŁONOSOW I

z okazji imienin i rocznicy święceń kapłańskich życzymy radości, mocnego zdrowia, sił i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech Maryja
otula Cię miłością i opieką oraz wyprasza u swego Syna potrzebne łaski
dla Ciebie. Dziękujemy za wspaniały przykład wiary, ofiarną posługę i
życzliwość.
Parafianie i członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym z Makarowiec

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
W I TA L EM U CZU RGA NOW I

z okazji urodzin życzymy dobrego zdrowia, długich lat życia, spokoju
serca, siły, silnej wiary, radości w posłudze kapłańskiej! Zawsze bądź
otoczony promieniami Bożego Miłosierdzia, Bożą łaską i opieką Matki
Bożej!
Członkowie Koła Różańcowego Matki Bożej Ostrobramskiej

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU JA NOW I SA R EL E

z okazji imienin życzymy, aby Twoją drogę oświecała Matka Najświętsza, dobry Jezus trzymał Cię przy swoim sercu i obdarzał wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Duch Święty był nieskończenie hojny na swe dary.
Życzymy również zdrowia, pogody ducha i radości.
Lucja Łabecka, Stanisława Sidorowicz,
Maria Wiszniewska i Maria Skorb z Wołpy

CZCIG ODN EM U K SI ĘDZU
PAW ŁOW I Z W I ER Z Y ŃSK I EM U

z okazji imienin życzymy obfitych darów Ducha Świętego, nieustannej
opieki Matki Bożej i świętego patrona. Życzymy także mocnego zdrowia
i pogody ducha. Niech każdy dzień życia będzie oświetlony promieniami
miłosierdzia Bożego.
Koła Różańcowe i parafianie kościoła
pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.
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