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Krzyże pamiątkowe
przy drodze

Najczęściej przydrożne krzyże były wznoszone przez całą wieś albo przez budowniczych lub fundatorów, którzy pragnęli zachować anonimowość.
na stronie
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Katecheza
dla wszystkich

Ołtarz główny
kościoła pobrygidzkiego
po 70 latach „powrócił”
do świątyni
3
na stronie

„Im dłużej człowiek żyje z błędnym
myśleniem odnośnie wiary, tym trudniej
będzie go sprostować...”
na stronie

4

Hrodna.life

Grzech ekologiczny.
Praca nad błędami

Włodzimierz Pantelejew podczas pracy nad pomnikiem

W Grodnie ma być zainstalowany
pomnik świętego Huberta
Zadłużyliśmy się u następnych
pokoleń! Co zrobić, aby zmniejszyć szkody
wyrządzone środowisku?
na stronie

5

Wizerunek jelenia z krzyżem między rogami, którego według legendy widział święty,
umieszczony jest na herbie miasta. Sam święty jest uważany za patrona Grodna.
na stronie

6

2

SŁOWO ŻYCIA
№16 (545), 13 września 2020

www.slowo.grodnensis.by

Aktualności

SŁOWO REDAKTORA

Drodzy Czytelnicy!
Po krótkiej przerwie wakacyjnej znowu wracamy do Waszych domów. Tym razem w nieco nowej
odsłonie. Zależy nam bardzo na tym, żeby jedyna katolicka gazeta diecezji grodzieńskiej była nowoczesna, ciekawa, wierna i wciąż mogła docierać do Was. Dlatego dążymy do tego, by przemawiać
nowym językiem, napełnieni nowymi pomysłami.
Chcemy dołożyć wszelkich starań, by „Słowo Życia” było interesujące i nieszablonowe. Chcemy
nadal dawać świadectwo chrześcijańskiej sprawności, której źródłem działań są zawsze ewangeliczne wartości. Chcemy przekazać historie wielu ludzi, dla których wiara, czasem odzyskana po latach,
stała się życiową inspiracją. Chcemy służyć radą dla współczesnych rodzin, które poszukują odpowiedzi na nurtujące pytania. Chcemy pokazać nasz lokalny Kościół, który jest młody, dynamiczny, ciągle
w drodze, a także zachwyca swoim heroizmem i wiarą.
Dzięki Waszemu wsparciu chcemy dalej ewangelizować, wspierać rozwój duchowy, a także formować nasze społeczeństwo. Papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi” powiedział, że „ewangelizacja nie jest najważniejszym zadaniem Kościoła, ale jedynym”. Dlatego poczytujemy sobie za zaszczyt niesienie innym Dobrej Nowiny, gdyż jest to wpisane w tożsamość każdego
chrześcijanina. Wspierajmy siebie nawzajem duchowo, dzielmy się Słowem i ewangelizujmy razem!

14 września

Święto Podwyższenia Krzyża
Świętego.
To święto przypomina nam
wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrześcijaństwa i uświadamia,
że nie możemy go traktować jedynie
jako elementu dekoracji naszego
mieszkania czy jednego z wielu elementów naszego stroju.

15 września

Wspomnienie
Najświętszej
Maryi Panny Bolesnej.
Przez wspomnienie Maryi Bolesnej uświadamiamy sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która jak nikt inny była
zjednoczona z Chrystusem, również
w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

16 września

Wspomnienie św. Korneliusza, Papieża i Cypriana, Biskupa.
Korneliusz rządził Kościołem
w latach 251-253. Kościół w Rzymie
liczył za jego panowania 46 kapłanów, 7 diakonów, 7 subdiakonów,
42 akolitów, 52 egzorcystów, a także kilkunastu lektorów i ostiariuszy,
a cała gmina chrześcijańska liczyła
ok. 10 tysięcy wiernych.
Cyprian był biskupem Kartaginy. Podczas epidemii stał się
niezmordowanym pocieszycielem
chorych. Został skazany w 258 r.
na śmierć przez ścięcie mieczem
za niezłożenie oﬁary bogom rzymskim.

18 września

Wspomnienie św. Stanisława
Kostki, zakonnika.
Stanisław urodził się w Rostkowie (Polska). Cudownie uzdrowiony z ciężkiej choroby przez Matkę
Najświętszą, postanowił wstąpić
do Towarzystwa Jezusowego. Zmarł
w Rzymie w 1568 r. w opinii świętości. Jest patronem dzieci i młodzieży, a także Liturgicznej Służby
Ołtarza.

21 września

Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.
Mateusz przekazał wiele szczegółów z życia i nauki Jezusa, których
nie znajdziemy w innych Ewangeliach: np. rozbudowany tekst
Kazania na Górze, przypowieść
o kąkolu, o ukrytym skarbie, o drogocennej perle, o dziesięciu pannach. On jeden podał wydarzenie
o pokłonie Magów i rzezi niewiniątek, o ucieczce do Egiptu, a także
wizję sądu ostatecznego.

23 września

Wspomnienie św. Ojca Pio
z Pietrelciny, prezbitera i zakonnika.
Ojciec Pio żył we Włoszech
(1887-1968). Kapucyn z największym duszpasterskim zaangażowaniem posługiwał wiernym przez
duchowe kierownictwo, jednanie
grzeszników z Bogiem i roztropną
troskę o chorych i ubogich, służąc
ludowi Bożemu w modlitwie i pokorze.

KRZYŻE PAMIĄTKOWE PRZY DRODZE:
ŚWIADECTWA WSPÓŁCZESNYCH OSÓB
Mocą
znaku
wiary
chrześcijańskiej ludzie od
dawna starali się chronić
ziemię „przed głodem,
ogniem i wojną”. Dlatego miejsca do wznoszenia
krzyży nigdy nie były wybierane przypadkowo.
Angelina Pokaczajło

ABY WIDZIELI,
MODLILI SIĘ I PAMIĘTALI
– Drewniane krzyże przydrożne zdobiły początek każdej
miejscowości, stały przy znacznych skrzyżowaniach dróg. Wierni ustawiali je przy wjeździe do
wsi, na granicach osiedla, aby
pokazać oddanie mieszkańców
wartościom
chrześcijańskim.
Również ludzie gromadzili się w
pobliżu krzyży podczas wspólnych nabożeństw w święto, zatrzymywali się w pobliżu nich,
gdy wyprawiali współmieszkańców w ostatnią ziemską drogę
– mówi Włodzimierz Prychacz,
krajoznawca ze Smorgoni.
Tradycja wznoszenia wysokich krzyży-amuletów znana jest
od czasów szerzenia się chrześcijaństwa na terenach byłego

Do VI wieku wierni
nie umieszczali
na krzyżach figury
Chrystusa.
Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Początkowo były one wykonane
z drewna, później – z wykorzystaniem kamienia, cegły lub metalu.
– Gdy zgniły krzyż powoli rozpadał się, wierni stawiali
nowy na dawnym namodlonym
miejscu. W ten sposób zachowano pamięć pokoleń, kontynuowano odwieczne tradycje
uszanowania wiary – zauważa
Włodzimierz.
Krzyże przydrożne nazywano dawniej „pokłonne”. Osoba
przechodząca obok zwykle zdejmowała czapkę i oddawała pokłon ukrzyżowanemu Jezusowi
Chrystusowi. Czasami przy drodze można zobaczyć pamiątkowe krzyże ustawione na pamiątkę jakichś wydarzeń. Podobny
krzyż wznosi się w miejscowości
Kadysz w rejonie grodzieńskim,
gdzie miała miejsce bitwa Powstania Styczniowego. Znajdują
się tam również krzyże nagrobne. Jeden z nich znajduje się na
forcie pod Naumowiczami w rejonie grodzieńskim, gdzie w 1943
roku rozstrzelano ludność cywilną. Inaczej te krzyże są nazywane „wypominkowe”.
Wśród
wielu
religijnych

Walery Woronowicz

kalendarz

Triada krzyży przydrożnych w Bielanach
zabytków architektury wyróżnia
się „krzyżowa” góra w Oszmianach. Od ćwierć wieku corocznie w Niedzielę Palmową wierni
udają się w procesji na wzniesienie, aby ustanowić tam kolejny
krzyż upamiętniający drogę Jezusa Chrystusa na Kalwarię. Dziś
miejsce to przypomina w miniaturze górę Krzyży pod Szawlami
(Litwa).
WYSIŁKIEM NIEOBOJĘTNYCH
OSÓB
Najczęściej przydrożne krzyże były wznoszone przez całą
wieś albo przez budowniczych
lub fundatorów, którzy pragnęli
zachować anonimowość. Czasami można spotkać krzyże ustanowione staraniem konkretnej
osoby lub rodziny, jako symbol
wdzięczności za łaski otrzymane
od Boga.
– Krzyż w miejscowości Bili,
która znajduje się w rejonie woronowskim, postawili przy drodze przed swoim domem moi
dziadkowie – Czesław i Helena
Sokołowscy – mówi Alesia Szatkina. – Byli bardzo wierzącymi
ludźmi, pobożnymi katolikami.
Krzyż był odbiciem ich wiary i
tego, że Bóg zawsze im pomagał.
Na początku 2000 roku krzyż
przydrożny został odrestaurowany i ponownie poświęcony przez
proboszcza parafii Konweliszki,
do której terytorialnie należy
wieś.
Niestety, w latach 1960-1970
na polecenie władz wiele krzyży
przydrożnych na terenie dzisiejszej Białorusi zostało zniszczonych: wykopywano je, palono

lub wywożono. Miejscowi wierni
starali się za wszelką cenę chronić święte relikwie. Często z tego
powodu byli prześladowani przez
ateistyczny, wojujący komunizm,
zostali zesłani na nieludzką ziemię, lecz nigdy nie wyparli się
wiary w Jezusa Chrystusa.
– Mieszkańcy Niemnowa nad
Kanałem Augustowskim wspominali ile kosztowała ich obrona

lubi podróżować rowerem poza
miasto i robić zdjęcia. Nie tak
dawno temu uwagę wykładowcy
zwrócił charakterystyczny krzyż
w miejscowości Bielany w rejonie grodzieńskim, a napisy na
nim wzbudziły zainteresowanie
zawodowe, językowe. W rezultacie Pan Walery poświęcił temu
artykuł naukowy.
W ten sposób u mężczyzny

Krzyże przydrożne są odpowiedzią na wezwanie
Chrystusa: „Idźcie i głoście Ewangelię”
(Mt 16, 15).
w powojennych czasach krzyża
w pobliżu dawnego młyna –
mówi Robert Sarnowski z Polski, który w swoim czasie dużo
podróżował po Białorusi i robił
zdjęcia dziedzictwa kulturowego
Wielkiego Księstwa Litewskiego do map historyczno-turystycznych. – Władza sowiecka
nie chciała, by stary drewniany
krzyż był podmieniony na nowy.
Twierdzono uparcie, że w tym
miejscu w ogóle nigdy krzyża nie
było... i ma go nie być. Wioska
Niemnowo krzyż przydrożny jednak obroniła.
ZAINTERESOWANIE
ARTEFAKTAMI
Dziś krzyże przydrożne mają
nie tylko znaczenie kulturowe,
religijne, lecz także budzą zainteresowanie osób prywatnych.
Walery Woronowicz, docent w
Katedrze Filologii Białoruskiej
Grodzieńskiego
Uniwersytetu
Państwowego imienia Janki Kupały, mówi, że w wolnym czasie

pojawiło się hobby – zbiera
zdjęcia przydrożnych krzyżyamuletów i analizuje napisy na
nich. Obecnie badacze usystematyzowali napisy na 20 krzyżach.
W kolekcji autora jest jeszcze
więcej zdjęć, gdyż nie na każdym
krzyżu jest jakiś tekst.
Między innymi Grodzieńskie rejonowe kulturalno-informacyjne centrum uruchomiło
projekt o nazwie „Krzyże przydrożne... Milcząca historia małej ojczyzny”. Gromadzone są
współczesne i historyczne informacje, dotyczące artefaktów na
terenie powiatu. Planowane jest
stworzenie interaktywnej mapy
krzyży grodzieńskiego rejonu i
na tej podstawie opracowanie
trasy zwiedzania.
Mam nadzieję, że obiekty architektury religijnej nie pójdą w
zapomnienie. Krzyże na drogach
będą nadal wyraźnym przypomnieniem, że droga człowieka
jest oznaczona znakiem miłości,
troski i opieki Boga.
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Z życia Kościoła

OŁTARZ GŁÓWNY KOŚCIOŁA POBRYGICKIEGO
PO 70 LATACH „POWRÓCIŁ” DO ŚWIĄTYNI
ciąg dalszy ze str. 1

Zainstalowano dokładną kopię ołtarza z XVII wieku, który został zniszczony w czasach sowieckich. Odbudowywano go w ciągu roku według starych fotografii, a uroczyste otwarcie i poświęcenie zaplanowano na 30-lecie powrotu świątyni do katolickich
wiernych.

JAK FENIKS
Z POPIOŁÓW
Odbudował ołtarz główny kościoła pobrygidzkiego doświadczony
mistrz grodzieński Witold Gabiński.
Dzięki jego staraniom odnowiono
25 świątyń katolickich na terenie
diecezji grodzieńskiej.
„Postawiono mi dość trudne zadanie – mówi mistrz. – Trzeba było
zbudować ołtarz od zera, opierając
się tylko na stare zdjęcia wnętrza
świątyni. Wymagało to powtórzenia
formy i konstrukcji, jak w XVII wieku, aby ołtarz wpisał się organicznie
w kompozycję kościoła. Musiałem
codziennie ciężko pracować z przerwami w niedziele i święta. Lecz teraz mam wrażenie, że te 11 miesięcy
minęło jak jeden dzień”.
Pan Witold mówi, że jest zadowolony z wyniku swojej pracy, chociaż nie było tak łatwo. Musiał wejść
w rolę architekta, budowniczego i
artysty.
„Ołtarz nie został wykonany

z drewna, lecz z kamiennych bloków. Następnie pokryto całą konstrukcję specjalną farbą, stosując
technikę weneckiego marmuru
– zauważa mistrz. – Pierwszy
problem, z którym miałem do czynienia, gdy wziąłem się do pracy
– niestandardowość. Kościół pobrygidzki nie jest tu wyjątkiem: są
to typowe trudności dla tego typu
obiektów. Firmy, które wykonują
na zamówienie określone elementy
i mechanizmy, wystawiają za swoje
usługi kosmiczną cenę. A większość
z nich nawet nie chce się wziąć za
tak złożone zamówienie. Dlatego
trzeba było wszystko robić samemu.
Oczywiście, czasami nie można było

AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Tradycyjne
spotkanie Taize zostało
przeniesione o rok

43. Europejskie Spotkanie
Młodych w duchu Taize, które miało odbyć się w Turynie
(Włochy) na przełomie grudnia i
stycznia, zostało przeniesione na
następny rok. Decyzja zapadła w
związku z sytuacją epidemiologiczną, po uzgodnieniu z władzami kościelnymi i cywilnymi.
Coroczne spotkania odbywające się w święta Bożego Narodzenia w największych miastach
Europy są częścią “Pielgrzymki nadziei” zainicjowanej przez
ekumeniczną wspólnotę Taize
ponad 40 lat temu. Młodzi ludzie
modlą się razem i zastanawiają
się nad nurtującymi pytaniami.

Kinga Krasicka

TRAGICZNY LOS ŚWIĄTYNI
Z DELIKATNYM PIĘKNEM
Gdy wchodzisz do kościoła,
wzrok mimowolnie kieruje się do
ołtarza głównego, gdzie przebywa
Bóg, gdzie składa się oﬁara poprzez
modlitwę kapłana i wspólnoty wiernych. To najpiękniejsze miejsce w
każdej świątyni, jej serce. Prawdziwą ozdobą kościoła Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny w Grodnie był przez długi czas również wyrzeźbiony ołtarz główny. Cała dekoracja wnętrza świątyni, słynąca z
piękna i gustu, przetrwała dwie wojny światowe, lecz została całkowicie
zniszczona w czasach sowieckich.
Ksiądz kanonik Antoni Gremza,
rektor kościoła, zauważa, że ta świątynia jest jedną z najstarszych w
Grodnie. Została zbudowana dzięki
staraniom marszałka WKL Krzysztofa Wiesiołowskiego i jego żony
Aleksandry z Sobieskich. Wnętrzem
kościoła pobrygidzkiego zajmował
się znany mistrz Jerzy Celg, który
w swoim czasie przybył do Grodna
z Gdańska (Polska). W tej trudnej
pracy pomagali mu miejscowi stolarze. Nad bogatym układem świątyni
pracowało wielu artystów, którzy
stworzyli kompozycje rzeźbiarskie,
ikony i obrazy ołtarzowe.
„Wnętrze świątyni było z jednej strony proste i powściągliwe
w przeciwieństwie do innych grodzieńskich kościołów, a z drugiej
strony charakteryzowało się subtelnym pięknem – mówi ks. Antoni. –
Ołtarz główny posiadał cechy klasycyzmu, o czym świadczyły skręcone
kolumny. Przypominały kolumny z
Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Kolejną osobliwością ołtarza głównego
było to, że w jego centrum w zagłębieniu znajdował się obraz Matki
Bożej Śnieżnej, a zasłaniał go obraz
Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny. Ponieważ ten ostatni był
większy, w kronikach klasztornych
wymieniano nawet nazwę kościoła
«Zwiastowanie Najświętszej Maryi
Panny Większej». Dziś tytuł ten jest
zapomniany i nie jest używany”.
W 1950 roku, gdy władze radzieckie zamknęły klasztor i kościół,
dostosowując świątynię do magazynu, święte miejsce zostało splądrowane. Wszystkie ołtarze, a także
ambona, organy, balkon i dekoracja
wnętrz zostały zniszczone. Wiadomo, że nieliczne pojedyncze części
ołtarzowe znalazły się w muzeach
państwowych.
„W 1990 roku kościół zwrócono
wiernym, lecz były to prawdziwe
ruiny – z rozpaczą wspomina rektor
kościoła. – Najpierw dokonaliśmy
remontu wnętrza, potem rozpoczęła się renowacja kościoła. Lecz
głównego ołtarza nie było przez te
wszystkie lata. Dopiero we wrześniu ubiegłego roku byliśmy w stanie
z radością powiedzieć: «Nadszedł
czas!» – i zabraliśmy się do pracy”.
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Laureat katolickiej
nagrody filmowej

Uroczyste otwarcie odnowionego ołtarza odbyło się 23 sierpnia

Giuseppe Avati został uhoronowany nagrodą im. Roberta
Bressona. Została wręczona ona
włoskiemu reżyserowi w ramach
77. edycji Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego w Wenecji.
Nagroda im. Roberta Bressona to wysoka ocena twórczości
filmowej reżysera, który w swoich filmach analizuje najbardziej
autentyczne wymiary człowieka,
skupia się na poszukiwaniu duchowego sensu na drodze życia.
Corocznie nagrodę tę przyznaje
fundacja „Ente dello Spettacolo”
oraz magazyn filmowy „Rivista
del Cinematografo” pod patronatem Papieskiej Rady Kultury i
Dykasterii ds. Komunikacji.

Zapowiedziano nową
encyklikę Ojca Świętego

Witold Gabiński pozłaca elementy ozdobne nowego ołtarza
się obejść bez burzy mózgów, a potem nie było innego wyjścia, jak tylko samemu stać się ekspertem”.
Pan Witold od razu podaje przykłady, aby nie być gołosłownym:
„Szukałem w całym kraju ludzi,
którzy zgodzą się na wykonanie kolumn. I nikt nie podjął się tej pracy, ponieważ forma jest nietypowa.
Okazuje się, że technologia idzie do
przodu, a w praktyce widzimy, że
setki lat temu ludzie mogli zrobić
więcej siekierą. W końcu musiałem
pogłówkować i zrobić je sam. Kolejne trudności pojawiły się podczas
tworzenia niszy dla obrazów. W zagłębieniu ołtarza, zgodnie z tradycją, należało umieścić obraz Matki
Bożej Śnieżnej. Wcześniej był zdejmowany ręcznie, a teraz musi wyjechać mechanicznie podczas wielkich świąt religijnych. W pozostałe
dni obraz jest zamknięty “zewnętrznym” obrazem Zwiastowania, który
rozciąga się na wysokości 2,5 metra.
Musiałem przemyśleć nie tylko całą
tę konstrukcję do milimetrów, lecz
także sam mechanizm, ponieważ
nie było chętnych, by wykonać to na
zamówienie”.
Mistrz podkreśla, że gdy się pracuje na tego typu obiektach, należy
wykonać pracę nawet nie na 100,
lecz na 200 procent, aby żaden z
elementów się nie zaciął.
„Wśród ludzi często można
usłyszeć taki dialog: «Czy będzie się
trzymał? – Jak będzie akceptowany! W razie niepowodzenia, znów
trzeba będzie popracować». Tu taki
numer nie przejdzie. Należy uczciwie podejść do swojego obowiązku
i zrobić tak, by trwało stulecia” –
podsumowuje mężczyzna.
PRACE BĘDĄ
KONTYNUOWANE
Podczas uroczystego otwarcia i
poświęcenia odbudowanego ołtarza
rektor świątyni ks. Antoni zaznaczył, że z czasem zaplanowano odbudować pozostałe ołtarze, a także
zainstalować na ołtarzu głównym
ﬁgury świętych Augustyna, Władysława, Kazimierza i Wojciecha
oraz świętego Michała Archanioła i
aniołów, którzy historycznie byli tu
obecni.

„Dziękuję każdemu, kto duchowo i materialnie przyczynił się do
stworzenia ołtarza. Teraz kościół

zajaśniał nowym życiem i niepowtarzalnym urokiem” – powiedział
na koniec uroczystości ks. Antoni.

W najbliższym czasie papież
Franciszek wyda encyklikę o tematyce braterstwa międzyludzkiego. Jest ona związana z Dokumentem o ludzkim braterstwie dla
pokoju światowego i współistnienia, którą papież i wielki imam
Al Azhar podpisali w Abu Zabi 4
lutego 2019 roku. W dokumencie
zdecydowanie potępia się terroryzm i przemoc, brzmi wezwanie
do zwiększenia tolerancji i pokoju
na świecie, ochrony praw każdego człowieka, zwłaszcza kobiet i
dzieci.
Zapowiedziany dokument będzie 3. encykliką papieża po “Lumen ﬁdei” (2013) і “Laudato si’”
(2015).

Benedykt XVI – najstarszy
Papież w historii

Obraz Matki Bożej Śnieżnej zdobiący ołtarz główny kościoła pobrygidzkiego powstał w XVII wieku pod wyraźnym wpływem barokowego
malarstwa ołtarzowego. W swoim czasie uratowali go przed zniszczeniem paraﬁanie, a do 2003 roku przechowywano go w grodzieńskim
kościele farnym. Następnie po renowacji obraz został przeniesiony do
kościoła brygidek i dopiero w tym roku powrócił na swoje historyczne
miejsce – do ołtarza.
Renowacją obraza Matki Bożej Śnieżnej zajmował się grodzieński
malarz i konserwator Włodzimierz Kisły. Mistrz wspomina, że teraz
obraz jest podłużny, chociaż początkowo miał kształt kwadratu. Tablicę wydłużono od góry i od dołu najprawdopodobniej w XVIII w. W tym
samym okresie obraz został wykończony koroną i szatą.
„Tablica, na której wklejono płótno z obrazem, cała była przedziurawiona gwoźdźmi, sam obraz – mocno zabrudzony – wspomina
Włodzimierz. – Dlatego przede mną stało tradycyjne zadanie: zachować wszystkie prawa autorskie i dopasować to, co było stracone. Oczywiście, świadomość, że tysiące osób modliło się przed tym obrazem i
Matka Boża wielu z nich pomogła, odegrała swoją rolę. Czułem wielką
odpowiedzialność i starałem się wykonać swoją pracę na najwyższym
poziomie”.
Mistrz podkreśla, że szaty, które obecnie zdobią obraz, zamykają
znaczną część cennego malarstwa. Więc próbował namówić ks. rektora,
aby osobno powiesić obraz, a osobno – szatę, jak to się robi np. na Litwie. Lecz w końcu zrezygnowali z tego pomysłu.

Papież emeryt ma teraz 93
lata i prawie 5 miesięcy. W latach
2005-2013 sprawował urząd Świętego Piotra. Obecnie mieszka w
dawnym klasztorze “Mater Ecclesiae” w Ogrodach Watykańskich.
Do niedawna najstarszym papieżem był Leon XIII, który zmarł
w wieku 93 lat i 4 miesięcy, po
25-letnim pontyﬁkacie. Przed nim
był Klemens XII – w chwili śmierci
miał prawie 88 lat. Następnie Klemens X – zmarł 10 dni po swoich
86 urodzinach. Przez prawie 86 lat
żył bł. Pius IX, którego 31-letni
pontyﬁkat pozostaje najdłuższym
we współczesnej historii Kościoła.

Intencje modlitewne
na wrzesień
powszechna

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz
dzielone w sposób sprawiedliwy
i pełen szacunku.

diecezjalna

Módlmy się o duchowe owoce
katechizacji dzieci i młodzieży naszej diecezji, a także za rodziców
i katechetów zaangażowanych
w nauczanie najważniejszych
prawd wiary.
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Z życia Kościoła

KATECHEZA
DLA WSZYSTKICH,

ALBO NIGDY NIE JEST ZA WCZEŚNIE,

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO
ciąg dalszy ze str. 1

Nowy rok katechetyczny stanowi okazję do zdobycia kolejnego duchowego szczytu. I nie ma różnicy w jakim wieku to zrobić.
Gdy fizycznie jesteśmy ograniczeni i łatwiej jest wspiąć się na
górę w wieku młodym niż w dojrzałym, to nasz duch jest bardziej
wyzwolony i w każdej chwili jest gotów przybliżyć się do nieograniczonego Boga.
O cechach i formie ewangelizacji wiernych różnych kategorii
wiekowych opowiadają osoby duchowne i świeccy katecheci.
Angelina Marciszewska

S. Weronika
Kozłowska
ze Zgromadzenia
Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus,
pedagog przedszkolny
w Brześciu

Marina
Żybartowicz-Protas,
katechetka w parafii
Najświętszego Odkupiciela
w Grodnie

Andrzej
Deszkiewicz,
starszy koordynator
chrześcijańskiego kursu
ewangelizacyjnego „Alfa”
przy kościele Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny
w Grodnie

W każdą sobotę w naszym klasztorze gromadzą się dzieci w wieku
przedszkolnym. Zaczynamy spotkanie rano i kończymy o 14.00. Zapraszamy również do udziału rodziców
z dziećmi, których jeszcze nie można zostawić bez opieki: dzieci, które mają rok, półtora lub dwa. Taka
relacja jest bardzo ważna dla dzieci
i dorosłych. Maluchy czują się pewniej, rodzice mogą zmienić codzienną atmosferę i obserwować dziecko
w społeczeństwie lub wymienić się
doświadczeniami związanymi z wychowaniem.
Zwykle zaczynamy dzień trochę spontanicznie. Witamy się i
zapraszamy dzieci do pokoju zabaw. Dzieci oswajają się, wybierają
własne zajęcia. Staramy się włączyć w proces, podejść do każdego,
zapytać, jak się czuje, wysłuchać
dziecko, dołączyć do zabawy. Potem idziemy do kaplicy. Uczymy
się wspólnie modlić „Ojcze nasz”,
„Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu”.
Bardzo miło jest obserwować i słuchać dzieci modlących się do Boga.
Są to zawsze szczere, prawdziwe i
otwarte prośby. Śpiewamy z gitarą
różne pieśni religijne ze specjalnymi gestami. Następnie odbywają się
zajęcia twórcze: kleimy, rysujemy,
rzeźbimy itd. Jedna z sióstr rozjaśnia
temat, daje zadanie, które dziecko

wykonuje z pomocą osoby dorosłej,
jeśli jest taka potrzeba. Jest przerwa
na mały posiłek: herbata, kanapki,
słodycze, owoce. Po przerwie następuje oglądanie religijnej bajki oraz
dyskusja na jej temat. Na zakończenie spotkania – odpoczynek i zabawa na świeżym powietrzu.
Z mojego doświadczenia wynika, że zainteresować przedszkolaków tematem chrześcijańskim jest
dość łatwo. Są w tym bardzo otwarci i szczerzy. Są zainteresowani
wszystkim! Oczywiście, w zależności od wieku. Dotyczy to zwłaszcza
wieku, w którym dzieci często zadają pytania (4 lata), gdy po prostu
musisz odpowiedzieć na każde pytanie, na które nie zawsze znasz odpowiedź. Najważniejsze jest w tym
to, żeby była jasność: elokwentny i
prawdziwy obraz (rysunek, postać,
przedmiot). Jeszcze lepiej, gdy można dotknąć, posmakować lub poczuć
zapach (świeca, opłatek, różaniec,
kadzidło itp.). Wszystko jest przygotowywane z wyprzedzeniem w
zależności od tematu.
Tutaj warto podzielić się historią, która wydarzyła się na Boże
Narodzenie.
Zorganizowaliśmy
specjalny występ w wykonaniu

przedszkolaków. Zdecydowaliśmy
się pokazać go w paraﬁi... i przyszło
bardzo dużo ludzi! Bardzo ciekawie
było obserwować dzieci ubranych
w kostiumy i to, z jakim wyrazem
twarzy wypowiadali swój tekst. Na
koniec jasełek wszyscy ukłonili się i
rozeszli... pozostała tylko „Maryja”,
która nie mogła samodzielnie zejść
z krzesła... Jednak nie zapłakała, tylko wzięła głęboki wdech i sama ześlizgnęła się z krzesła wraz z „Dzieciątkiem Jezus”, którego miała na
rękach. Ten moment przyniósł wiele
uśmiechów i pozostaje w pamięci do
dziś.
Podczas naszych zajęć zwracamy szczególną uwagę na osoby Boga
Ojca i Jego Syna Jezusa, na Bożą
miłość do nas wszystkich. Podkreślamy, że Wszechmogący jest blisko, słyszy nas i widzi. Opierając się
na tej prawdzie, kierujemy również
uwagę na relacje między sobą, mówimy o miłości, szacunku i pomocy
bliźnim, o szanowaniu tego, co nas
otacza.
Wiadomo, że człowiek jest najwyższym stworzeniem Boga, stworzonym z wielkiej miłości. Naszym
zadaniem jest jak najwcześniej
otworzyć świat dla dziecka w pra-

widłowym postrzeganiu i dalszym
mądrym kształtowaniu poglądów.
Nie w lęku, lecz w miłości Boga, nie
w samolubnym samodoskonaleniu,
lecz w odpowiedzialności i empatii.
Wydaje mi się, że gdy pracujesz
w swojej charyzmie, Bóg kieruje całą
sprawą, podpowiada sposoby i metody działania, daje pewność działania. Można powiedzieć, że Bóg daje
kierunek, w którym głównym zadaniem wzywa do posługi w bezinteresownej miłości, a następnie działa
ze swoją miłością.
Oczywiście owoce naszej działalności będziemy zbierać w wieczności. Czasami wydawało się, że
nie robimy nic specjalnego. Jednak
wszystkie nasze siostry były pod
wrażeniem zachowania i reakcji
dzieci. Na przykład, nikt nigdy nie
chciał wracać wcześniej do domu,
wręcz przeciwnie, zatrzymywali rodziców, aby spędzić z nami trochę
więcej czasu. Rodzice często mówili,
że dzieci wcześniej się zbierały, pytały, kiedy w końcu pójdą do sióstr.
Gdy byli niegrzeczni i słyszeli, że
zostaną w domu, natychmiast poprawiali swoje zachowanie. To miłe,
że sami rodzice zawsze powierzają
nam swoje dzieci.

Gdy 20 lat temu proboszcz
zaprosił mnie do paraﬁi jako katechetę, zapytałam: dlaczego ja?
Odpowiedział, że jako osoba świecka mogę przebywać z osobami katechizowanymi wszędzie: w szkole,
w kawiarni, na dyskotece – a moje
zachowanie powinno być dla nich
przykładem życia chrześcijańskiego. Jednocześnie czuję jeszcze
większą odpowiedzialność, ponieważ tradycyjnie osoba duchowna
cieszy się większym autorytetem.
Podczas nauczania katechezy
zauważyłam tendencję do oddzielania sfer życia wśród nastolatków: w szkole uczę się, w kościele
modlę się, w życiu osobistym ro-

bię, co chcę, itp. Dlatego mottem
swojej posługi wzięłam następujące słowa: „Chrystus jest obecny we wszystkich sferach życia”.
W związku z tym podczas zajęć
staram się utrwalić każdy temat
własnym świadectwem obecności
Boga w życiu. Z kolei nastolatkowie
podczas katechezy zadają niewiele
pytań lub wcale nie pytają – specyﬁka wieku. Jednak zawsze niezwykłe jest zaciekawienie tematem
„Seksualność jest darem Boga i zadaniem” w klasie 9. Również duże
zainteresowanie wśród uczniów
klasy 10 budzi temat „10 przykazań
Bożych” ze szczegółową analizą
każdego z nich.

Zawsze staram się zaoferować
chłopakom i dziewczynom coś do
pozalekcyjnego czytania. Niestety
jednak białoruska rzeczywistość
nie ma takiego bogactwa literatury
i innych zasobów, jakie katecheci
mają np. w Polsce. Istnieje wiele
wspaniałych książek, portali internetowych, czasopism, lecz są one w
języku polskim, nie są dostępne dla
wszystkich. Radzę poszukać czegoś
na lokalnych portalach chrześcijańskich, zwłaszcza katolickich,
pożyczam książki. Często w ramach
pracy domowej uczniowie przeprowadzają wywiady z kapłanami, siostrami zakonnymi, praktykującymi
wiernymi, aby zainspirować się

żywymi przykładami wiary.
Oddając się uczniom, otrzymuję odzew: słyszę od nich komplementy. Zdarzają się też ciekawostki. Na przykład pewnego dnia
powiedziano mi: „Jest Pani, jak
święta Maryja, tylko trochę inaczej
ubrana”.
Mówiąc o osiągnięciach w posłudze, chcę zauważyć, że idealnym owocem byłoby, aby moi
uczniowie byli blisko Chrystusa we
wszystkim, wszędzie i zawsze! A
prawdziwe owoce to wdzięczność
za katechezy, które pomagają w
życiu być prawdziwym chrześcijaninem!

Katechizacją w ramach kursu
„Alfa” zajmuję się od 2 lat. W sumie
rozważamy 15 tematów, z których
13 wyjaśniają świeccy chrześcijanie.
Wybór tematu jest indywidualny.
Boży plan ma wpływ na mój wybór.
Na przykład po raz pierwszy wybrałem temat „Dlaczego i jak powinienem czytać Biblię?”, ponieważ sam
dowiedziałem się o konieczności regularnego czytania Ewangelii tylko
podczas kursu. Zdałem sobie z tego
sprawę i postanowiłem podzielić się
doświadczeniem z naszymi słuchaczami.
Ogólnie rzecz biorąc, przed
udziałem w „Alﬁe” moja relacja z Bogiem i Kościołem wyglądała kiepsko.
Zaraz po ukończeniu kursu postanowiłem naprawić lukę w mojej wiedzy
i zacząłem uczęszczać do grupy biblijnej przy kościele pobrygidzkim,
a następnie do kościoła Miłosierdzia
Bożego w Grodnie.
Nieco różnił się proces wyboru tematu „Jak i dlaczego mam się
modlić”. Tak się złożyło, że zerwanie relacji z Bogiem w moim życiu
trwało dość długo, prawie na nowo
musiałem nauczyć się z Nim rozmawiać. W tej chwili używam modlitwy
w każdej sferze mojego życia i dzielę
się swoimi doświadczeniami podczas

wykładu. Nawiasem mówiąc, nasz
kurator ks. kanonik Antoni Gremza
chciał, aby wykład o modlitwie wygłaszał mężczyzna, by przywrócić
tradycję modlitwy w rodzinie, gdzie
samą modlitwę inicjuje ojciec. W sezonie kursu 2020/2021 postanowiłem
wybrać bardzo istotny dla dzisiejszego czasu i dla siebie w szczególności
wykład „Dlaczego Jezus umarł?” –
o krzyżu i grzechu w naszym życiu.
Najczęściej od słuchaczy słyszy
się pytania o grzech: to czy tamto jest złamaniem prawa Bożego i
dlaczego. Na takie pytania można
odpowiedzieć dość łatwo, mając
dobrą teoretyczną podstawę, a w
najtrudniejszych przypadkach – korzystając z podpowiedzi kapłana.
Problematycznie jest z pytaniami
dotyczącymi potrzeby przebaczenia,
miłości bliźniego, ponieważ ważne
jest, aby osoba nie tylko usłyszała
twoją odpowiedź, lecz także przyjęła
ją jako impuls do działania, uświadomiła sobie potrzebę pracy nad sobą,
znaczenie modlitwy.
Mając za sobą doświadczenie
ewangelizacji osób dorosłych, pragnę
zauważyć, że katechizacja starszego pokolenia ma swoje osobliwości.
Po pierwsze, każda osoba z czasem
tworzy w głowie pewne stereotypy,

a czasem błędy dotyczące wiary,
Boga, grzechu i innych ważnych
kwestii chrześcijaństwa. Im dłużej
człowiek żyje z błędnym myśleniem
odnośnie wiary, tym trudniej będzie
go sprostować. Po drugie, zdecydowana większość naszych słuchaczy
odczuwa potrzebę omówienia z innymi chrześcijanami nurtujących
tematów, przekonania się, że nie są
sami z podobnymi problemami, podzielić się swoim doświadczeniem.
Co więcej, świadomość tego często
nie przychodzi natychmiast, lecz
tylko w procesie komunikowania się
z bardziej otwartymi na Boga słuchaczami.
Wydaje mi się, że każdy dorosły,
niezależnie od poziomu wychowania religijnego, powinien przejść
katechizację w bardziej dojrzałym
wieku. Nawet jeśli człowiek nigdy
nie odszedł od Kościoła, nie stracił kontaktu z Bogiem, ważne jest,
aby aktualizować wiedzę zdobytą w
dzieciństwie, aby móc przekazać ją
swoim dzieciom, wnukom, każdemu
bliźniemu, który znalazł się w trudnej sytuacji.
Otwarcie Boga dorosłemu człowiekowi, który nic o Nim nie wiedział
– jest nieco inne. Uważam jednak, że
każdy ma swoje własne wyobrażenie

o Bogu, choć czasami niezbyt prawdziwe, a nawet całkowicie błędne.
Myślę, że podstawą w tym przypadku jest świadomość, że jest On kochającym Ojcem. Aby to zrozumieć,
a także nauczyć się budować relację
z Bogiem, w tym poprzez modlitwę,
można patrząc na kogoś, kto przeszedł tę drogę. Moje doświadczenia
życiowe i relacje z Bogiem są korzystne dla tych, którzy przez długi
czas byli poza Kościołem i mieli całkowicie powierzchowne wyobrażenie
o wierze.
Podsumowując, zauważam, że
owoce mojej jeszcze krótkiej posługi
widzę już dzisiaj. Szczęśliwe twarze
naszych absolwentów, spotkania
w kościele z tymi, którzy wcześniej
omijali świątynię szerokim łukiem,
umocowanie tradycji chrześcijańskiej... Jestem szczególnie dumny z
tego, że mam 40-letniego chrześniaka – byłego ateistę. Listę wspólnych
osiągnięć kursu „Alfa” można mnożyć w nieskończoność. I to jeszcze
nie wspominając o zmianach w sercach tych, którzy posługują ludziom
na kursie lub w innych wspólnotach,
tj. w sercach tych, którzy zdecydowali się oddać część swojego życia Bogu
i Jego dzieciom.

Spotkanie katechetów diecezji grodzieńskiej w Lidzie
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Pod ostrym kątem

Zaczynamy rubrykę artykułów poznawczych o zasadach ekologii, o tym, co jest przydatne lub szkodliwe dla człowieka i natury, jak, obchodząc święta religijne, zachować czystość środowiska. Dowiesz się o światowych terminach
ekologicznych i promocjach, o tym, w jakich republikańskich i miejskich wydarzeniach ekologicznych należy uczestniczyć i jakie wsparcie można udzielić swoim głosem.

DLACZEGO MINIMALIZACJA
ŚLADU EKOLOGICZNEGO
MOŻE UCHRONIĆ
PRZED GRZECHEM
EKOLOGICZNYM?

W

„Jeśli się nie opamiętamy to zgotujemy sobie piekło na Ziemi”
– te słowa papież Franciszek wypowiedział podczas jednej z audiencji w Watykanie. Ojciec Święty, znany ze swojej pozycji eko-działacza, zaproponował także wprowadzenie do Katechizmu
Kościoła Katolickiego pojęcia „grzechu ekologicznego” – czynu
wyrządzającego szkodę środowisku.

Nasze działania zmieniają
środowisko. Codziennie człowiek staje przed dylematem:
wziąć darmową reklamówkę lub
skorzystać
z
wielorazowych
opakowań, pojechać osobistym

Ślad ekologiczny
jest miarą wpływu
człowieka na miejsce zamieszkania,
która pozwala obliczyć wielkość przylegającego obszaru
potrzebnego do
wytworzenia zużytych zasobów ekologicznych i absorpcji
odpadów.
samochodem lub wybrać alternatywny sposób poruszania
się, wspierać recykling lub kupić tylko to, czego najbardziej
potrzebuje. I co by człowiek
nie wybrał, to i tak współdziała
on z żywymi organizmami i ich

środowiskiem. Podjęta decyzja
z pewnością odbije się na przyrodzie: zanieczyszczeniem lub
czystością naszego wspólnego
domu.
Codzienne życie ludzi jest
głównym źródłem śladu ekologicznego. Prawie 70% śladu jest
wynikiem prowadzenia gospodarstw domowych. Od tego ile
energii i wody zużywamy, ile
wyrzucamy śmieci, jakie produkty wybieramy (i w jakim opakowaniu), jakie meble i ubrania,
zależy stopień oddziaływania
ludzkości na planetę. Bez zmiany nawyków i zachowań ludzi,
żadne standardy, zakazy i prawa
nie pomogą powstrzymać niszczenia środowiska i osiągnąć
harmonię z naturą.
LUDZKOŚĆ OD 50 LAT POŻYCZA
ŻYCIE U DZIECI

Światowy Dzień Długu Ekologicznego – dzień, w którym ilość
zużytych przez człowieka zasobów odnawialnych przypadających na cały rok zaczyna przekraczać ilość, jaką Ziemia jest w
stanie odnowić. Po raz pierwszy
dług ekologiczny odnotowano
29 grudnia 1970 roku. Deficyt

zaso bów wynosił wówczas tylko
2 dni.
W 2020 roku dzień długu
ekologicznego nastąpił 22 sierpnia. Ludzie przekroczyli normę
tego, co się odnawia, pożyczając
od planety i przyszłych pokoleń. Nadmierne zużycie zasobów
Ziemi prowadzi do degradacji
środowiska, czego skutkiem jest
spadek różnorodności biologicznej, zniszczenie żyznej warstwy
gleby, zmiany klimatu. Zniknie
pewien gatunek ptaków – nikt
nie złapie szkodliwego owada;
bez żyznej gleby nie wyrośnie
zieleń, która oczyszcza powietrze; stopnieje lodowiec – ocean, jak większa część planety,
stanie się zimny, a Ziemia stanie
się niezdatna do wygodnego życia.
Pomóc zmniejszyć dług wobec planety i przyszłych pokoleń
może tylko świadomy i troskliwy
stosunek do natury i jej bogactw.
Już dziś można zrezygnować z
bezpłatnej reklamówki, a idąc do
domu przejść pieszo przez park,
ignorując atrakcyjne szyldy centrum handlowych.

MODLITWA
ZA
BIAŁORUŚ
Ks. Jerzy Martinowicz

ciąg dalszy ze str. 1
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NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Międzynarodowy
Dzień bez Samochodu
22 września zapraszamy na
jeden dzień do zrezygnowania
z transportu zużywającego
paliwo. Można przejść pieszo,
skorzystać z roweru lub skutera albo transportu publicznego. W poprzednich latach
w Grodnie tego dnia organizacja społeczna „ВелоГродно”
wspierała owocami ludzi,
którzy jechali do pracy rowerem. Transport publiczny nie
pobierał opłat od kierowców,
którzy okazali prawo jazdy i
dane techniczne własnego samochodu. Śledzić zapowiedź
można na stronie internetowej velogrodno.by.

naszym kraju jest bardzo niespokojnie po
sierpniowych wyborach
głowy państwa. W związku z
tym przewodniczący KKBB arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz
wezwał wiernych w tym miesiącu do szczególnej modlitwy za
wstawiennictwem św. Michała
Archanioła, patrona Białorusi,
w intencji zakończenia eskalacji
konfliktu i szybkiego rozwiązania
kryzysu społeczno-politycznego.
„Powstały kryzys jest nieuchronnym następstwem grzechu
bezprawia. Dlatego konieczne
jest uznanie grzechu – osobistego i zbiorowego – i pokuta w
celu przemiany naszych serc. Zamiast kłamstwa winna zapanować prawda, zamiast zła – dobro,
zamiast nienawiści – miłość,
zamiast potępienia – przebaczenie, zamiast zgubnych podziałów
– jedność” – zaznacza w komunikacie do wiernych metropolita
mińsko-mohylewski.
W związku z tym w kościołach i kaplicach na terenie naszej diecezji, a także całego kraju
mają miejsce specjalne modlitwy.
Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem wierni błagają Boga o pokój i zgodę w społeczeństwie oraz o dar pojednania
dla obywateli na drodze dialogu,
w duchu wzajemnego szacunku i
troski o dobro wspólne.
W ramach akcji modlitewnej w kościele katedralnym
pw. św. Franciszka Ksawerego
w Grodnie odbyła się peregrynacja figury św. Michała Archanioła. W chwili obecnej nawiedza
ona pozostałe kościoły katedralne w naszym kraju.

W ostatni dzień sierpnia powracającemu z Polski arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, metropolicie
mińsko-mohylewskiemu odmówiono we wjeździe na Białoruś.

Spotkanie arcybiskupa z ministrem spraw wewnętrznych

Ks. Jerzy Martinowicz

W związku z tym powstało
wiele akcji modlitewnych w intencji szybkiego powrotu arcybiskupa do swoich wiernych, by
dalej mógł kontynuować swoją
pasterską posługę i prowadzić
Kościół na Białorusi. Między innymi w katedrze grodzieńskiej
pw. św. Franciszka Ksawerego na
zakończenie peregrynacji figury
św. Michała Archanioła odbyła
się Msza św. w intencji hierarchy,
a także za kraj i jego mieszkańców. Wierni wszystkich parafii
miasta nad Niemnem modlili się
o pokój oraz o dar pojednania
dla obywateli Białorusi na drodze dialogu, w duchu wzajemnego szacunku i troski o dobro
wspólne.

Прэс-служба МУС

WSPIERAJMY
MODLITWĄ
ARCYBISKUPA!
Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz w warunkach kryzysu
społeczno-politycznego, przeżywanego przez nasz kraj, wzywał (i
nadal to czyni będąc za granicą)
do dialogu i pojednania. Hierarcha podkreśla, że Kościół katolicki
na Białorusi nie nawołuje do żadnej rewolucji, lecz podtrzymuje

arcybiskup Kondrusiewicz inicjował spotkanie z ministrem spraw
wewnętrznych Republiki Białorusi Jurijem Karajewym. Podczas
spotkania hierarcha podkreślił,
że Kościół katolicki zawsze stoi
w obronie słabych i bezbronnych
i w tej sytuacji jest głosem tych,
którzy są pozbawieni głosu, jak

Przewodniczący Konferencji Biskupów
Katolickich na Białorusi abp Tadeusz
Kondrusiewicz urodził się w Odelsku koło Grodna,
posiada obywatelstwo Białorusi.
ideę pokojowego
trudności.
Będąc jeszcze

rozwiązania
w

Mińsku,

naucza papież Franciszek. Arcybiskup Tadeusz apelował o
uwolnienie osób zatrzymanych

po protestach, oraz wezwał obie
strony konfliktu do złożenia broni i rozwiązanie sporu na drodze
pokojowej.
W trudnym dla nas wszystkich
czasie mobilizujmy się do modlitwy, okazujmy szczególną solidarność z arcybiskupem Tadeuszem, który tyle robi dla Kościoła
katolickiego i społeczeństwa w
naszym kraju. Wspierajmy się
w każdej sytuacji. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Niech nigdy
nie będzie między nami żadnych
podziałów. Niech miłość, zgoda
i przebaczenie prowadzą nas do
wspólnego celu – spokojnego i
szczęśliwego życia na ziemi oraz
wiecznego zbawienia.

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w
walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz
ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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DOPOMÓC DOBRĄ
RADĄ

JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEMY ZE SNEM?

W

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog

www.slowo.grodnensis.by

Poszukiwanie prawdy

społeczności jest bardzo duża grupa
ludzi, która ma kłopoty ze snem, cierpi z powodu niewystarczającej ilości
snu lub jego słabej jakości. Przyczyny mogą
być różne, zaczynając od kłopotów w pracy do
istnienia klinicznych zaburzeń snu. Jedne są
rozpowszechnione, natomiast inne są rzadkie
i dziwaczne.
W naszych czasach bezsenność jest najczęstszym zaburzeniem u ludzi, którzy czują,
że ilość snu nie zaspokaja ich potrzeby. Niektórzy chronicznie nie dosypiają, inni często
budzą się w nocy albo przedwcześnie nad ranem. Jeżeli atak bezsenności jest okazjonalny,
to nie trzeba panikować. Pośpieszna decyzja o
uciekaniu się do leków nasennych może grozić
zaburzeniami normalnego cyklu snu. Do tego,
skutki długotrwałego stosowania tych środków
nie zostały jeszcze w pełni zbadane.
Postaram się podać niektóre ze sposobów,
jak skutecznie rozwiązać problemy ze snem:
1.
Trenuj własny zegar biologiczny.
Zasypiaj i wstawaj każdego dnia o mniej więcej
tej samej porze.

2.
Odłóż przed snem wszystkie
zmartwienia. Jeśli na głowie masz dużo
zmartwień i trudno jest oczyścić swój umysł,
to warto spróbować założyć tzw. „dziennik
zmartwień”, w którym przed pójściem spać
można zapisać wszystko to, co „chodzi” nam
po głowie.
3.
Stwórz odpowiednią atmosferę do
snu. Nie kłóć się w sypialni, usuń wszystkie
czynniki stresujące z miejsca snu. Wtedy ciało będzie kojarzyć to miejsce z relaksem.
4.
Rytuały wyciszania przed snem.
Zaplanuj pewne zajęcia, które pomogą ci się
zrelaksować przed snem na przykład: wziąć
gorącą kąpiel, posłuchać muzyki lub poczytać
książkę.
5.
Ogranicz czas korzystania z gadżetów tuż przed snem. Dobrze byłoby
przed zaśnięciem całkowicie zrezygnować z
telewizora, komputera i telefonu. Niebieskie
światło emitowane przez nie oszukuje nasz
mózg, który może je odbierać jako światło
dzienne. Z tego powodu czasami trudno jest
zasnąć.
6.
Unikaj przed snem ciężkich

posiłków i dużych dawek alkoholu, a także
ćwiczeń ﬁzycznych. Warto ćwiczyć regularnie, lecz o wcześniejszej porze dnia.
7.
Pomódl się przed snem. Warto
dziękować Bogu za kolejny dzień oraz prosić
Go o spokojną i dobrą noc.
Jest jeszcze wiele innych sposobów radzenia sobie z bezsennością, natomiast jeżeli to
wszystko nie przyniesie efektu, wtedy warto
skonsultować się z lekarzem.
Wśród ludzi istnieje wiele różnych stwierdzeń dotyczących snu i bezsenności, natomiast bardzo mi się podoba myśl, że człowiek
z czystym sumieniem ma spokojny i dobry
sen. Może warto częściej chodzić do spowiedzi? Nie znalazłem w literaturze tego, kto jest
patronem dobrego snu, lecz myślę, że każdy
święty patron lub nasz Anioł Stróż zawsze
chętnie nam pomogą. Przypomniał mi się też
psalm 91 z księgi Jana Kochanowskiego „Psałterz Dawidów”: „Kto się w opiekę odda Panu
swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu,
śmiele rzec może: mam obrońcę Boga, nie
przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga”.

ciąg dalszy ze str. 1

zadaj pytanie

W GRODNIE MA BYĆ ZAINSTALOWANY
POMNIK ŚWIĘTEGO HUBERTA
Kinga Krasicka

N

ad stworzeniem pomnika
pracował znany miejscowy rzeźbiarz Włodzimierz
Pantelejew. Autor zauważa, że
sam pomysł upamiętnienia osoby świętego nosił przez wiele
lat, opracował nawet specjalny
szkic rzeźby. Pewnego dnia na
arkusz papieru przedstawiającej rzeźbę św. Huberta zwrócili
uwagę przedstawiciele władz lokalnych, którzy odwiedzili warsztat. Zaproponowali artyście,
aby zrealizował projekt.
„Praca nad pomnikiem trwała przez kilka miesięcy – mówi
Włodzimierz Pantelejew. – Najpierw zrobiłem miękki model,
aby wyraźnie pokazać swój pomysł, a potem podjąłem się
stworzenia oryginalnej kompozycji rzeźbiarskiej. Jej fabuła jest
tradycyjna: św. Hubert stoi obok
jelenia. Podobne zabytki można
znaleźć na ulicach wielu krajów
europejskich. Mój autorski wariant wykonany jest z brązu. Ma
około 85 centymetrów wysokości i zostanie zainstalowany na
dwumetrowej granitowej kolumnie”.
Artysta podkreśla, że instalacja rzeźby była planowana w
przeddzień Republikańskiego festiwalu kultur narodowych, lecz
ze względu na sytuację epidemiologiczną wydarzenie zostało odwołane, dlatego uroczyste
odsłonięcie pomnika ma się odbyć w drugiej połowie września,
a mianowicie w Dniu Miasta.
Kompozycja rzeźbiarska będzie
zdobiła skrzyżowanie ulic Sowieckiej i Październikowej.

Hrodna.life

Według legendy św. Hubertowi podczas polowania ukazał się wspaniały jeleń ze złotym krzyżem między rogami.
Zainspirowany tym znakiem
stał się oddanym chrześcijaninem, rozdał swój majątek
ubogim.
Od średniowiecza św. Hubert był czczony w całej Europie, w szczególny sposób jako
opiekun myśliwych i leśników.
Na jego cześć nazwano kilka
orderów wojskowych, zamek
myśliwski Hubertusburg pod
Dreznem (Niemcy) oraz dużą
planetoidę odkrytą w 1886
roku, a jeleń świętego jest
znakiem słynnego likieru zbożowego „Jӓgermeister”.
Od kilku stuleci św. Huberta jako niebiańskiego patrona
swojego miasta czczą grodnianie. Symbol świętego – jeleń
ze złotym krzyżem – zdobi
herb Grodna od 1540 roku. Został wybrany symbolem miasta z tego powodu, że w jego
pobliżu znajdowały się bogate tereny łowieckie Puszczy
Białowieskiej i Grodzieńskiej,
a tam najczęściej spotykano
właśnie jelenia szlachetnego.
Dlaczego na herbie Grodna
jeleń przeskakuje przez ogrodzenie? Tutaj można prześledzić związek ze średniowieczną nazwą miasta – „Horodeń”,
która pochodzi od słowa „grodzić”. Ogrodzenie symbolizuje także umiłowanie wolności
mieszkańców Grodna.

Jak możemy uczcić naszego świętego patrona?
Nad tym zagadnieniem w jednej ze swoich publikacji rozważał kapłan greckokatolicki o. Andrzej Krot. Podkreślił, że czczenie patrona naszego miasta powinno mieć nie tylko formalny charakter. Dla
chrześcijan miasta jego nawrócenie, życie i duchowy wyczyn mogą
być wzorem jak żyć chrześcijańskimi ideałami. Kapłan zaproponował
kilka konkretnych działań w celu rozszerzenia kultu świętego w Grodnie:
- kapłani powinni częściej wspominać św. Huberta w kazaniach.
Dla wiernych, zwłaszcza dla młodzieży, może on być przykładem w
poszukiwaniu trwałych ideałów życiowych;
- ponieważ w żadnej świątyni w Grodnie nie ma obrazu św. Huberta, społeczeństwo miasta może zamówić i przekazać go, w porozumieniu z władzami duchownymi, jednej ze świątyń. Ta świątynia

i obraz mogą stać się centrum kultu niebiańskiego patrona Grodna.
Warto dodać, że obraz lepiej byłoby umieścić w jednej z nowych świątyń w mieście, ponieważ stare świątynie mają już dość piękne i cenne
obrazy świętych oraz umieszczenie nowego obrazu w nich może być
problematyczne;
- obchody Dni świętego Huberta, które odbywają się w listopadzie,
należy rozpocząć od modlitwy. Wierni mogą zamówić specjalne nabożeństwa w swoich świątyniach, prosząc kapłanów, aby modlili się za
miasto i wszystkich jego mieszkańców.
Ponieważ św. Hubert jest świętym Kościoła niepodzielnego, nie
ma przeszkód dla jego uhonorowania i wiernym Cerkwi Prawosławnej.

Ile
„kosztuje”
zamówić
Mszę
Świętą?
Radio Watykańskie

W Kościele ujrzała światło
dzienne nowa instrukcja watykańska dotycząca organizacji życia w
paraﬁach, która zwraca szczególną uwagę na kwestię „stypendiów
mszalnych”. Dokument zatytułowany „Nawrócenie duszpasterskie
wspólnoty paraﬁalnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła” został
opublikowany 20 lipca 2020 roku.
Ukazuje na niebezpieczeństwo, że
paraﬁe mogą pozostać jednostkami
biurokratyczno-organizacyjnymi,
bardziej skoncentrowanymi na własnej stabilności niż na ewangelizacji.
Instrukcja została opracowana
przez Kongregację ds. Duchowieństwa. Jeśli chodzi o „koszt” intencji
mszalnych, dokument używa słów
„oﬁara”, „dobrowolna darowizna”,
a nie „opłata”. Papież Franciszek
wielokrotnie podkreślał, że kapłani nie powinni żądać pieniędzy za
sprawowanie Eucharystii. „Za Mszę
św. się nie płaci! Msza św. jest oﬁarą
Chrystusa darmo daną. Odkupienie
jest darmowe. Jeśli chcesz złożyć
oﬁarę – uczyń to, ale za Mszę św. się
nie płaci” – powiedział papież podczas audiencji ogólnej 7 marca 2018
roku.
Instrukcja stwierdza, że „oﬁarę,
która ze swej natury musi być działaniem dobrowolnym ze strony oﬁarodawcy i której wysokość pozostawiona jest jego sumieniu i poczuciu
odpowiedzialności kościelnej, a nie
«ceną do zapłaty» lub «wymaganą
taryfą», jakby to był rodzaj «podatku
sakramentalnego»”. Ponadto „ważne jest działanie uświadamiające
wiernych, aby chętnie przyczyniali
się do zaradzania potrzebom paraﬁi,
które są «ich sprawą» i by nauczyli się o nie spontanicznie troszczyć,
szczególnie w krajach, w których
oﬁara za celebrowaną Mszę Świętą
jest nadal jedynym źródłem utrzymania dla kapłanów, a także jednym
ze środków materialnych niezbędnych do ewangelizacji”.
Odnotowano, że należy dokładnie pilnować, aby oﬁara na Mszę nie
przekształciła się w „transakcję” lub
„handel”. Kapłanom usilnie się zaleca, ażeby także nie otrzymawszy
oﬁary odprawiali Mszę Świętą w intencji wiernych, zwłaszcza ubogich.
Należy zauważyć, że niektóre
prowincje kościelne określają wielkość oﬁary na Mszę Świętą. Tam
wielu księży odmawia pieniędzy i
przeznacza je na cele charytatywne oraz społeczne. W wielu innych
Kościołach lokalnych, w tym w Europie Wschodniej, stypendia mszalne są praktycznie jedynym środkiem
utrzymania dla księdza i realizacji
inicjatyw duszpasterskich.

www.slowo.grodnensis.by
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KOŚCIÓŁ PO STRONIE BIEDNYCH
I POKRZYWDZONYCH
Pismo Święte Starego i
Nowego Testamentu świadczy, że Bóg jest obrońcą
sprawiedliwości i staje po
stronie uciśnionych.

nieustannie do Siebie zaprasza
tych, którzy pracują i smucą się,
ażeby byli pocieszeni (por. Mt
11, 28); szczególną miłością otacza najbiedniejszych i skrzywdzonych. Poznanie tej nauki powściąga butę bogatego, podnosi
zaś upadłego ducha w ubogim;
w pierwszym rodzi uczynność,
w drugim umiarkowanie. W
ten sposób skraca się odległość
między klasami, utrzymywana
przez pychę ludzką, i nie byłoby rzeczą trudną doprowadzić
obydwie strony do podania sobie
rąk i do zgody. Lecz, więcej: jeśli
obydwie strony posłuszne będą
przykazaniom chrześcijaństwa,
zapanuje między nimi nie tylko

Ks. Tadeusz Krisztopik

Jeśli obydwie strony
posłuszne będą przykazaniom chrześcijaństwa, zapanuje
między nimi nie tylko
prosta przyjaźń, ale
miłość bratnia.

wikipedia.org

Prorok Izajasz woła: „Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie
słuszność sierocie, w obronie
wdowy stawajcie!” (Iz 1, 17). Bóg
uprzedza możnych i bogatych,
aby pamiętali, że niesprawiedliwość wobec słabych nie ujdzie
im bezkarnie: „Synu, [...] nie
pobudzaj do gniewu człowieka
w jego niedostatku! Serca rozgniewanego w większy zamęt nie
wprowadzaj [...]. Nie odwracaj
oka od proszącego i nie dawaj
człowiekowi sposobności, aby
cię przeklinał. Gdy bowiem przeklnie cię w gorzkości duszy, Ten,
co go stworzył, wysłucha jego życzenia” (por. Syr 4, 1-6).
Jezus Chrystus nasz Pan i założyciel Kościoła powiedział o
sobie: „Duch Pański spoczywa
na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim
niósł dobrą nowinę” (Łk 4, 18).
Oświadczył także: „Błogosławieni ubodzy w duchu [...], którzy się smucą [...], którzy łakną i
pragną sprawiedliwości [...], którzy wprowadzają pokój [...], którzy cierpią prześladowanie dla
sprawiedliwości [...]” (por. Mt 5,
3-10). „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”
(Mt 11, 28).
Jak wielkie znaczenie Kościół pierwotny udzielał trosce o
ludzi znajdujących się w trudnej

Heinrich Hofmann, Chrystus i bogaty młodzieniec (1889)

sytuacji świadczą Dzieje Apostolskie. Pierwsza wspólnota w Jerozolimie wszystko miała wspólne:
bogaci sprzedawali swoje mienie,
a pieniądze oddawano Apostołom, aby ci za pomocą diakonów

Kościół zaprasza
do siebie ubogich,
ażeby byli pocieszeni
mogli wspierać znajdujących się
w trudnej sytuacji. Po swoim nawróceniu Apostoł Paweł wraz z
Barnabą udali się do Piotra, Jakuba i Jana, aby uzyskać zgodę
na swoją działalność misyjną.
Apostołowie zlecili im wrażliwość na ludzi, znajdujących się

w potrzebie i trudnej sytuacji:
„Jakub, Kefas i Jan, uważani za
ﬁlary, [...] podali mnie i Barnabie
prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych, byleśmy pamiętali o
ubogich, co też gorliwie starałem
się czynić” (Ga 2, 9-10).
Na przestrzeni wieków oddani
Chrystusowi ludzie Kościoła, gorliwie starali się ulżyć doli ludzi
biednych i pokrzywdzonych. Np.
Zakon Świętej Trójcy, założony w
1198 roku przez św. Jana Mathę
i św. Feliksa de Valois, którego
głównym celem było uwalnianie
niewolników chrześcijańskich z
rąk muzułmanów, w ciągu swojego istnienia uwolnił około 900 tysięcy ludzi. Św. Jan Bosko założył

zgromadzenia „salezjańskie”, aby
ratować biedną, zagubioną i bezdomną młodzież. Za przykładem
św. Matki Teresy z Kalkuty powstało Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, którego celem
jest niesienie pomocy ludziom
samotnym i bezbronnym, pozostawionym na pastwę losu.
Nauka o obowiązku Kościoła
stawania po stronie ludzi biednych i pokrzywdzonych znalazła
swój wyraz w Nauce Społecznej
Kościoła, zapoczątkowanej przez
encyklikę „Rerum novarum”
papieża Leona XIII. Pisze on:
„Ku ubogim wydaje się miłość
Boża więcej skłaniać; błogosławionymi bowiem nazywa Jezus
Chrystus ubogich (por. Mt 5, 3);

prosta przyjaźń, lecz miłość
bratnia. Wszyscy bowiem ludzie
odczują i zrozumieją, że są stworzeni przez wspólnego wszystkich
Ojca, Boga – że wszyscy do tego
samego dążą celu, do Boga, który
sam jeden może dać doskonałą i
pełną szczęśliwość ludziom, jak ją
dał aniołom, że wszyscy na równi odkupieni zostali przez Jezusa Chrystusa i podniesieni przez
Niego do godności dzieci Bożych”
(„Rerum novarum”, 20-21).
Nic więc dziwnego że każdy
wierzący człowiek, tym bardziej
kapłan lub biskup katolicki, nie
może przejść obojętnie obok
człowieka biednego, cierpiącego
lub skrzywdzonego.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM. w każdą niedzielę o godz. 8.00 na Pierwszym Krajowym Programie Białoruskiego Radia
Ks. Jerzy Martinowicz

20 września – XXV Niedziela zwykła
Mt 20, 1-16a

13 września – XXIV Niedziela zwykła
Mt 18, 21-35
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini
względem mnie? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy,
lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi
sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z
żoną, dziećmi i całym jego mieniem,
aby dług w ten sposób odzyskać.
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: «Panie, okaż mi cierpliwość,
a wszystko ci oddam». Pan ulitował
Jezus Chrystus swoim przykładem i słowem
się nad owym sługą, uwolnił go i uczy nas, że chrześcijanin powinien zawsze
dług mu darował. Lecz gdy sługa
ów wyszedł, spotkał jednego ze przebaczać, darować winę, którą ktoś popełnił
współsług, który mu był winien sto wobec niego.
Chrześcijanin powinien przebaczać z serca.
denarów. Chwycił go i zaczął dusić,
mówiąc: «Oddaj, coś winien!». Jego Nie dla świętego spokoju albo dlatego, że tak wywspółsługa padł przed nim i prosił pada. Motywem takiego przebaczenia może być
go: «Okaż mi cierpliwość, a oddam wyłącznie miłość uczniów Chrystusa, której uczą
tobie». On jednak nie chciał, lecz się od Niego. Miłość, autentyczna i czysta, nie
poszedł i wtrącił go do więzienia,
pamięta złego. W przeciwnym razie, gdy chcemy
dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego, widząc, co się posłużyć się zasadą nierównej sprawiedliwości –
działo, bardzo się zasmucili. Poszli i innej dla siebie, a innej dla naszych dłużników
opowiedzieli swemu panu wszystko, – sami zamykamy sobie drogę do Bożego przeco zaszło. Wtedy pan jego, wezwaw- baczenia.
szy go, rzekł mu: «Sługo niegodziJest jeszcze jeden powód, by darować winę
wy! Darowałem ci cały ten dług, po- naszym winowajcom: ten kto umie przebaczać,
nieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty ten ma lżejsze serce. Warto więc przebaczyć
nie powinieneś był ulitować się nad
swoim współsługą, jak ja ulitowa- wszystkie doznane krzywdy, aby znaleźć tę niełem się nad tobą?». I uniósłszy się powtarzalną radość wolnego serca.
gniewem, pan jego kazał wydać go
Panie Jezu, daj mi łaskę przebaczania swoim
katom, dopóki mu nie odda całego
długu. Podobnie uczyni wam Ojciec bliźnim wszystkich krzywd i uraz, które mi wymój niebieski, jeżeli każdy z was nie rządzili. Daj mi łaskę wolnego serca, które bęprzebaczy z serca swemu bratu”.
dzie zdolne objąć każdego człowieka.

Szukać radości
wolnego serca

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Królestwo niebieskie
podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników
do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,
i rzekł do nich: «Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam». Oni poszli.
Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.
Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących
i zapytał ich: «Czemu tu stoicie
cały dzień bezczynnie?». OdpowieOdpuszczenie grzechów – jest największym
dzieli mu: «Bo nas nikt nie najął».
Rzekł im: «Idźcie i wy do winnicy». darem, jaki człowiek otrzymuje od Boga. Jest on
A gdy nadszedł wieczór, rzekł zupełnie niezależny od ludzkich kalkulacji. Można
właściciel winnicy do swego rząd- być wieloletnim grzesznikiem i mieć na sumieniu
cy: «Zwołaj robotników i wypłać im dużo niegodziwości. Wystarczy jednak autentyczna
należność, począwszy od ostatnich skrucha i pragnienie przemiany życia, a Bóg
aż do pierwszych». Przyszli najęci
wybaczy to wszystko człowiekowi.
około jedenastej godziny i otrzyJako ludzie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić,
mali po denarze. Gdy więc przyszli
jak
daleko sięga Boże miłosierdzie. Powinniśmy
pierwsi, myśleli, że więcej dostaną;
tylko pamiętać o jednym. Nie można grzeszyć z
lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw premedytacją i liczyć, że kiedyś, gdy już będziemy
gospodarzowi, mówiąc: «Ci ostatni na „emeryturze”, to się nawrócimy i będziemy mieć
jedną godzinę pracowali, a zrów- więcej czasu na modlitwę. Nikt nie zna ani dnia, ani
nałeś ich z nami, którzy znosiliśmy godziny, gdy odejdzie do wieczności.
ciężar dnia i spiekotę». Na to odTrwając w postawie grzesznika, ponosimy
rzekł jednemu z nich: «Przyjacie- ogromne ryzyko, ponieważ może nam zabraknąć
lu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie
czasu i okazji, aby wyznać swoje grzechy i prosić
o denara umówiłeś się ze mną?
Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i Boga o ich odpuszczenie. Dlatego niezbędne jest,
temu ostatniemu dać tak samo jak aby już dzisiaj żyć dobrze i sprawiedliwie oraz
tobie. Czy mi nie wolno uczynić cieszyć się, że inni także się nawracają.
ze swoim, co chcę? Czy na to złym
okiem patrzysz, że ja jestem doPanie Jezu Chryste, spraw, aby moje życie było
bry?». Tak ostatni będą pierwszy- zawsze wypełnione Twoją zbawczą łaską, ponieważ
mi, a pierwsi ostatnimi”.
dzięki temu będę mógł zbawić swoją duszę. Pomóż

Zacząć żyć dobrze
już dziś

mi żyć dobrze i sprawiedliwie.
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Odpoczynek ze “Słowem”

Z głębi serca
CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
WIKTOROWI WIELIWISOWI
z okazji urodzin i 18. rocznicy posługi w naszej paraﬁi z całego
serca życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, dużo sił w niełatwej służbie kapłańskiej, opieki Matki Bożej, darów Ducha
Świętego i pomocy świętego patrona w każdej chwili życia.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JANOWI SAREŁO
z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia, obﬁtych darów Ducha Świętego i łask Bożych oraz
opieki Najświętszej Maryi Panny na co dzień. Niech radość,
miłość, pokój i dobro na zawsze zagoszczą w Twoim sercu.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
OLEGOWI ŻURAWSKIEMU
z okazji 45-lecia składamy serdeczne życzenia: obﬁtych łask
od Jezusa Chrystusa, opieki Matki Najświętszej, darów Ducha
Świętego, zdrowia i pogody ducha na długie lata życia, dużo
sił i wytrwałości, zapału w głoszeniu Słowa Bożego, wiary, nadziei i miłości, aby pomagać ludziom w odnajdywaniu Prawdy.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JACKOWI MARKIELOWI
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, radości, mądrości
i cierpliwości. Niech Najświętsza Matka zawsze Ci pomaga,
a święty patron opiekuje się w każdej chwili życia.

Wierni z paraﬁi św. Rocha w Grandziczach

Wdzięczni paraﬁanie z Nowojelni

CZCIGODNEMU OJCU PROBOSZCZOWI
ALEKSANDROWI MACHNACZOWI
z okazji urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech
dobry i miłosierny Bóg obdarza Cię mocnym zdrowiem, cierpliwością, pokojem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, Matka
Boża otacza opieką i miłością, a Duch Święty nieustannie
udziela swych darów i wspiera w posłudze duszpasterskiej.
Życzymy szczerych i życzliwych ludzi na drodze życia, radości
i obﬁtych owoców w służbie Bogu i ludziom!
Z szacunkiem i modlitwą wierni z paraﬁi Lida-Industrialny

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JANOWI SAREŁO
z okazji 45-lecia z całego serca życzymy mocnego zdrowia,
pomyślności w posłudze na rzecz Boga i ludzi, optymizmu,
radości i pogody ducha, na co dzień. Niech Pan Bóg będzie
hojny na swe łaski i błogosławieństwo, Matka Boża nieustannie opiekuje się Księdzem, a Duch Święty obﬁcie udziela swych
darów.
Stanisława Sidorowicz i Łucja Łabecka z Wołpy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JANOWI SAREŁO
z okazji 45-lecia urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg darzy łaską zdrowia, Chrystus zawsze
prowadzi swoimi drogami, a Duch Święty udziela pełni swych
darów i kieruje Cię jako strażnika prawdy Kościoła.
Maria Wiszniewska i Maria Skorb z Wołpy

Rodziny Kreckich i Olchowik

Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Zelwy

CZCIGODNY KSIĘŻE PROBOSZCZU
JACKU MARKIEL!
Z okazji urodzin i imienin życzymy, aby Jezus Chrystus codziennie Ci błogosławił, Matka Boża otaczała swoją miłością i
opieką, a Duch Święty pomagał godnie wypełniać posługę kapłańską i nieustannie udzielał swych darów. Dziękujemy Bogu
za Twoją dobroć, miłość do ludzi, mądrość, optymizm oraz za
troskę o naszą świątynię. Modlimy się, kochamy, szanujemy i
szczycimy się Tobą!
Koła Żywego Różańca z paraﬁi Trójcy Najświętszej w Zelwie

SZANOWNEJ BABCI
MANI ANISKIEWICZ
z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg
Wszechmogący oraz Maryja Panna zawsze mają Cię w opiece.
Życzymy mocnego zdrowia, codziennej radości, ludzkiej życzliwości oraz błogosławieństwa Bożego na każdą chwilę życia.
Z szacunkiem siostry zakonne Anna i Agnieszka

CZCIGODNYM KSIĘŻOM WITALEMU
CYBULSKIEMU I ARTUROWI WOŁCZKIEWICZOWI
z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha,
spełnienia z Bożą pomocą wszystkich zamysłów i planów, jak
najwięcej otwartych i szczerych serc ludzkich, nieustannej nadziei, radości z powołania i miłości Chrystusowej, aby każdy
Wasz dzień był słoneczny i szczęśliwy.

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

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
ALEKSANDROWI ROMANOWSKIEMU
z okazji urodzin życzymy, aby ten radosny dzień na zawsze odsunął w cień Twe troski, smutek i trwogi. Życzymy odrobinę:
niech wszystko, co masz w życiu, przynosi Ci radość; wszystko,
czego nie masz, nie jest dla Ciebie konieczne; wszystko, o czym
marzysz, spełni się w sposób cudowny. Z ufnością krocz ścieżką do świętości, nigdy nie trać kierunku dobroci i sprawiedliwości. Niech dobry Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem,
umacnia wiarę i cierpliwość, oświeca serce i darzy pokojem.

CZCIGODNEJ SIOSTRZE
FILOTEI CICHONOWICZ
z okazji imienin składam serdeczne życzenia.
Do Panny Maryi modlitwy wznoszę,
Za każdy Twój dzień Jezusa proszę.
Niech będą miłość, pokój i zdrowie,
By życie było ciekawe i dobre.
Drogi szczęśliwej i sprawy udanej,
By w domu matuchna zawsze czekała.
Niech żadne trudności nie będą Ci straszne,
Bądź z Bożą pomocą zawsze odważna.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
OLEGOWI ŻURAWSKIEMU
z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia: obﬁtych
darów Ducha Świętego, stałej opieki Maryi Panny, dobrego zdrowia, pogody ducha na każdy dzień i życzliwych ludzi
obok. Niech z Bożą pomocą realizują się wszystkie Twe plany
i zamiary.

CZCIGODNEJ SIOSTRZE
MARII STASIEWICZ
z okazji urodzin życzę szczęścia i jak najwięcej radosnych
chwil. Niech miłosierdzie Boże przez moje modlitwy wynagrodzi Ci dobrym zdrowiem, mocą, wytrwałością, niegasnącym
zapałem w szczerej i gorliwej służbie Bogu i ludziom. Niech
Matka Najświętsza otuli Cię swoim płaszczem, otoczy miłością i dobrocią, a Duch Święty rozjaśni drogę, którą kroczysz
do Boga.

Wierni z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
Grodno-Południowy

Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym ze Smorgoń

Ze szczerą modlitwą Alicja Woronowa ze Smorgoń

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ARTUROWI WOŁCZKIEWICZOWI
z okazji urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: mądrości Bożej, mocnego zdrowia, cierpliwości na drodze kapłańskiej, ciepłych i radosnych dni. Niech Bóg Ojciec nieustannie się Tobą
opiekuje, Duch Święty błogosławi na każdy dzień posługi w naszej paraﬁi, a miłosierny Jezus Chrystus napełnia Twe życie dobrocią, radością i pokojem. Dziękujemy Bogu za to, że w naszej
paraﬁi jest taki kapłan, a dla Twych rodziców prosimy Pana
mocnego zdrowia i potrzebnych łask.

Z szacunkiem wierni z kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Iwiu

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WITALEMU CYBULSKIEMU
z okazji urodzin składamy szczere życzenia i słowa wdzięczności za posługę w naszej paraﬁi, za Msze św., pragnienie
przybliżenia nas do Pana Boga, za to, że poprzez Słowo Boże
i własny przykład umacniasz nas w wierze, dotykasz naszych
dusz, czyniąc je czystymi, dobrymi i miłosiernymi. Niech każdy
dzień daje Ci siłę, by służyć ludziom i Kościołowi katolickiemu.
Pomyślności, zdrowia i cierpliwości na drodze kapłańskiej, hojnych darów Ducha Świętego, błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Bożej. Dziękujemy Panu Bogu, że jesteś z nami, a Twoim
rodzicom za syna kapłana.
Wdzięczni wierni z paraﬁi św. Kazimierza we Wsielubie

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ARTUROWI WOŁCZKIEWICZOWI
z okazji urodzin szczerze życzymy dobrego zdrowia, spokoju
w sercu, siły ducha i szacunku ze strony ludzi. Niech silna wiara, jasna nadzieja i wierna miłość Boga wypełniają Twe serce.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że jesteś wśród nas, głosisz Słowo Boże, wspierasz każdego i zawsze dasz mądrą radę.
Twym rodzicom dziękujemy za syna kapłana i życzymy im mocnego zdrowia.

Wdzięczni wierni z kaplicy MB Ostrobramskiej w Urciszkach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU KANONIKOWI
WIKTOROWI WIELIWISOWI
z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich z całego serca życzymy mocnego zdrowia, łask Bożych i opieki Matki Najświętszej
na każdy dzień życia. Dziękujemy za pracę w naszej paraﬁi,
opiekę duchową, troskę o świątynię, opiekę nad każdym wiernym, szczerą modlitwę, dobry uśmiech i kochające serce.
Paraﬁanie z Putryszek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PRAŁATOWI
WITOLDOWI ŁOZOWICKIEMU
z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech
dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem na długie lata, dodaje sił, byś
nadal podążał Jego drogą. Niech Chrystus, któremu zaufałeś,
będzie przy Tobie, umacnia i strzeże, a Matka Boża zawsze ma
w swojej opiece.
Wierni ze wsi Gołowieńczycy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WŁODZIMIERZOWI AKSENTIEWOWI
z okazji urodzin życzymy zdrowia, szczęścia, niegasnącego zapału wiary i owocnej posługi na niwie Pana. Niech Bóg miłosierny i Duch Święty dodają Ci sił i natchnienia, a Matka Boża
codziennie obdarza pieszczotą i dobrocią swojego serca. Życzymy realizacji wszystkich planów i życzliwych ludzi na drodze
kapłańskiej. Dziękujemy za oﬁarność w posłudze oraz miłość i
szacunek do każdego z nas. Pamiętamy o Tobie w modlitwach.

Ze szczerą modlitwą Alicja Woronowa ze Smorgoń

Wierni z paraﬁi Lack

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

Katolickie Media Białorusi

portal internetowy Kościoła
na Białorusi

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

Nowo mianowany metropolita miński i
zasławski, patriarszy egzarcha całej Białorusi, biskup Beniamin poprowadził w stołecznej katedrze św. Ducha nabożeństwo z akatystem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny i
modlitwą za naród białoruski.
Jednocześnie podobne nabożeństwa z
modlitwą za Ojczyznę odbyły się we wszystkich świątyniach prawosławnych w kraju.
Katolicy również duchowo przyłączyli się
w modlitwie do rodaków, prawosławnych
braci i sióstr. Za Białoruś modlą się również
chrześcijanie w różnych krajach świata.
Patriarszy egzarcha całej Białorusi zauważył, że „dalej będzie to, co Bóg da; co
Bóg da według naszej modlitwy”.

Siostra Anna Macul CSSN złożyła wieczyste śluby zakonne. W uroczystości, która odbyła się w paraﬁi św. Teresy z Avila w
Szczuczynie, wzięli udział księża, zakonnice, które posługują na Białorusi, bliscy,
przyjaciele i wierni miejscowej wspólnoty.
Mszy Świętej przewodniczył ksiądz biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz,
który modlił się o umocnienie siostry w
wierności złożonym obietnicom. Jako zewnętrzny znak wieczystego poświęcenia zakonnica otrzymała pierścień ze słowami po
łacinie „Mój umiłowany jest mój, a ja jestem
Jego”. Na zakończenie siostra podziękowała Bogu za piękny dzień, który włączył ją w
pełni do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej
Rodziny z Nazaretu.

Radio Watykańskie
(redakcja białoruska)

czasopismo
religijne

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia
zachęciła młodzież do nawiązywania kontaktów ze starszymi ludźmi nie tylko w ich
rodzinie i najbliższym otoczeniu, lecz także z tymi, którzy żyją samotnie. Impulsem
do zachęty była pandemia koronawirusa, w
wyniku której wiele osób starszych zostało
odizolowanych od świata i pozbawionych
kontaktu ze swoimi bliskimi.
Kampania jest zatytułowana „Każdy
starszy jest twoim dziadkiem”. Wszystkie
sprawozdania, a także pomysły na ten temat
można oznaczyć w internecie hashtagiem
#sendyourhug. Najlepsze inicjatywy zostaną
opublikowane w watykańskich mediach społecznościowych.

Po pierwszych odnotowanych przypadkach zakażenia koronawirusem w paraﬁach
było znacznie mniej osób na niedzielnej
Mszy Świętej. „Wirus stał się papierkiem
lakmusowym naszej wiary. Teraz zobaczymy, kto przychodził tylko jeść chleb, a kto do
Boga” – mówili niektórzy kapłani i wierni. –
Teraz zobaczymy, jakie jest wasze zaufanie
do Boga”.
Jeśli ktoś odczuwał strach przed infekcją,
to z jakiegoś powodu musiał jeszcze czuć
wstyd za swój strach. Lecz gdy nieszczęście
dotyka rodzinę, bardzo często, niezależnie
od relacji między jej członkami, smutek ich
łączy. Dlaczego więc nas, powołanych być
jako jedno, nieszczęście podzieliło?
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