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Nauczyciel, który jest
źródłem świata nauki

ARCYBISKUP
TADEUSZ
KONDRUSIEWICZ:
„KRZYŻ TEN
PRZYJMUJĘ
Z POKORĄ”

Pierwsza niedziela października w Kościele na Białorusi poświęcona jest modlitwie w intencji profesorów, nauczycieli, wychowawców i katechetów. Każdy z nich ma
za zadanie nieść kaganiec oświaty, a więc
nieść światło ludziom.
na stronie

3

Nuncjusz apostolski
zwrócił się do katolików
Białorusi

na stronie

5

koaci.com

Сatholic.by

Od 31 sierpnia metropolita mińsko-mohylewski
abp Tadeusz Kondrusiewicz przebywa za granicą
z powodu zakazu powrotu do kraju. Lecz pomimo
faktu, że arcypasterz jest
daleko, to wiara, modlitwa i ogólna troska wiernych o Kościół na Białorusi nie pozwalają osłabić
naszej jedności.

„Modlę się do Najświętszej Maryi Panny,
aby zawsze was pokrzepiała, pomagała
w trudnych chwilach życia”.
na stronie

4

niedziela.pl

Sekret wysłuchanej
modlitwy

OSTROŻNIE Z RÓŻAŃCEM!
Świat zawsze dążył do automatyzacji procesów – wymyślano różne maszyny
Ludzie często dochodzą do wniosku, że i sprzęt do wykonywania monotonnych działań. W Różańcu, wydaje się, nie
ich modlitwy nie są skuteczne. Jak więc się ma poetyki, filozofii, myśli. Jest tylko suche i pozbawione emocji powtarzanie
modlitwy. Jednak to się tylko wydaje na pierwszy rzut oka.
modlić, aby Bóg usłyszał nasze wołanie?
na stronie
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Aktualności

Drodzy Czytelnicy!

Na różańcu możemy się modlić w każdej chwili, lecz miesiąc październik przypomina nam o tej modlitwie w sposób szczególny poprzez swoje charakterystyczne nabożeństwa zaczynające się często od pieśni
„Zawitaj, Królowo różańca świętego”.
Obecna sytuacja na świecie, spowodowana straszną epidemią koronawirusa, a także zaistniała sytuacja społeczno-polityczna w naszym kraju i w wielu naszych rodzinach dotkniętych bólem i niepewnością
dnia jutrzejszego, wzywa nas do mobilizacji, byśmy spełnili prośby Matki Bożej wyrażone w orędziu fatimskim. Maryja powtarzała wielokrotnie w Fatimie: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić
pokój dla świata”. To wezwanie Maryi jest skierowane do każdego. Szczególnie teraz, gdy nie wiemy
jak się potoczy przyszłość naszego kraju, gdy potrzebujemy braterskiego pojednania i upragnionego pokoju
na ulicach naszych miast.
Święty Jan Paweł II bardzo często podkreślał, że różaniec kieruje nasze spojrzenie ku Chrystusowi,
czyni nas również budowniczymi pokoju w świecie. „Mając charakter nieustającego, wspólnego błagania,
zgodnie z Chrystusowym wezwaniem, by modlić się zawsze i nie ustawać (por. Łk 18,1), pozwala on mieć
nadzieję, że również dzisiaj walka tak trudna jak ta, która toczy się o pokój, może być zwycięska” (List
Apostolski „Rosarium Virginis Mariae”).
Niech nasza modlitwa różańcowa stanie się wielką pomocą dla naszego czasu, sprowadzi pokój
na świat, wprowadzi nasze życie w tajemnice Boże, a także sprowadzi Boga do naszego życia.

29 września

Święto świętych Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała.
Wiara w istnienie aniołów oparta jest na Piśmie Świętym, które nadaje im imiona i określa ich funkcje.
Są oni sługami i posłańcami Boga.
Archanioł Michał („Któż jak Bóg?”)
jest przywódcą wojska niebieskiego,
aniołów wiernych Bogu i obrońcą
przyjaciół Boga, Ludu Bożego, a także patronem Kościoła powszechnego
i Kościoła na Białorusi, który uważa
go za pomoc w walce z siłami zła. Archanioł Gabriel („siła Boga”), który
sam siebie określa jako „stojącego
przed Bogiem” (por. Łk 1, 19), jest
głosicielem Boskich objawień. Archanioł Rafał („Bóg uzdrawia”) jest jednym z siedmiu aniołów, którzy „służą
Panu i wchodzą przed Jego majestat”
(Tb 12, 15). Jest również wzywany
jako uzdrowiciel.

30 września

Wspomnienie św. Hieronima,
prezbitera i doktora Kościoła.
Święty jest patronem biblistów,
archeologów, tłumaczy, a także uczniów i studentów. Jest to postać niezwykła, fascynująca, będąca przykładem doskonałego połączenia wiary
z nauką, życia duchowego z życiem
intelektualnym. Św. Hieronim przypomina i uświadamia, że „nieznajomość Pisma Świętego, jest nieznajomością Chrystusa”.

1 października

Wspomnienie
św.
Teresy
od Dzieciątka Jezus.
Teresa Martin, zwana także Małą
Tereską, urodziła się w 1873 r. Gdy
miała 15 lat, wstąpiła do klasztoru
karmelitanek w Lisieux. Odznaczała
się pokorą, prostotą ewangeliczną i
wielką ufnością w Bogu. Złożyła swoje życie w ofierze za zbawienie dusz
i za Kościół. Zmarła 30 września
1897 r.

2 października

Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów.
Na polecenie samego Boga strzegą nas i chronią, wiemy też, że każdy
z nas ma swojego własnego anioła
stróża, który wspiera nas na drodze
do Nieba.

5 października

Wspomnienie św. Faustyny
Kowalskiej.
Chrystus uczynił siostrę Faustynę
odpowiedzialną za szerzenie kultu
Jego Miłosierdzia. Polecił jej pisanie
Dzienniczka poświęconego tej sprawie, odmawianie nowenny, koronki i
innych modlitw do Bożego Miłosierdzia.

7 października

Wspomnienie
Najświętszej
Maryi Panny Różańcowej.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej zostało ustanowione przez papieża Piusa V
na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi
pod Lepanto 7 października 1571 r.,
które zostało wyproszone modlitwą
różańcową.

SKARB, KTÓRY
TRZEBA
ODKRYĆ

Do żadnej innej modlitwy tak usilnie na zachęcała
Matka Boża podczas swoich objawień, jak do modlitwy
różańcowej!
Katarzyna Pawłowska

Ружанцовая
малітва
добрModlitwa różańcowa jest
dobrze znana każdemu z nas.
Koraliki na łańcuszku często
można zobaczyć również w
rękach na obrazach świętych.
Św. Ojciec Pio był wielkim
promotorem różańca, bardzo często się na nim modlił.
Ci, którzy byli ze świętym u
schyłku jego życia, świadczą,
że gdy pasterz nie mógł już
mówić, często wskazywał na
różaniec i dodawał: „Zawsze,
zawsze…”. Będąc jeszcze w
dobrym samopoczuciu, często
powtarzał: „Kochajcie Maryję
i starajcie się, by Ją kochano.
Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki
tej modlitwie szatan spudłuje
swe ataki i będzie pokonany, i
to zawsze. Jest to modlitwa do
Tej, która odnosi triumf nad
wszystkim i nad wszystkimi”.
Prawdopodobnie, że kogoś wielokrotne powtórzenia,
pewna monotonia tej modlitwy może zniechęcać. Nawiasem mówiąc, niektórzy święci też nie od razu odkryli jej
piękno. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus napisała w jednym ze swoich listów, że bardzo trudno jest jej odmawiać
Różaniec. Zauważyła jednak, że gdy się modli powoli,
powtarzając „Ojcze nasz” i
„Zdrowaś Maryjo”, to modlitwa zachwyca ją i karmi duszę
o wiele bardziej, niż gdyby
modliła się w pośpiechu.
Jak pokazuje życie, pobożne odmawianie Różańca może
przynieść owoce zarówno w
życiu osobistym, jak i na skalę
światową! Ciekawe jest, że to
właśnie modlitwa różańcowa
towarzyszyła ważnym procesom społeczno-politycznym
w wielu krajach w XX wieku. Między innymi w Austrii,
Portugalii, Polsce i Brazylii.

Tak w Austrii w latach 19471955 miała miejsce krucjata
zadośćuczynienia i wynagrodzenia w intencji pokoju na
świecie. Inicjował ją franciszkanin o. Piotr Pavliček, który
był również pielęgniarzem na
froncie zachodnim podczas II
wojny światowej. Po okrutnych wydarzeniach wojennych Austria nie była wolnym
krajem, lecz pozostawała pod
wpływem alianckim i sowieckim.
Przez 8 lat część mieszkańców Austrii, w tym politycy,
wśród których był ówczesny
kanclerz państwa Julius Raab i
minister spraw zagranicznych
Leopold Figl, ofiarowali Bogu
przez Maryję swoją codzienną
modlitwę różańcową. W 1955
roku 500 tysięcy Austriaków
uczestniczyli w krucjacie.
W rezultacie Austria stała się

vatican.com

kalendarz

potwierdzić, że pokładamy
wielką ufność w świętym Różańcu, jako środku na uzdrowienie zła, które trapi nasze
czasy”.
Warto przypomnieć również przykład papieża Jana
Pawła II, który jest nam bardzo bliski. Ojciec Święty bezgranicznie miłował modlitwę
różańcową. „On ten różaniec brał ciągle do ręki [...]
po to, żeby przeżywać te tajemnice w tych konkretnych
okolicznościach, w których

Matce Syna Bożego, Matce
naszej, sprawy osobiste i rodzinne, jak również wielkie
sprawy narodowe, tak, jak to
czynili przodkowie przez całe
stulecia”.
W 2002 roku papież Jan
Paweł II wydał list apostolski poświęcony Różańcowi –
„Rosarium Virginis Mariae”.
W nim papież ogłosił rok 2003
rokiem maryjnym. Zwracając
uwagę na mistyczny charakter Różańca, zaproponował
uzupełnić go tajemnicami,

W niektórych świątyniach w Grodnie trwa codzienna modlitwa maryjna w intencji Białorusi. W kościołach katedralnym i franciszkańskim o godzinie 18.00-19.00
młodzież prowadzi Różaniec z rozważaniami. Wierni także się modlą na różańcu po wieczornej Mszy św. o godzinie 19.00 w kościele pobrygidzkim i w parafii
na Wiszniowcu.
jedynym powojennym krajem,
który wojsko sowieckie opuściło pokojowo poprzez podpisanie traktatu międzynarodowego. Minister Leopold Figl
wypowiedział wówczas takie
zdanie: „Z wdzięcznością
Bogu Wszechmogącemu podpisujemy ten traktat i z wielką
radością ogłaszamy: Austria
jest wolna!”.
Ważność odmawiania Różańca podkreślił także ówczesny następca św. Piotra
papież Pius XII. W 1951 roku
w encyklice o modlitwie różańcowej „Ingruentium malorum” napisał: „Nie wahamy się jeszcze raz publicznie

się znajdował” – wspomina
Paweł Zuchniewicz, dziennikarz i autor książek poświęconych św. Janowi Pawłowi II.
Papież bardzo często odmawiał Różaniec, a nie tylko
prywatnie, publicznie prowadził tę modlitwę maryjną.
Pomagał wiernym patrzeć na
życie Jezusa oczami Maryi.
Podkreślał, że przez Różaniec
rozmawiamy z Matką Bożą, z
ufnością ofiarując Jej nasze
smutki, zmartwienia, radości i nadzieje. W 1999 roku w
Częstochowie (Polska) Ojciec
Święty powiedział: „Przyzwyczaiłem się, jak my wszyscy,
przychodzić tutaj i przynosić

które miałyby dotyczyć życia
publicznego Jezusa Chrystusa. Nazwał je Tajemnicami
Światła, ponieważ miały one
rozjaśniać drogę życia chrześcijanina.
Różaniec jest naprawdę
wielkim skarbem w życiu Kościoła. Ta modlitwa maryjna
uczy serce właściwej pokory.
Łączy w sobie apel do Boga
przez Maryję, spojrzenie na
życie Jezusa z perspektywy
codzienności człowieka trzymającego w rękach te małe
paciorki.
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Z życia Kościoła

„TO NIE JEST MIEJSCE DLA PRZYPADKOWYCH OSÓB”,
LUB NAUCZYCIEL, KTÓRY JEST ŹRÓDŁEM ŚWIATA NAUKI
ciąg dalszy ze str. 1

O znaczeniu roli nauczyciela i jego relacjach z młodym
pokoleniem mówią wykładowcy i ich studenci.

Swietłana
KulSelwerstowa
doktor nauk
historycznych,
profesor

Angelina Marciszewska

Ludmiła
Gaponik
wykładowca
języka angielskiego w grodzieńskim Wyższym
Seminarium
Duchownym
W dziedzinie edukacji pracuję
od ponad 45 lat. Wcześniej pracowałam jako nauczyciel, a także
jako metodyk w grodzieńskim Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej. Nauczanie języka angielskiego jest dla mnie doskonałym
połączeniem pracy i hobby, poza
tym bardzo lubię nieść posługę
młodzieży. Moje lekcje przewidują
aktywną komunikację i staram się
rozwijać tę umiejętność u uczniów,
aby mogli prowadzić dialog w obcym języku, wyrażać swoją opinię,
zdobywać nowe informacje.
Przez ostatnie 12 lat pracuję
w grodzieńskim Wyższym Seminarium Duchownym. Podejście w
nauczaniu wśród seminarzystów
bardzo różni – istnieją pewne
niuanse. Przede wszystkim w seminarium gromadzą się poważni
młodzi ludzie zmotywowani do
nauki. Nie ma tu żadnych problemów z dyscypliną – zajęcia zawsze odbywają się w spokojnej
atmosferze. Jednak zajęło mi dużo
czasu, by zrozumieć główną istotę
nauczania języka obcego w seminarium. Staram się im przekazać,
że znajomość języka angielskiego
jest ważna dla każdej osoby, a
dla kapłanów nawet w pierwszej
kolejności, ponieważ dużo podróżują, jeżdżą na misje i mają za
zadanie przekazać Słowo Boże
jak największej liczbie osób. Uczę
kleryków, jak czytać Ewangelię po
angielsku i rozwijać umiejętność
komunikowania się za pomocą
podstawowej gramatyki. Praca
w seminarium przynosi mi wiele
radości, ponieważ inspiruje mnie
odpowiedzialność i zaangażowanie studentów.
Moim zdaniem prawdziwy nauczyciel jest przede wszystkim profesjonalistą w swojej dziedzinie,
który szanuje uczniów, podziela
ich zainteresowania, rozumie ich
i w zamian wymaga zrozumienia,
to ten, kto kocha swój przedmiot
i wywołuje taką samą miłość do
niego u innych. Nauczyciel musi
być blisko uczniów i jednocześnie
o krok do przodu, aby móc prowadzić za sobą. A najważniejszym
jego zadaniem jest dać głęboką,
rozległą, realną wiedzę i nauczyć
ich używać ją w przyszłości. To

Julia
Sackiewicz
studentka
5 roku
Uniwersytetu
Medycznego
w Grodnie

Gdybyśmy mieszkali w równoległym wszechświecie, najważniejszymi cechami, które musiałby
posiadać nauczyciel, byłaby umiejętność postawienia 10 i kończenia
zajęć tak wcześnie, jak to możliwe.
Mówiąc poważnie, myślę, że dla
nauczyciela ważny jest profesjonalizm, miłość do swojej pracy,
cierpliwość, umiejętność znalezienia podejścia do każdego ucznia,
na ile jest to możliwe.
Uważam,
że
zadaniem

moja metoda, która jest przetestowana od lat.
Czasami wydaje się, że praca
nauczyciela – to jedno wielkie kuriozum. Nie wiesz, co cię czeka: w
jakim nastroju uczniowie przyjdą
na zajęcia, czego będą chcieć lub
nie chcieć od ciebie. Zdarzają się
również komiczne sytuacje w seminarium. Kiedyś miałam taką, gdy
klerycy przygotowali sprawozdanie z egzaminu do zróżnicowanego
raportu z własnymi nazwiskami i
na koniec podpisali wykładowcę:
„ksiądz Ludmiła Gaponik”.
Uważam, że gdy nauczyciel
jest osobą wierzącą, łatwiej jest
mu zrozumieć ucznia, łatwiej
jest wybaczyć jego błędy. Prościej ustosunkować się do dziecięcej upartości, psot i zrozumieć,
że naprzeciwko ciebie jest taka
sama osoba, która potrzebuje szacunku. Nauczyciel-chrześcijanin
rozumie, że obie strony mogą się
pomylić, dlatego jest w stanie rozpoznać błędne przekonania i wyciągnąć wnioski, aby przejść dalej. Wydaje mi się, że jeśli osoba
pracuje w dziedzinie edukacji, powinna być a priori jak najbardziej
zbliżona do chrześcijańskiego
światopoglądu. Ponieważ jej zadaniem jest siać to, co rozsądne,
dobre, wieczne, a o tym czytamy
w Piśmie Świętym.
Moim zdaniem nauczyciele powinni być zjednoczeni dążeniem do
pokazania cudownych stron życia,
by dać wgląd w piękno tego świata.
W końcu wszystko to, co złe, czasami pokaże ulica, telewizja. I to
może pozbawić dzieci zrozumienia
tego, co piękne. Mój ojciec lubił
powtarzać: widzisz dobro – opowiedz o tym, a o marnych rzeczach
i tak wszyscy wiedzą. Ważne jest
również nieustannie się rozwijać:
w końcu, jak może uczyć się ten,
kto nie uczy się sam?
Niestety, w instytucjach edukacyjnych są też przypadkowe osoby... i tu trzeba pamiętać, że praca
nauczyciela to przede wszystkim
posługa dzieciom i młodzieży,
uczciwa praca z nimi. Czasami
myślę o owocach własnej posługi – są to zwycięstwa moich uczniów w olimpiadach okręgowych,
regionalnych i republikańskich.
Jestem również bardzo szczęśliwa,
gdy sami zaczynają nauczać języka angielskiego lub wykorzystują
swoją wiedzę w innych krajach
świata. Szczególnie się cieszę, gdy
zdaję sobie sprawę, że znajomość
języka pomogła moim uczniom
znaleźć swoje miejsce w świecie.

nauczyciela jest również zainteresowanie studenta badaniem
przedmiotu, odpowiadanie na
niezrozumiałe pytania, na podstawie stwierdzenia, że nie może
być bezsensownych pytań. Bardzo
ważne jest, aby uczyć studentów,
jak zastosować zdobytą wiedzę w
praktyce.
Tymczasem relacje między
wykładowcami a studentami muszą opierać się na wzajemnym
szacunku, życzliwości i przestrzeganiu subordynacji. Ważnym
elementem w tych relacjach powinna być modlitwa. Modlitwa za
nauczycieli jest ważna, ponieważ
praca z ludźmi jest zawsze trudna,
a duchowe wsparcie pomoże im.
Poprośmy Boga o mądrość i
cierpliwość dla nauczycieli i wykładowców, aby pełnili rolę wiernych przewodników dla młodych
ludzi.

Mam za sobą 40-letnie doświadczenie posługi w dziedzinie
edukacji. W tym czasie zrozumiałam, że nie ma recepty na pracę
z uczniami. Wiele zależy od sytuacji. Dla niektórych trzeba być matką, dla innych – starszą siostrą,
dla jeszcze innych – koleżanką. I
to ustosunkowanie do konkretnego ucznia może się z czasem zmieniać. Mam bardzo bliskich przyjaciół, z którymi dzielę się nawet
swoimi osobistymi problemami i
którzy kiedyś byli moimi studentami. Jedyną rzeczą, której nie
można się dopuścić, jest pogarda
i brak szacunku. Niedopuszczalne
jest zachowywać się z nadmierną powagą i patrzeć na uczniów
z góry.
Ważne jest również, aby być na
tej samej fali ze studentami i móc
się z nimi śmiać. Chyba najzabawniejsza sytuacja w mojej praktyce
zdarzyła się 20 lat temu. Zwykle 1
kwietnia żartowałam ze studentami. Mogłam, na przykład, ogłosić
ponadplanową pracę pisemną na
ocenę, a pierwsze pytanie brzmiało: „Jaki dziśiaj jest dzień?”. No i
kilka razy odwzajemniali żartem.
Pewnego dnia wysłali mi telegram: „Proszę pilnie przyjechać
do Szwecji, aby otrzymać nagrodę
Nobla”.
Życie zmusiło, żebym była prawie uniwersalnym nauczycielem,
ponieważ uczyłam i mam publikacje z co najmniej 8 specjalizacji, które bardzo się różnią między
sobą: historia, kulturoznawstwo,
historia sztuki, pedagogika, ekonomia i zarządzanie, nauki leśne,
prawo, etnologia. Z jednej strony

Kl. Andrzej
Juchnik

student 5 roku
grodzieńskiego
Wyższego
Seminarium
Duchownego

Przekazywanie wiedzy, zarówno w starożytnym świecie,
jak i dzisiaj, jest bardzo ważne.
Moim zdaniem nauczyciel powinien kochać to, co robi. Powinien
nie tylko przekazywać informacje
uczniom, lecz także wkładać serce
w tę pracę. Nauczyciel powinien
rozumieć swoich uczniów, ich potrzeby i możliwości, i odpowiednio
z nimi wymagać od uczniów. Bardzo ważne jest nie tylko nauczyć
czegokolwiek, lecz także pokazać,
jak ta wiedza może się przydać
w życiu, jak zastosować ją
w praktyce.
Myślę, że główną cechą, która
powinna
charakteryzować
nauczyciela – jest sumienność,
sprawiedliwość. Każdy nauczyciel
powinien prowadzić swoich uczniów do prawdy, tak jak uczynił to
nasz Najwyższy Nauczyciel, Jezus
Chrystus. Jednak najprostszą i
najbardziej oczywistą rzeczą wymaganą od nauczyciela jest bycie
zawsze przygotowanym do zajęć.
Ta cecha wynika ze świadomości
odpowiedzialności nauczyciela za
nauczanie następnego pokolenia.
Aby proces nauczania przyniósł dobre owoce, obie strony –
zarówno nauczyciel, jak i uczeń
– muszą przestrzegać pewne zasady. Wydaje mi się, że do naprawdę
wysokich wyników potrzebna jest
współpraca.
Odpowiedzialność
spoczywa nie tylko na nauczycielu, lecz także na uczniu, niezależnie od tego, czy jest tego świadomy, czy nie. W przeciwnym razie

jest to ogromna praca, ponieważ
sama stale muszę się uczyć, przyswajać dużą ilość materiału, aby
nie sprofanować kurs, którego nauczam. Z drugiej strony powstaje
efekt synergiczny, ponieważ interdyscyplinarne połączenia dają
czasem głębsze zrozumienie każdej z dyscyplin.
Mając doświadczenie w nauczaniu różnych przedmiotów,
można się również zastanowić na
temat tego, co wspólnego powinni
mieć nauczyciele. Wydaje się, że
oprócz solidarności korporacyjnej
oraz szacunku dla uczniów i swojej
pracy, wszystkich nauczycieli musi
jednoczyć sumienność. Co więcej,
sumienność, która dotyczy wszystkich stron życia. Jestem bardziej
niż pewna, że nauczyciele, którzy
nie byli sumienni w obecnej kampanii wyborczej, nie są sumienni i
w nauczaniu. Taka osoba nie może
wystawiać uczciwych ocen dzieciom, przyznawać się do swoich
błędów i poprawiać ich przed uczniami; nie może z nimi dyskutować i bronić słuszności własnych
myśli. Sam siebie kiedyś zdradził,
więc jak ma nauczać innych być
sumiennymi?
A także w świetle ostatnich
wydarzeń na Białorusi nauczyciele
byli masowo narażeni na krytykę.
Sumiennym nauczycielom trudno
było się nie zgubić w całej masie
ludzi i obronić swoje dobre imię.
W takim przypadku należy szukać wsparcia ze strony rodziców,
uczniów, społeczeństwa. Być aktywnym w inicjatywach społecznych i w mediach. Zainicjować coś
pożytecznego, aby towarzysze byli
obok. Oczywiście, trzeba mieć nieugięty charakter. Nie każdy wytrzyma. Sama przez to przeszłam.
A instrukcję, jak być godnym nauczycielem i brać odpowiedzialność za młode pokolenie, można
znaleźć u słynnego pedagoga Janusza Korczaka.

pojawia się pytanie: „Czy tylko
nauczyciel tego potrzebuje?”. Z
obu stron należy się szacunek:
ucznia – do pracy nauczyciela, a
nauczyciela – do starań ucznia.
Tu bardzo ważne jest, aby nie być
obojętnym wobec siebie nawzajem.
W moim środowisku nauczanie
ma specyficzny charakter: prawie
wszyscy nauczyciele to kapłani,
którzy zasadniczo przygotowują nas jako swoich potencjalnych
współpracowników. Właśnie ten
fakt mobilizuje zarówno nauczycieli, jak i nas, seminarzystów, do
tego, aby nauczanie było owocne.
Jestem pewien, że bycie nauczycielem to ciężka praca. Czasami nawet nie wyobrażamy sobie,
jakie ono jest to „jarzmo” nauczyciela. Ale gdy sam spróbujesz tej
pracy, to zaczynasz rozumieć jej
odpowiedzialność i brzemię. Spotkałem się z tym, prowadząc lekcje
katechezy dla dzieci i młodzieży.
Ta praktyka pomogła zrozumieć,
że bycie nauczycielem jest takim
samym powołaniem jak bycie kapłanem. W pewnym znaczeniu
nauczyciel, przekazując wiedzę,
posługuje również innym ludziom.
Dlatego, zanim w danej sytuacji osądzisz nauczyciela, warto
spojrzeć na sytuację z obu stron.
Wszyscy ludzie są różni, z różnymi
poglądami i możliwościami.
Tymczasem my, jako chrześcijanie, nie powinniśmy zapominać
o modlitwie za swoich nauczycieli
i wykładowców. Należy pamiętać
o ich pracy i trudzie, a także prosić
o światło Ducha Świętego, zarówno dla nich, jak i dla siebie, oraz
każdego dnia powierzać swoją naukę Bogu. To właśnie zastosowanie własnych starań do działania
łaski Bożej daje najskuteczniejszy
rezultat w nauczaniu.
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Papież zwróci się
do ONZ z przesłaniem

Z okazji 75-lecia Organizacji
Narodów Zjednoczonych papież
Franciszek wygłosi wideo-przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego
ONZ w Nowym Jorku.
Papież Franciszek przemawiał
już na forum ONZ podczas wizyty w
USA we wrześniu 2015 roku. Wtedy
apelował o większe wpływy w ONZ
krajów będących na drodze rozwoju. Mówił też, że międzynarodowe
organizacje finansowe mają obowiązek chronić słabsze kraje przed
„dławiącym podporządkowaniem
przez systemy kredytowe”.
75. Zgromadzenie Ogólne ONZ
rozpoczęło się 14 września bieżącego roku i potrwa do początku
października.

Organizatorzy Światowego Forum Chrześcijańskiego zwołali zebranie

W posiedzeniu Komitetu Stowarzyszenia,
reprezentującego
wyznania chrześcijańskie całego świata, wzięło udział 29 osób.
Stolicę Apostolską reprezentował
ks. Andrzej Choromański, członek
Papieskiej Rady ds. Popierania
Jedności Chrześcijan. Jednym z
najbliższych celów forum jest wyłonienie liderów wśród młodzieży.
„Światowe Forum Chrześcijańskie” (Global Christian Forum)
jest inicjatywą Ekumenicznej Rady
Kościołów. Pierwsze forum światowe odbyło się w 2007 roku w Kenii,
drugie – w 2011 roku w Indonezji,
trzecie – w 2018 roku w Kolumbii.

Ogłoszono datę
beatyfikacji założyciela
salwatorianów

15 maja 2021 roku odbędą
się uroczystości beatyfikacyjne
ks. Franciszka Marii od Krzyża
(Johanna Baptisty Jordana), założyciela Towarzystwa Boskiego
Zbawiciela i Zgromadzenia Sióstr
Boskiego Zbawiciela.
Proces beatyfikacyjny niemieckiego kapłana rozpoczął się w
1942 roku. W 2011 roku papież Benedykt XVI uznał heroiczność jego
cnót, a 20 czerwca bieżącego roku
papież Franciszek zatwierdził jego
beatyfikację po uznaniu cudu przypisywanego wstawiennictwu tego
gorliwego pasterza i misjonarza.
Na terenie Białorusi salwatorianie posługują w diecezji witebskiej.

Ukazał się aerogram
ku czci męczenników
i bohaterów pandemii

Watykańskie Biuro Numizmatyczne i Filatelistyczne wydało
znaczki pocztowe poświęcone najważniejszym wydarzeniom z życia
Kościoła i świata w 2020 roku.
Szczególnym tematem była
walka z pandemią koronawirusa.
Poświęcono jej aerogram – arkusz
cienkiego papieru pocztowego,
który jest składany tak, aby zewnętrzna strona papieru tworzyła kopertę. Umieszczono na niej
wizerunek lekarza, pielęgniarki
i księdza pochylonych nad chorą
osobą, a także napis w języku włoskim: „I martiri e gli eroi del coronavirus” („Męczennicy i bohaterowie koronawirusa”).

Intencje modlitewne
na październik
powszechna

Módlmy się, aby na mocy
chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział
w instytucjach odpowiedzialnych
za Kościół.

diecezjalna

Módlmy się o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne, a
także za nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie.
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Z życia Kościoła

NUNCJUSZ APOSTOLSKI

ZWRÓCIŁ SIĘ DO KATOLIKÓW BIAŁORUSI
ciąg dalszy ze str. 1

Kościół powszechny
AUSTRALIA. Katolickie szkoły podstawowe zdecydowały się na obniżenie czesnego. Jest to element trzyletniego planu promocji katolickiej
edukacji w kraju. Obniżka została wprowadzona, aby pomóc rodzinom,
które najbardziej ucierpiały podczas pandemii koronawirusa. Zgodnie
z planem szkoły obniżą czesne o 500 dolarów australijskich na ucznia.
Przewidziane jest też uproszczenie systemu opłat za edukację.
PORTUGALIA. Biskupi nie zgadzają się z planem władz Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie dotyczącym zwolnień jego pracowników. W wydanym komunikacie hierarchowie podkreślają, iż kłopoty finansowe sanktuarium nie mogą być powodem do przeprowadzania
zwolnień. Plan ten wynika z drastycznego spadku darowizn, gdy miejsce
kultu maryjnego zostało zamknięte pomiędzy połową marca a końcem
maja z powodu pandemii. Rozważane jest zwolnienie około 50 z 300 pracowników.

HRT 2

koaci.com

KANADA. Nieznani sprawcy włamali się do katolickiej katedry św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w kanadyjskim Ontario i skradli tabernakulum z konsekrowanymi hostiami. Następnego dnia grupa parafian odnalazła kompletnie zniszczone i puste tabernakulum w Kanale Wellandzkim w Centennial Park. Nie odzyskano konsekrowanych hostii. Wierni
mają nadzieję, że rozpuściły się naturalnie w wodzie, w której znaleziono
tabernakulum.

Moment udzielenia sakry biskupiej
Ks. Jerzy Martinowicz

16

września
w
Soline
(Chorwacja)
otrzymał
święcenia biskupie nowo
mianowany nuncjusz apostolski na Białorusi arcybiskup Ante
Jozić. Podczas uroczystości ze
słowami powitania hierarcha
zwrócił się do duchowieństwa i
wiernych Kościoła na Białorusi,
którzy obecnie przeżywają trudne czasy.
Nuncjusz apostolski obiecał modlitewne wsparcie, aby
rozwiązać wszystkie problemy
kraju „poprzez pokój, dialog i
solidarność, unikając jakiejkolwiek przemocy”. „Modlę się do
Najświętszej Maryi Panny, aby

zawsze was pokrzepiała, pomagała w trudnych chwilach waszego życia” – powiedział hierarcha.
Papież Franciszek mianował
arcybiskupa Ante Jozića nuncjuszem apostolskim na Białorusi
21 maja. Zastąpił on na stanowisku arcybiskupa Gábora Pintéra,
pochodzącego z Węgier, który
został skierowany do służby dyplomatycznej w Hondurasie.
Święcenia biskupie nuncjusz
apostolski otrzymał w nowo wybudowanym Sanktuarium Matki
Bożej Ostrowskiej. Udzielił mu
ich sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin.

Katolicka Grodzieńszczyzna

Arcybiskup Ante Jozić jest
drugim chorwackim hierarchą
na urzędzie nuncjusza apostolskiego na Białorusi. W latach
2004-2011 przedstawicielstwem
dyplomatycznym Stolicy Apostolskiej w kraju kierował arcybiskup Martin Vidović, który
również należał do archidiecezji
Splicko-Makarskiej.
Nowo mianowany nuncjusz
apostolski posługuje się, oprócz
ojczystego chorwackiego, także
włoskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, portugalskim, niemieckim, chińskim,
rosyjskim i polskim językami.

PAKISTAN. Uczeni z uniwersytetu Baltistanu w Skardu odkryli w
Himalajach-Karakorum wielki marmurowy krzyż, o wymiarach 183×213
cm i ważący od trzech do czterech ton. Jest to jeden z największych krzyży odkrytych na subkontynencie indyjskim. Został on nazwany od pobliskiej wioski „Krzyż z Kavardo”. Według pierwszych ocen relikwia jest
datowana na około 1000–1200 lat. Pakistańscy naukowcy zapowiadają
współpracę z uczelniami europejskimi i amerykańskimi, celem dokładnego określenia wieku krzyża.
ETIOPIA. Od końca czerwca w regionie Oromia zginęło około 500
chrześcijan, w tym kobiety w ciąży, dzieci i całe rodziny. Za brutalną
agresją stoją muzułmańscy ekstremiści. Świadkowie wydarzeń przekazali, że w wielu przypadkach policja biernie przyglądała się wydarzeniom,
nie reagując na zajścia. Chrześcijanie wzywają ambasady Etiopii w różnych krajach do natychmiastowego powstrzymania okrucieństw, do jakich dochodzi obecnie w stanie Oromia.
FRANCJA. Po pandemicznej przerwie wznowiła swą działalność
Niezależna Komisja ds. Nadużyć Seksualnych w Kościele po roku 1950.
Przed dwoma laty episkopat postanowił zlecić przebadanie tej sprawy
ludziom świeckim, niezwiązanym z hierarchią, aby w ten sposób dać wyraźny sygnał, że Kościół w sposób jednoznaczny odcina się od wzmożonej fali nadużyć, która miała miejsce w drugiej połowie XX w. Na czele
komisji stanął Jean-Marc Sauvé, jeden z najbardziej doświadczonych
prawników we Francji.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

Rozpoczynamy cykl publikacji poświęconych historii katolickich parafii na Grodzieńszczyźnie. Będziemy powoli poruszać się z Grodna
w różnych kierunkach i dowiadywać się o najciekawszych rzeczach nie tylko parafii, lecz także o miejscowościach, w których się znajdują.

PARAFIA W HOŻY
Andrzej Waszkiewicz

brzegu rzeki, gdzie dziś leży wieś
o tej samej nazwie, znajdował się
nadział ziemi Mońkowicze, albo
Mońkowce. Parafia posiadała
7 jezior rybnych w pobliżu
obecnej wsi Kalety, które nosiły nazwy Kawienia, Jandrenia,
Czornaje, Dougaje, Kruglaczak,
Wienzowiec i Noczwidak. Mniej
więcej w tym czasie Oża uzyskała status miasta i przekształciła
się w centrum powiatu Ożskiego. Powiat znajdował się po obu
stronach Niemna, wąskim pasem
ciągnął się na północny zachód
aż do granicy pruskiej, a na południu graniczył z powiatem
grodzieńskim (według materiałów z 1561 roku granica powiatów grodzieńskiego i ożskiego
przebiegała na północ od wsi Zarica). Granice powiatu pokrywały się na ogół z granicami rzymskokatolickiej parafii w Ożach.
Na południe od niego żyła głównie ludność prawosławna, dlatego niektórzy badacze uważają,
że granica powiatów ożskiego
i grodzieńskiego odpowiadała
słowiańsko-litewskiej
granicy
etnograficznej końca XV wieku.
W 1655 roku, podczas wojny między Rzecząpospolitą a
Carstwem Moskiewskim, Oża
została spalona przez wojska
moskiewskie. Wtedy też spłonął
zabytkowy kościół. Odbudowę
miejscowości zaczęto już nie na
pierwotnym miejscu – na wzniesieniu na południe od Hożanki,
ale nieco na północ. Z powstaniem nowego kościoła wiąże się
legenda, że miejscowa mieszkanka ukryła w krzakach obraz
Matki Bożej ze spalonego kościoła i właśnie w tym miejscu
pojawiła się Maryja Panna i poprosiła o zbudowanie tu nowego
kościoła.
Splądrowane i zdegradowane wojną miasteczko Sejm

1662 roku wyznaczył jako rekompensatę szlachcie, uciekającej z województwa smoleńskiego, które odeszło do Carstwa
Moskiewskiego. Chociaż od tej
pory Hoża była zwykłą wsią, to
jednak nadal pozostawała religijnym centrum okolicy. W 1715
roku przy plebanii kościoła istniała szkoła, w której uczyło się
kilkoro dzieci. Według inwentarza z 1838 roku do parafii Hoży
należało 210 dziesięcin ziemi,
kilka folwarków we wsi Barbarycze oraz folwark Plebaniszki
z młynem nad rzeką Lesznicą i krochmalnią. Osiem osób

A. Waszkiewicz

W

ieś Hoża należy do najstarszych miejscowości
na terenie dzisiejszego
rejonu grodzieńskiego. Materiały archeologiczne świadczą o
istnieniu posiadłości w pobliżu
rzek Hożki i Niemna już w XIII
wieku, jednak pierwsza dokładna wzmianka o Hoży pochodzi z
1385 roku.
W “Opisach dróg litewskich”,
które układali krzyżacy w celu
wytyczenia najdogodniejszych
szlaków na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego,
jest wzmianka o miejscowości
„Ussa” lub „Vsa”, w pobliżu której oddziały krzyżackie przeprawiały się w bród przez Niemen i
prawym brzegiem rzeki szły do
Grodna. Właśnie tak w tłumaczeniu na język staroniemiecki
brzmiała nazwa Oży, starożytnej
miejscowości nad Niemnem.
Parafia powstała na mocy
przywileju wielkiego księcia litewskiego Kazimierza w 1492
roku, ze względu na potrzeby
duchowe mieszkańców dużych
obszarów po obu brzegach Niemna. Na jego polecenie zbudowano tu kościół pw. św. Pawła
Apostoła. Przywilej ten w 1494
roku potwierdził wielki książę
Aleksander. Terytorium parafii
obejmowało ziemie zamieszkane głównie przez Bałtów lub ich
słowiańskich potomków. Nazwę
miejscowości Oża niektórzy badacze wywodzą od litewskiego
“оžys” – dziki kozioł, sarna, a
niektórzy – od bałtyckiego słowa “ąžuolas” – dąb, ponieważ na
brzegach Niemna we wczesnym
średniowieczu było wiele dębów, od dawna wyciętych przez
pierwszych osiedleńców Grodzieńszczyzny.
Parafia w Oży była bardzo
duża i posiadała znaczne posiadłości poza Niemnem. Na lewym

W 2019 r. obchodzono 150-lecie poświęcenia miejscowego kościoła

Cud w Hoży, 1915 r.
posługiwało
przy
kościele
(praczki, dorożkarz, kucharz),
troje – przy przytułku kościelnym.
Kościół św. Apostołów Piotra

i Pawła został zbudowany na początku 1860 roku według projektu grodzieńskiego architekta Jakuba Fordona – ojca Sługi Bożego
o. Melchiora Fordona. Kościół
ten, zachowany do dziś, jest już
trzecią świątynią w Hoży. Na
miejscu drugiego kościoła, istniejącego w XVII-XIX wieku,
obecnie znajduje się hożańskie
leśnictwo. Znajdują się tam nagrobki rodu Sylwestrowiczów –
wieloletnich właścicieli Hoży.
Kolejny cud miał miejsce w
Hoży w lutym 1915 roku. Wojska
niemieckie rozgromiły w augustowskich lasach korpus armii
rosyjskiej i podeszły do fortów

twierdzy grodzieńskiej. Mocna
walka rozegrała się o przeprawę przez Niemen koło Hoży. Na
dzwonnicy kościoła żołnierze
rosyjscy wyposażyli punkt obserwacyjny w celu koordynowania
ognia swojej artylerii. Niemcy
ostrzelali kościół i ten stanął w
płomieniach. Wtedy nad płonącą świątynią ukazała się Matka
Boża, zdjęła swój płaszcz i rzuciła go na budynek. Kościół został
uratowany i nadal cieszy swoim
widokiem parafian i wszystkich,
którzy przejeżdżają obok drogą
z Grodna do Druskiennik.
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Pod ostrym kątem

ARCYBISKUP TADEUSZ KONDRUSIEWICZ:
„KRZYŻ TEN PRZYJMUJĘ Z POKORĄ”
ciąg dalszy ze str. 1

Redakcja

Podczas Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej w Szydłowie (Litwa)
kapłana z mapy Białorusi zniknie Kościół, ludzie modlili się o
wolność wyznania, i ta wolność
przyszła. Dzisiaj, podczas niespotykanego dotąd kryzysu społeczno-politycznego w naszym kraju,
Kościół wzywa do modlitwy, ponieważ wierzy w jej moc.
Ewangelia jest mapą drogową
człowieka i księgą życia. Aby nie
zgubić drogi korzystamy z mapy
(w naszych czasach może częściej z GPS-u). Dlatego w swoim
życiu powinniśmy jak najczęściej
zwracać się do Ewangelii, która
wzywa do nawrócenia i modlitwy.
Jest to droga do rozwiązania
kryzysu, w którym znalazła się
nasza Ojczyzna.
Święty
Michał
Archanioł

Metropolita przybył na uroczystość do Szydłowa
na zaproszenie biskupów Litwy
– 29 września w Kościele obchodzone jest święto Świętych
Archaniołów Michała, Rafała i
Gabriela. Św. Michał jest patronem Białorusi. Figura Księcia
Wojsk Niebieskich nawiedza
kościoły katedralne na Białorusi. Wierni i osoby duchowne
modlą się o pokojowe rozwiązanie kryzysu społeczno-politycznego w kraju i w intencji
powrotu Ekscelencji do Ojczyzny. Na ile ważne jest, aby w
tym niespokojnym czasie naszą
bronią była Ewangelia i modlitwa?
– Mówią, że gdy Stalinowi powiedzieli o Watykanie, zapytał,
ile ma dywizji pancernych. Bronią
Kościoła nie są czołgi, samoloty,
rakiety itp., lecz Ewangelia i modlitwa. Jezus wzywa do wytrwałej
modlitwy i zapewnia: „Módlcie
się i otrzymacie”.
Historia pokazuje, że modlitwa może „przebić” niebo. W czasach ateizmu, gdy wydawało się,
że wraz ze śmiercią ostatniego

SOLIDARNI
Z METROPOLITĄ!

„Wyrażamy solidarność całego Episkopatu Europejskiego z arcybiskupem Kondrusiewiczem i Kościołem na Białorusi w tym bolesnym czasie i podzielamy
wezwanie papieża Franciszka «do dialogu, do zakończenia przemocy i do poszanowania sprawiedliwości i
legalności». Również wraz z papieżem powierzamy wszystkich białorusinów opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Świata.
Zapewniając o swojej modlitwie za ukochanego pasterza i za całą
białoruską wspólnotę, życzymy arcybiskupowi mińsko-mohylewskiemu
bezzwłocznego powrotu do domu i do swojej posługi biskupiej, a także
zachęcamy wszystkich troszczyć się o pokojowe rozwiązanie konfliktu i
z zaufaniem idąc do przodu drogą dialogu dla dobra człowieka i całego
społeczeństwa”.

kaunoarkivyskupija.lt

– Księże Arcybiskupie, minął już prawie miesiąc od momentu, gdy odmówiono Ekscelencji wjazdu na Białoruś.
Proszę powiedzieć, co teraz
Ekscelencja czuje, gdy nie może
w pełni kontynuować swojej
posługi i kierować Kościołem
na Białorusi?
– Wasze pytania otrzymałem
w święto Podwyższenia Krzyża
Świętego. To bardzo symboliczne. Jezus powiedział, że kto chce
iść za Nim, niech weźmie swój
krzyż i niesie go. Dzisiaj, z powodów niezależnych ode mnie,
nie mogę pełnić swoich obowiązków pasterskich jako metropolita
mińsko-mohylewski, a także jako
przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi.
To krzyż, który przyjmuję z pokorą jako wolę Bożą. Modlę się, żeby
lepiej ją poznać. Będę niósł ten
krzyż tyle, ile potrzeba, z wiarą,
że z niego narodzi się dobro.
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Prezydium Rady
Konferencji Episkopatów Europy
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W dzisiejszym numerze
„Słowo Życia” arcybiskup zwraca się do wiernych z pasterskim
słowem, a także rozważa nad
tym, jak my, chrześcijanie, powinniśmy się zachowywać w
sytuacji kryzysu społeczno-politycznego, który obecnie
panuje na Białorusi.
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jest zwycięzcą złego ducha. A
przyczyną wszelkiego zła jest
grzech.
Peregrynacja
figury
św. Michała Archanioła, która
odbywa się w naszych katedrach –
jest znakiem wiary w jego opiekę
i siłę. Zachęcam wszystkich do
wzięcia udziału w peregrynacji
i modlić się do naszego patrona,
aby przyczynił się do szybkiego
pokojowego rozwiązania kryzysu
społeczno-politycznego.
– 13 września podczas modlitwy „Anioł Pański” papież
Franciszek zwrócił uwagę na
zjawisko protestów społecznych obserwowanych w wielu
częściach świata. Papież wzywał demonstrantów do pokojowego wypowiadania się na
temat swoich problemów, nie
ulegać pokusie agresji i przemocy, a władze państwowe
– wsłuchać się w głos współobywateli i spełnić ich uzasadnione żądania, zapewniając pełny szacunek dla praw człowieka i

wolności obywatelskich. Papież nie nazwał konkretnych
państw, jednak, czy to, co powiedział, można odnieść do
współczesnej sytuacji na Białorusi? Dlaczego wszyscy musimy
pracować na rzecz dialogu i pojednania?
– Jan Paweł II mówił, że
pojednanie buduje, a nienawiść
niszczy.
Stare
przysłowie
mówi: „Zły pokój jest lepszy
niż dobra wojna”. Gdy między
ludźmi dochodzi do konfliktów
i nieporozumień, najlepszym
sposobem na ich rozwiązanie
jest dialog. Nawet świeckie
sądy zachęcają skonfliktowane
strony, aby poszły na ugodę,
uzgodniły wszystko, a tym samym
rozwiązały problem.
Od
początku
kryzysu
społeczno-politycznego Kościół
na Białorusi wezwał wszystkie
jego strony do dialogu i
pojednania. Cieszę się, że Ojciec
Święty podziela nasze stanowisko.
– Jest teraz Ksiądz Arcybiskup daleko, lecz nieustannie troszczy się Ekscelencja o
przyszłość naszego Kościoła.
Proszę skierować kilka słów
do wiernych, którzy wspierają
duchowo Księdza Arcybiskupa
i z niecierpliwością czekają na
dzień, w którym znów będą mogli powitać Ekscelencję na białoruskiej ziemi.
– Drodzy Bracia i Siostry!
Serdecznie dziękuję za Wasze
modlitwy i solidarność ze mną.
Jest to dla mnie duże wsparcie
podczas nowych prób. Jest to
również dowód, że chociaż
jesteśmy rozdzieleni fizycznie, to
duchowo jesteśmy zjednoczeni.
Każdego dnia modlę się w
Waszych intencjach i za umiłowany
Kościół na Białorusi. Pozostańmy
zjednoczeni w modlitwie podczas
naszych wspólnych trudności,
pamiętając o słowach Chrystusa,
że ci, którzy są prześladowani za
sprawiedliwość, są szczęśliwi.
Bądź silny w swojej wierze, kochaj
każdą osobę i żyj nadzieją na
spokojne i szczęśliwe rozwiązanie
współczesnego
kryzysu,
aby
ponownie nasza Ojczyzna była
krajem pokoju, tolerancji i
wzajemnego szacunku.
Z wiarą w szczęśliwe i spokojne
rozwiązanie kryzysu i szybkie
spotkanie z całego serca Was
wszystkich błogosławię w imię
Ojca, + i Syna, i Ducha Świętego.

SPRAWĄ ARCYBISKUPA KONDRUSIEWICZA
ZAJMUJE SIĘ STOLICA APOSTOLSKA
Stolica Apostolska interweniowała w sprawie
arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, któremu
władze białoruskie uniemożliwiły powrót na Białoruś i unieważniły paszport. Informację tę potwierdził w rozmowie z dziennikarzami sekretarz
stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin.
Radio Watykańskie

Szef dyplomacji Watykanu dodał, że przyczyniła
się do tego również wizyta w Mińsku sekretarza ds.
Relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy
Apostolskiej arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera, choć jego dokładne wyniki nie są jeszcze znane.

„W każdym razie nalegamy, aby arcybiskup mógł wrócić do archidiecezji i kontynuować przewodzenie swej
owczarni” – powiedział hierarcha. Jednocześnie zaznaczył, że Kościół powinien zawsze być “czynnikiem
dialogu, zgody i pokoju”.
Podczas spotkań z arcybiskupem Gallagherem
przedstawiciele władz ponowili zaproszenie dla papieża do przyjazdu na Białoruś. „Białoruś zawsze
wykazywała duże zainteresowanie wizytą papieża”
– podkreślił kard. Parolin. Plany te nie zostały jednak sprecyzowane, a obecnie pandemia COVID-19
“zablokowała wszystko”, nie wiadomo na jak długo.
„Myślę, że to jedna z wizyt, którą papież rozważy” –
zaznaczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

Mike Pompeo,
Sekretarz stanu USA
„Białoruskie władze powinny zezwolić na powrót
abpowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, aby mógł zatroszczyć się o swoją owczarnię w czasie trwających
protestów. Jemu i całemu narodowi białoruskiemu
należy umożliwić korzystanie z podstawowych swobód,
łącznie z wolnością wyznania”.
Arcybiskup Paolo Pezzi, przewodniczący
Konferencji Biskupów Katolickich Rosji
(w imieniu katolickich Biskupów Rosji)
„Umiłowany bracie Tadeuszu, wiemy o poważnych doświadczeniach i trudnościach, jakie w tym
momencie spotkały Twój lud i Ciebie osobiście. Zwracamy się do Ciebie z braterskim pozdrowieniem, aby
dodać Ci otuchy i pewności co do naszych modlitw za
C i e b i e i za lud Twój, aby pokój i dobro zwyciężyły i zawsze panowały
w sercach i umysłach wszystkich ludzi. Wtedy słowa świętego apostoła
Pawła o pierwszych chrześcijanach w Macedonii, spełnią się na nas, żyjących w XXI wieku: «Jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo
i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty» (2 Kor 8, 2).
Wiemy, dziś tęsknisz za Ojczyzną, odczuwasz niepokój o jej los, o los
jej ludu, cierpisz z powodu niemożności pełnienia posługi pasterskiej. Nie
lękaj się! Lud Boży modli się za Białoruś. Ufając mocy modlitwy, wyrażamy nadzieję, że dzięki łasce Bożej wkrótce wrócisz do domu i będziesz
kontynuował posługę duszpasterską. O to, codziennie wznosimy prośby
do Wszechmogącego Boga”.
Christian Hartl, dyrektor wykonawczy katolickiej organizacji charytatywnej „Renovabis”
„To poważne naruszenie podstawowego prawa
człowieka, jakim jest swoboda podróżowania. Arcybiskup Kondrusiewicz od wielu lat jest szanowanym partnerem «Renovabis», całkowicie oddanym swojej posłudze
pasterskiej. Właśnie w obecnej sytuacji byłby szczególnie
potrzebny na Białorusi jako pasterz i mediator”.
Konferencja Biskupów
Katolickich na Białorusi
„Niedopuszczalne jest, aby biskup Kościoła katolickiego, który jest pasterzem powierzonych mu wiernych, był pozbawiony możliwości przebywania we własnej archidiecezji i pełnienia w niej posługi powierzonej
przez Ojca Świętego.
Według KKBB zakaz powrotu do kraju arcybiskupowi
Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, który jest obywatelem Republiki Białorusi,
jest niezgodny z obowiązującym prawem, nie sprzyja budowaniu konstruktywnych relacji między państwem a lokalnym Kościołem katolickim, nie służy
zmniejszeniu napięcia i przezwyciężeniu głębokich podziałów w społeczeństwie.
KKBB ma nadzieję, że sprawa odmówienia wjazdu arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi do naszego kraju zostanie wkrótce wyjaśniona
i okaże się ona przykrym nieporozumieniem, a także, że w przyszłości takie
incydenty nie będą miały miejsca”.
Biskup David J. Malloy, przewodniczący Komisji
ds. Sprawiedliwości i Pokoju w Świecie (w imieniu
Episkopatu USA)
„Modlę się o pokój i sprawiedliwość na Białorusi. Wzywam do poszanowania praw człowieka
wszystkich obywateli. Zachęcam katolików i ludzi
dobrej woli przyłączyć się do papieża w jego modlitwach o pokój i sprawiedliwość na Białorusi”.
Protojerej Sergiusz Lepin,
rzecznik białoruskiej Cerkwi
„Osobiście wyrażam słowa braterskiego poparcia całej katolickiej wspólnocie Białorusi i życzę pomyślnego rozwiązania tej sytuacji – niezrozumiałej
i niebezpiecznej. Mam nadzieję, że wkrótce katolicka wspólnota zjednoczy się ze swoim ordynariuszem. Niech wszystko będzie dobrze!”.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.
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Poszukiwanie prawdy

KLUCZ DO ŚWIĘTOŚCI I ZBAWIENIA

Dzisiaj zastanowimy się nad obrazem Boga, który nosimy w swoich sercach. Jaki On naprawdę jest – nasz Pan, którego należy szukać z całego serca?
Ks. Aleksander Siemiński

który tylko pobłogosławi wszystkie złe uczynki. To niepoważny obraz Boga. Człowiek żyje w
iluzji, z myślą: „Będę grzeszyć,
ponieważ Pan jest miłosierny i
wszystko mi wybaczy”. Trzeba
zrozumieć, że Bóg jest dobry, ale
nie dobreńki. Pozwala nam ponieść odpowiedzialność za swój
wybór – to cierpienie, które niesie ze sobą grzech.
Aby zaufanie człowieka do
Boga nie było zwodnicze i iluzoryczne, musi opierać się na
szczerym nawróceniu i szczerej
pokucie za grzechy. „Przyznanie
się do winy połączone ze skruchą
jest podstawą do Miłosierdzia
Bożego” – zauważa ks. Michał
Sopoćko. Miłosierdzie Boże to
nie bezkarność. Dla każdej osoby wyznaczony jest ograniczony
okres czasu, gdy może skorzystać
ona z łaski miłosierdzia lub ją
pominąć, tym samym podpisując
sobie wyrok wiecznej zagłady.
Prawdziwy obraz Boga objawia nam Pismo Święte. Biblia
rysuje na swoich stronach Boga
jako Ojca – Ojca wszelkiego miłosierdzia, Ojca Jezusa Chrystusa,

Chrystus w Ogrodzie Oliwnym, El Greco, 1605 r.
stawia wymagania.
Prawda o Bożym ojcostwie
znajduje się w centrum Ewangelii Chrystusa i całego Nowego
Testamentu. Ilustracją tej prawdy może być przypowieść o synu
marnotrawnym lub modlitwa
Zbawiciela w ogrodzie Getsemani, gdy zwracał się do Boga:

prawdziwego oblicza Jezusa będzie jednocześnie poznaniem
Ojca, do którego prowadzi Jezus.
Poznając Ojca, możemy również
znaleźć wyjście z najbardziej zawiłych ludzkich spraw i problemów.
Jednak, aby odkryć prawdziwy
obraz Boga, musimy zdemasko-

Jeżeli pojęcie Boga jest fałszywe, to i stosunki z Nim są niewłaściwe.
Zarazem, jeżeli pojęcie jest prawdziwe, chrześcijanin będzie rozwijać się
w świętości i bezgranicznej ufności, właściwe bowiem pojęcie Boga jest
kluczem do świętości, albowiem ono reguluje nasze postępowanie względem
Boga, jak poniekąd i stosunek Pana Boga do nas.
a w Chrystusie – także każdego
z nas. Trzeba przyjąć obraz Boga
jako Ojca, ponieważ jest to najważniejsza prawda chrześcijaństwa.
Obraz Boga w Starym Testamencie kształtuje się bardzo powoli, aż osiągnie idealną postać w
nauczaniu wielkiego proroka Izajasza (por. Iz 63, 16; 64, 8). Podkreśla on element miłości, serdeczności i opieki Boga, zarówno
dla całego narodu, jak i każdego
konkretnego człowieka. Bóg jest
Ojcem wszystkich ludzi, jako ich
Twórca, jako Ten, który ofiarował
dar życia, który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo.
Bóg dla swoich dzieci jest czuły
i miłosierny (Ml 3, 17), chociaż
Jego miłość pozostaje taką, która

„Abba, Ojcze”. Nowy Testament
nie tylko bardzo często używa
słowa „ojciec” w odniesieniu do
Boga, ale czyni go kluczowym
słowem Objawienia przekazanego nam przez Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego. Istotą tego ojcostwa jest miłość Pana Boga do
ludzi, a miara Jego miłości nie
zna granic. W pierwszym liście
Apostoł Jan dodaje: „Popatrzcie,
jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi
Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy!” (1 J 3, 1).
W ten sposób bardzo ważna
staje się modlitwa o głębokim
poznaniu Boga. Apostoł Filip ma
rację, gdy mówi Jezusowi: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam
wystarczy” (J 14, 8). Poznanie

wać Jego fałszywe obrazy i porzucić je. Musimy przełamać w sobie
coś, do czego być może już dawno się przyzwyczailiśmy. Jezus
poucza: „Zaprawdę, powiadam
wam: Jeśli się nie odmienicie i
nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3). Dlatego prośmy
Boga, aby codziennie odsuwał od
nas te fałszywe obrazy, które nosimy w naszym sercu, aby otworzył nasze oczy na Niego jako kochającego Ojca, abyśmy się czuli
dziećmi Ojca Niebieskiego. Od
tego zależy jakość naszej relacji
z Bogiem, jakość naszego życia
na ziemi, nasza świętość, nasze
zbawienie.

OSTROŻNIE Z RÓŻAŃCEM!
ciąg dalszy ze str. 1

myślami, jak się koncentrować, jak
kontemplować.

Jak się modlić na różańcu
z rodziną? Jak pokazać tę
modlitwę dzieciom?

gosc.pl

Artiom Tkaczuk

DOROSNĄĆ
DO RÓŻAŃCA
W dzieciństwie październik
był dla mnie miesiącem tortur –
obowiązkowa modlitwa różańcowa w kościele, Różaniec w domu.
Kolana bolały, miałem uczucie
„wykręcania” ciała. Trzeba było
się namęczyć, wytrzymać ten
czas. Czy taka modlitwa miała
sens? Absolutnie nie. Katechetka tłumaczyła, że to 50 róż dla
Maryi. Jednak takie wyjaśnienie
nie sprawiało, że mój krzyż stawał się lżejszy.
Za pięknym zdjęciem rodzinnej modlitwy różańcowej może
stać cierpienie dzieci, które czasami może przerodzić się w traumę psychiczną. Różaniec wymaga przygotowania, zrozumienia.
Wydaje się, że każdy powinien
sam do niego dojść. Stabilne
życie duchowe przez wieki prowadziło tysiące katolików do tej
metody kontemplacji.

JAK WIĘC DOROSNĄĆ
DO RÓŻAŃCA?
Faustyna Kowalska pisała:
„Kiedy widziałam, jak ojciec się
modlił, zawstydziłam się bardzo,
że ja po tylu latach w Zakonie nie
umiałabym się tak szczerze i gorąco modlić” (Dz, 398). Poza tym, aby
pomóc dzieciom dorosnąć do Różańca, bardzo ważne jest, aby dorosnąć do niego samemu. Właśnie
dorosnąć. Ponieważ, gdy nauczasz
z pozycji „bardziej dorosłego”, to
dzieci odkryją fałsz.
Być może zamiast całego

Czy kapłan
może
jednocześnie
odprawiać
Mszę św.
za żywych i
zmarłych?
Katolicki westnik

wikipedia.org

B

łogosławiony ks. Michał
Sopoćko podkreślał, że życie duchowe człowieka zależy od tego, jakie ma pojęcie o
Bogu. Pisze: „Jeżeli pojęcie Boga
jest fałszywe, to i stosunki z Nim
są niewłaściwe. Zarazem, jeżeli
pojęcie jest prawdziwe, chrześcijanin będzie rozwijać się w
świętości i bezgranicznej ufności. Właściwe bowiem pojęcie
Boga jest kluczem do świętości,
albowiem ono reguluje nasze postępowanie względem Boga, jak
poniekąd i stosunek Pana Boga
do nas”.
Czasami chrześcijanie zamiast tworzyć prawdziwy obraz
Boga, w swoim umyśle i sercu
malują Go na własne podobieństwo: sprawiedliwym, surowym,
kapryśnym, zmiennym – takim
Sędzią, który tylko czeka, aby
ukarać za grzech, zrujnować życie, odebrać łaskę zbawienia.
Czasami możemy sobie wyobrażać, że Pan Bóg postawił nam na
drodze wielkie przeszkody, a sam
ze złośliwością obserwuje i zapisuje punkty karne, by szybciej
zdyskwalifikować, aby powiedzieć, że przegraliśmy, że nie jesteśmy godni i zrzucić nas do piekła. Taki obraz Boga jest fałszywy
i istnieje tylko w chorej ludzkiej
wyobraźni. To nie jest biblijny
obraz Boga.
Takie myśli są wielkim oszczerstwem dla Boga. Przez nie
człowiek wyrządza sobie wielką
krzywdę, stając się formalnym w
relacji ze Stwórcą. Kto patrzy na
Boga tylko jako surowego Pana i
sprawiedliwego Sędziego, zawsze
utrzymuje z Nim relację na odległości, trzyma samego Boga na
odległości, a zatem Bóg nie może
udzielić mu swego miłosierdzia.
Taka osoba nie może ufać Panu,
ponieważ w relacji z Nim nie ma
serdeczności i ciepła, które są
niezwykle potrzebne na drodze
do chrześcijańskiej doskonałości.
Taka postawa może doprowadzić
człowieka do rozpaczy – rozpaczy o łasce Bożej.
Innym niewłaściwym obrazem Boga jest przedstawianie
Go jako bardzo dobrego dziadka,
który przymyka oczy na nasze
grzechy, którego można oszukać,

zadaj pytanie

Różańca w kręgu rodziny wystarczy jeden dziesiątek. Albo tylko
rozmowa o Maryi. Albo o różnych
sposobach rozmowy z Bogiem. Albo
o tym, kim jest Bóg. Dzieci są inteligentne. One wszystko zrozumieją.
Będą zadawać pytania, będą myśleć.
Dorosły powinien „szczerze i
gorąco się modlić”, aby modlitwa
wydawała się dzieciom czymś tajemniczym, głębokim, niezrozumiałym. Wcześniej lub później dziecko zapuka do tego świata. Samo
poprosi o różaniec. Zapyta, jak
radzić sobie z nudą, uciekającymi

A JEŚLI NIE ZAPYTA?
Zgadzam się. I u niezbyt dobrych rodziców dorastali święci,
a u świętych – dzieci łajdacy. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie
ma tylko Bóg. Są to jednak skrajne
przypadki, i tam działanie Stwórcy
jest wyjątkowe. Raczej nie warto
przechodzić ze skrajności w skrajność.
Dziecko może nie być zainteresowane Różańcem. Nigdy. I ma
do tego prawo. Każdy ma swoją
drogę. Świętym można zostać bez
codziennych 50-ciu „Zdrowaś, Maryjo”. Nigdy nie byłem zainteresowany tymi koralikami. Lecz jedno
zdanie pewnego dominikanina i
jego przykład na nowo otworzyły
mi ten świat. Dziś nie wyobrażam
sobie życia bez Różańca. Tęsknisz
za nim, chcesz go. Ale jest to moja
droga, i, prawdopodobnie, nie będzie ciekawa dla moich dzieci.
Różaniec to bardzo poważna
modlitwa. Ważne jest, aby nie zranić dorastającej, młodej psychiki, ponieważ naprawianie urazów
z dzieciństwa jest ciężką pracą.
Wystarczy uchylić drzwi, pokazać
różańcowy świat, ale nie zmuszać.
Wiara to nie Różaniec, a Różaniec to nie wiara. To tylko sposób
na osiągnięcie świętości.

Kodeks Prawa Kanonicznego
stwierdza, że „kapłan może odprawiać Mszę św. za wszystkich
– zarówno za żywych, jak i za
zmarłych” (Kan. 901). I to bardzo dobrze pokazuje nam sam
obrzęd Mszy Świętej. W pierwszej modlitwie Eucharystycznej
(kanonie rzymskim) najpierw jest
wspomnienie żyjących wiernych, a
później, po przeistoczeniu darów,
wspominani są zmarli.
Nawiasem mówiąc, wymieniać
imiona żyjących i zmarłych wiernych podczas Mszy Świętej można
tylko w kanonie rzymskim. Jeśli
mówimy o innych modlitwach eucharystycznych, które kapłanowi
wolno samemu wybierać, to i one
są również zbudowane zgodnie
z tym przykładem: najpierw jest
wspomnienie żywych wiernych,
a później zmarłych, lecz bez wymieniania ich imion, jeśli to nie
są Msze pogrzebowe lub Msze za
zmarłych.
Jeszcze Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza: „Należy
odprawić oddzielnie Msze św.
w intencji tych, za których została
złożona i przyjęta ofiara, nawet
niewielka” (Kan. 948). Do tego
kanonu należy dołączyć także postanowienia dekretu „Mos iugiter”
Kongregacji ds. Duchowieństwa
z 2 lutego 1991 roku, zatwierdzonego przez Papieża Jana Pawła II.
Zgodnie z artykułem 1 § 2, naruszają normę kanonu 948 i mają
to na sumieniu „kapłani, którzy
zebrawszy ofiary na odprawienie
Mszy świętych w określonych intencjach, nie bacząc na ich odrębność i bez wiedzy ofiarodawców
łączą je w jedną ofiarę i odprawiają za nie jedną Mszę św. w tak
zwanej intencji «kolektywnej»”.
W artykule 2 §1-2 wspomniany powyżej dekret czyni wyjątek,
mówiąc: „W przypadku gdy ofiarodawcy, powiadomieni uprzednio i jednoznacznie, zgadzają się
w sposób wolny, by ich ofiary zostały połączone z innymi w jedną
ofiarę, można za nie odprawić jedną Mszę św. w jednej intencji zbiorowej. W takim przypadku należy
ogłosić publicznie, gdzie i kiedy
zostanie odprawiona ta Msza św.,
nie częściej jednak niż dwa razy
w tygodniu”.
Dlatego jeśli kapłan chce połączyć dwie intencje w jedną i odprawić jedną Mszę, to najpierw
musi uzyskać zgodę wiernych, którzy ofiarowali intencje. Jeśli jest
to Msza św. składkowa, to kapłan,
który ją odprawia, również musi
powiadomić o tym ofiarodawców,
jak nakazuje artykuł 2 dekretu
„Mos iugiter”, a jeśli tego nie zrobił, to naruszył kanon 948 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
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SEKRET WYSŁUCHANEJ MODLITWY
„Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich
naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych
próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o co Go prosiliśmy” (1 J 5, 14-15).
Ludwiga Cydzik

UWIELBIENIE I
DZIĘKCZYNIENIE
Należy przede wszystkim
pamiętać, że Bóg Ojciec stworzył człowieka ku swojej chwale, i naszą podstawową rolą jest
oddawać Mu cześć, uwielbiać
Jego wielkość i mądrość, i wychwalać Jego imię nie zważając
na skomplikowaność sytuacji w
jakiej jesteśmy. Dlatego każdą
modlitwę, bez względu na intencję i stan naszej duszy, należy rozpoczynać z uwielbienia
Boga. „Wykrzykujcie na cześć
Pana, wszystkie ziemie, służcie
Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed
Nim! Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my
Jego własnością, jesteśmy Jego
ludem, owcami Jego pastwiska.
Wstępujcie w Jego bramy wśród
dziękczynienia, wśród hymnów
w Jego przedsionki; chwalcie
Go i błogosławcie Jego imię!
Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa na wieki, a
wierność Jego przez pokolenia”
(Ps 100, 1-5).
Bóg jest o wiele większy,

niż nieprzyjemności, z którymi
do Niego przychodzimy. Jeżeli
człowiek rozmyśla i koncentruje się jedynie na trudnościach,
które napotkał, to wywyższa
problemy, a powinien wywyższać Ojca Niebieskiego, który
jest w stanie odnaleźć wyjście
z każdego zagmatwania. Stwarzając atmosferę uwielbienia
i dziękczynienia za wszystko,
co posiadamy i doświadczamy,
zbliżamy się do Bożego tronu
łaski, a także dostajemy światło Ducha Świętego, które podpowiada prawidłowe rozwiązanie sytuacji.
W IMIĘ JEZUSA
Nauczając za życia, Jezus
wielokrotnie podkreślał, że
każdą prośbę należy składać
w imię ‘Yeshua Hamashiach’
(Jezusa Chrystusa Mesjasza).
„A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię,

i chęci zemsty? Wtedy Bóg
jest gotów wysłuchać i spełnić
prośby, gdy intencje w niej zawarte nie są ograniczone egocentryzmem, a serce ludzkie
jest maksymalnie przybliżone
do serca Jezusowego – ciche,
pokorne, pełne współczucia,
zrozumienia i przebaczenia,
miłości i miłosierdzia, a także
gotowe do służenia bliźniemu i
zbudowania Królewstwa Bożego na ziemi.
RELACJA DZIECKA
Z OJCEM
Bóg pragnie także, by modlitwa była na wzór rozmowy
dziecka z kochającym Ojcem,
któremu można bezgranicznie
zaufać. Stawajmy do modlitwy
z prostotą i miłością, jak dziecko, któremu może nie wszystko w życiu idealnie wychodzi,
ale które zawsze może poprosić o radę rodzica. Nie należy

Zajmij się uwielbieniem Boga,
a On zajmie się twoim problemem.
aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić
mnie będziecie w imię moje, Ja
to spełnię” (J 14, 13-14). Imię
Jezusa zbawia i otwiera bramy
niebios. Przez zasługi męki
Syna, Ojciec nieustannie chce
dawać dary, lecz takie, które
będą błogosławieństwem, a nie
przekleństwem dla duszy.
Bóg patrzy na człowieka z
perspektywy wiecznego zbawienia, i zanim udzieli łaski, o
które jest proszony, bada serce
proszącego. Czy jest wyzbyte z
nienawiści, złości, pogardy, pychy, egoizmu, zadufania w sobie i wywyższania się, narzekania, krytykowania, osądzania,
nieprzebaczenia do bliźniego

traktować Boga instrumentalnie i interesownie, u Kogo
można coś wyhandlować powielając swoje modły. Na przykład, ja Ci, Boże, odmówię
pięćdziesiąt różańców, a Ty
mi dasz uzdrowienie. Nie powinniśmy też dyktować Bogu,
jak i kiedy ma spełnić naszą
prośbę wymuszając na Nim
rezultat, który nam się wydaje
lepszy. Zawierzmy Wszechmogącemu sytuację i zaufajmy, że
Jego mądrość przekracza nasze
oczekiwania, i że naprawdę wie
lepiej, co dla nas jest dobre i
skuteczne.

wikipedia.org

C

złowiek uwikłany w życiowe problemy zazwyczaj
woła do Boga o pomoc,
lecz bardzo często wydaje się,
że słowa prośby nie podnoszą się wyżej sufitu. Mnożą się
błagania, lecz bez żadnego rezultatu. Św. Jakub powiedział:
„Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie
swych żądz” (Jk 4, 3). Z tego
stwierdzenia możemy wnioskować, że modlitwa może być
zła i dobra. Jak więc należy się
modlić, by zostać wysłuchanym przez Ojca w Niebie, i by
pragnienie naszego serca zostało spełnione?

Modlitwa Mojżesza po przekroczeniu przez Izraelitów
Morza Czerwonego, Kramskoj, 1861 r.

Ciąg dalszy
nastąpi.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM. w każdą niedzielę o godz. 8.00 na Pierwszym Krajowym Programie Białoruskiego Radia
w Grodnie na 96,9 FM, w Świsłoczy na 100.8 FM.

4 października – XXVII Niedziela zwykła
Mt 21, 33-43

Ks. Jerzy Martinowicz

27 września – XXVI Niedziela zwykła
Mt 21, 28-32
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów.
Zwrócił się do pierwszego i
rzekł: «Dziecko, idź i pracuj
dzisiaj w winnicy». Ten odpowiedział: «Idę, panie!»,
lecz nie poszedł. Zwrócił się
do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: «Nie chcę».
Później jednak opamiętał się
i poszedł. Który z tych dwóch
spełnił wolę ojca?”. Mówią
Mu: „Ten drugi”.
Wtedy Jezus rzekł do nich:
„Zaprawdę, powiadam wam:
Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł
bowiem do was Jan drogą
sprawiedliwości, a wy mu nie
uwierzyliście. Uwierzyli mu
zaś celnicy i nierządnice. Wy
patrzyliście na to, ale nawet
później nie opamiętaliście
się, żeby mu uwierzyć”.

Nie odwracajmy się od Boga
Jezus nam przypomina, że ten, kto nie potrafi
dostrzec, że jest człowiekiem grzesznym, niezasługującym na niebo, nie będzie też w stanie przyjąć łaski
miłosierdzia. Nikogo nie odsyła od bram Nieba. Jezus
daje jedynie pierwszeństwo tym, którzy nawracając
się, nie kryją, że są grzesznikami.
Na naszą grzeszność możemy patrzeć dwojako:
bezbożnie i z wiarą. Bezbożnie, czyli zapominając
o Bogu, którego miłosierdzie jest większe niż każdy,
nawet najgorszy, najbardziej krępujący i zawstydzający nas grzech lub z wiarą, która pozwala dostrzec
w bolesnym doświadczeniu własnej słabości nieogarnioną łaskawość Boga.
Nasze grzechy nie sprawiają, że Chrystus od nas
odchodzi, wycofuje się zatrwożony naszą niegodziwością. To my grzesznicy, odwracamy się od Niego i
próbujemy iść swoją własną drogą. Jednak nawet wtedy Chrystus nie odstępuje od człowieka ani na krok,
ponieważ sam zapewniał, że nie przyszedł wzywać
do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników, że
nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza.
Panie Jezu Chryste, spraw, abym z wiarą w sercu
zawsze kroczył za Tobą i nie dozwól mi nigdy oddalił
się od Ciebie.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i
wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali
plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak
Nie zmarnujmy łaski Boga
samo postąpili. W końcu posłał
do nich swego syna, tak soPrzypowieść ta jest streszczeniem całej
bie myśląc: «Uszanują mojego historii zbawienia. Winnica symbolizuje lud
syna». Lecz rolnicy, zobaczyw- Izraela. Jej właścicielem jest Bóg, jej dzierżawcy
szy syna, mówili do siebie: «To to przywódcy ludu, posłańcy to prorocy, a
jest dziedzic; chodźcie, zabijmy bestialsko zabity syn to Jezus Chrystus – kamień
go, a posiądziemy jego dzie- węgielny, na którym zostanie wzniesiona nowa
dzictwo». Chwyciwszy go, wy- budowla, nowy Lud Boży, Kościół. Będą należeć
rzucili z winnicy i zabili. Kiedy do niego ci wszyscy, którzy uwierzą słowom
więc przybędzie właściciel win- Zbawiciela.
nicy, co uczyni z owymi rolniJako chrześcijanie cieszymy się tym wielkim
kami?”. Rzekli Mu: „Nędzników przywilejem – łaską wybrania i włączenia
marnie wytraci, a winnicę odda we wspólnotę Kościoła. Musimy jednak być
w dzierżawę innym rolnikom, świadomi, że nasze życie w Bożej winnicy, jaką
takim, którzy mu będą oddawali jest Kościół, powinno przynosić błogosławione
plon we właściwej porze”. Jezus owoce: sprawiedliwość, pokój, poszanowanie
im rzekł: „Czy nigdy nie czytali- drugiego człowieka, a więc to wszystko, co
ście w Piśmie: «Ten właśnie ka- stanowi wypełnienie prawa miłości będącego
mień, który odrzucili budujący, konstytucją Królestwa Bożego. Jeżeli tak się nie
stał się głowicą węgła. Pan to stanie, to Królestwo Chrystusa zostanie nam
sprawił, i jest cudem w naszych zabrane i zmarnujemy tę wielką łaskę, którą
oczach». Dlatego powiadam wysłużył dla nas Jezus umierając na krzyżu.
wam: Królestwo Boże będzie
wam zabrane, a dane narodowi,
Panie Jezu, daj mi łaskę zawsze być wiernym
który wyda jego owoce”.
Tobie, abym mógł znaleźć się w Twoim Królestwie
i cieszyć się życiem wiecznym.
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Odpoczynek ze “Słowem”

Z głębi serca

JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU BISKUPOWI
ALEKSANDROWI KASZKIEWICZOWI
z okazji urodzin życzymy mocnego zdrowia, nieustannej radości, szczęścia i pomyślności w posłudze
pasterskiej. Niech miłosierny Bóg błogosławi każdą
chwilę Twojego życia, Jezus wspiera Cię we wszystkim, Matka Najświętsza opiekuje się i pomaga w
trudnych chwilach, a Duch Święty obficie obdarza
swoimi darami.
Redakcja „Słowo Życia”

JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU BISKUPOWI
ALEKSANDROWI KASZKIEWICZOWI
z okazji urodzin składam najserdeczniejsze życzenia:
opieki Matki Bożej, nadziei, obfitych darów Ducha
Świętego. Niech dobry Bóg oświeca drogę Twego życia, wzmacnia rozum i serce, by Słowo, wychodzące z
Twoich ust, stało się ogniem, światłem i mocą dla naszej wiary. Niech Ciało i Krew Zbawiciela tak mocno
złączą Cię z Bogiem, byś nigdy nie oddalał się od Niego. A moja gorąca i serdeczna modlitwa niech będzie
dla Ciebie wsparciem w realizacji wszystkich planów i
zamiarów na niwie Pana Boga i w Twoim życiu.
Ze szczerą modlitwą
Alicja Woronowa ze Smorgoń

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
MICHAŁOWI ŁASTOWSKIEMU
z okazji imienin serdecznie życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, radości, ludzkiej życzliwości i
wielu łask Bożych na każdy dzień życia. Niech Jezus
Chrystus zawsze i we wszystkim Ci pomaga, a Duch
Święty obficie wynagradza swymi darami.
Z pamięcią w modlitwie Andrzej Słonimiec
oraz członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym diecezji grodzieńskiej

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JERZEMU KONOPIELCE
z okazji rocznicy święceń kapłańskich życzymy zdrowia, radości, mądrości, cierpliwości, dobrych i życzliwych ludzi na drodze kapłańskiej. Niech Matka
Boża zawsze Ci pomaga, a święty patron opiekuje się
w każdej chwili życia.
Z pamięcią w modlitwie
byli parafianie ze Mścibowa

CZCIGODNY KSIĘŻE PROBOSZCZU
LEONARDZIE STANKOWSKI!
Składamy Ci najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu. Dziękujemy Panu Bogu za dar kapłaństwa dla
Ciebie, jak również wszystkim Twym krewnym i tym,
którzy się modlili o dar powołania dla Ciebie, którzy
wspierali i pomagali w trudnych chwilach. Szczerze
dziękujemy Ci za wieloletnią opiekę duszpasterską,
troskę o nas i parafię, za to, że byłeś z nami w trudnych chwilach. Życzymy mocnego zdrowia, opieki
Najświętszej Maryi Panny i błogosławieństwa Bożego. O to prosimy miłosiernego Boga w swoich modlitwach.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
WŁADYSŁAWOWI SURWILE
z okazji imienin pragniemy złożyć najserdeczniejsze
życzenia.
Chwile radości niech Ci się mnożą,
I kwitną kwiaty na drodze Twej.
Ciesz się, nasz Księże, opieką Bożą
I ze swej pracy pociechę miej.
Niech Matka Boża z naszego ołtarza
Udziela łask wiele i zdrowiem obdarza,
By kapłan czcigodny przez życie całe
Służył ludziom na pożytek, a Bogu na chwałę.
Aby życie kwitło, jak majowy sad,
Życzymy zdrowia i tradycyjne sto lat!
Z najgłębszym szacunkiem
członkowie chóru kościelnego wraz z organistą
z parafii Wojstom

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
MICHAŁOWI STECKIEWICZOWI
z okazji imienin przesyłamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, pogody ducha, opieki Matki
Najświętszej i świętego patrona. Niech miłosierny
Bóg obdarza Cię swoim błogosławieństwem, a Matka
Najświętsza otula płaszczem miłosierdzia.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
RUSŁANOWI MAZANOWI

z okazji urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech
Bóg miłosierny obdarzy Cię zdrowiem na długie lata życia,
Matka Najświętsza czuwa nad Tobą każdy dzień i ma w swojej opiece, a Duch Święty obdarza obfitymi łaskami, radością
i pokojem. Serdecznie dziękujemy Ci za głoszenie nam Słowa
Bożego.
Franciszkański Zakon Świeckich
z Wielkich Ejsmontów

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
MICHAŁOWI ŁASTOWSKIEMU
z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia.
Niech Bóg Miłosierny przez nasze modlitwy wynagrodzi Cię mocnym zdrowiem, szczęściem, siłą, wytrwałością, niegasnącym zapałem w szczerej i ofiarnej posłudze Bogu i ludziom. Niech Matka Boża otuli
Cię swym płaszczem i ciepłem swojego serca, otoczy
pieszczotą i dobrocią, a Duch Święty oświeci drogę,
którą kroczymy wraz z Tobą. Niech zdrowie i energia towarzyszą Ci przez długie lata życia, przynosząc
zadowolenie i radość z tego, co udało się osiągnąć.
Dziękujemy za dobre serce, życzliwość, modlitwę i
cierpliwość do nas.
Z wdzięcznością
parafianie z Grodna-Augustówka

Z pamięcią w modlitwie
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym
z Pierwomajska-Berdówki

CZCIGODNEMU OJCU
BOGUSŁAWOWI WÓJTOWICZOWI
z okazji imienin składamy najpiękniejsze życzenia.
Niech dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a
święty patron nieustannie wstawia się za Tobą przed
tronem Pana Boga. Życzymy zdrowia, sił, wytrwałości
oraz niezachwianej wiary i nadziei.
Z pamięcią w modlitwie
członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Holszan

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
MICHAŁOWI ŁASTOWSKIEMU
z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia, radości,
sił i niegasnącego zapału w posłudze duszpasterskiej.
Niech Duch Święty nigdy Cię nie opuszcza, Matka
Boża mocno trzyma za rękę, a święty Patron zawsze
będzie obok, pomagając godnie przeżywać każdy
dzień.
Z pamięcią w modlitwie
członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom
Czyśćcowym z Kopciówki

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JERZEMU KONOPIELCE
z okazji rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy
serdeczne życzenia. Niech każdy dzień będzie wypełniony pokojem i Bożym błogosławieństwem, obok
będą życzliwi ludzie, a zdrowie, radość i pomyślność
nigdy nie opuszczą. Życzymy wszelkich łask Bożych
oraz nieustannej opieki Maryi Panny.

Wierni z kościoła
pw. Opieki NMP w Dojlidkach

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
PROBOSZCZOWI PAWŁOWI URBANOWI
z powodu śmierci mamy składamy szczere wyrazy
współczucia i słowa chrześcijańskiego wsparcia.
Niech Bóg Miłosierny przyjmie duszę zmarłej
do swojego Królestwa.
Z modlitwą Komitet Kościelny i parafianie
z kościoła pw. MB Nieustającej Pomocy w Porzeczu

CZCIGODNEMU
OJCU PROBOSZCZOWI ALEKSANDROWI
MACHNACZOWI I JEGO KREWNYM
z powodu śmierci ojca składamy wyrazy szczerego
żalu i współczucia. Niech Bóg Miłosierny doda Wam
mocy, aby przeżyć ciężar utraty bliskiej osoby.
Jednoczymy się z Wami w modlitwie o pokój wieczny
dla duszy zmarłego.

Parafianie
z Porozowa

Z szacunkiem i modlitwą wierni
z parafii Lida-Industrialny

Katolickie Media Białorusi
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Przyjechaliśmy do więzienia w Okrestin,
gdy tam już nie było strachu, a była nadzieja
i wolność. Wolni i pewni siebie ludzie wykonywali swoją pracę: uwolnionych więźniów wolontariusze natychmiast prowadzili
do rejestrowania wszystkich obrażeń i urazów, lekarze opatrywali rany, przywieziono
również gorące jedzenie, całe zespoły psychologów prowadziły konsultacje dla ofiar
i ich bliskich, doświadczeni prawnicy krok
po kroku wyjaśniali, co ludzie powinni robić
dalej. My zaś w to miejsce intensywnej i bardzo konkretnej pomocy przyjechaliśmy, aby
zrobić w obozie wolontariuszy mały ołtarz.
Spokojnie postawiliśmy stół, nakryliśmy go
obrusem, zawiesiliśmy krzyż, postawiliśmy
obrazy i świece…

„Bizantyjski Patriarchat Katolicki” aktywnie spekuluje na temat kryzysu społeczno-politycznego na Białorusi, choć
nie ma nic wspólnego z naszym krajem.
Działalność pseudoreligijnej sekty polega
na prowokacyjnych przemówieniach, w których samozwańcy zajmują się oczernianiem
hierarchów Kościoła katolickiego i Cerkwi
prawosławnej. Teraz krytykują arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza za wezwanie
do zaprzestania przemocy.
Sekta powstała z grupy osób, które
w latach 2003-2008 odłaczyły się od Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, a
w 2011 roku ogłosiły się „patriarchatem”
kierowanym przez byłego katolickiego księdza z Czech Antonina Dohnala.

W kościele katedralnym pw. Jezusa Miłosiernego w Witebsku poświęcono nowy
fresk przedstawiający św. Jana Pawła II. Powstał on jako znak wdzięczności Bogu z okazji 100. rocznicy urodzin Wielkiego Papieża
Słowianina. To właśnie jego słowami „Modlitwy za Ojczyznę” dzisiaj modlą się ludzie
w kościołach naszego kraju i na całym
świecie.
Wspólnota parafialna jest wdzięczna
przede wszystkim Bogu, a także kapłanom-ofiarodawcom za wspaniały obraz św. Jana
Pawła II, który przypomina wiernym o synowskim zaufaniu do Matki Bożej. Zwłaszcza teraz, w bardzo niesprzyjającym czasie,
gdy tak ważne jest głoszenie sprawiedliwości i przezwyciężanie zła dobrem.

Alumn V roku Wyższego Seminarium
Duchownego w Grodnie Andrzej Juchnik
przyjął posługę akolitatu. Jej klerykowi udzielił wikariusz generalny diecezji
grodzieńskiej ks. bp Józef Staniewski.
W homilii podczas Mszy św. w kaplicy seminaryjnej hierarcha podkreślił, że
poprzez ową posługę Jezus nie tylko daje
się dotknąć, lecz także dotyka samego
akolity – nadzwyczajnego szafarza Komunii św.

Aktualne wiadomości, zdjęcia,
wideo. Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!
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