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18 października święto św. Łukasza Ewangelisty,
patrona lekarzy i malarzy.
na stronie
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W Grodzieńskiej WSD
rozpoczął się nowy rok
akademicki

Dzieci ze wszystkich
kontynentów połączą się w modlitwie
różańcowej 18 października, w dniu św.
Łukasza Ewangelisty,
który przekazał nam
historię dzieciństwa
Jezusa i według tradycji jest uważany za
osobę bliską Matce
Bożej. Po raz pierwszy
w akcji „Milion dzieci
modli się na różańcu”
wezmą udział wszystkie diecezje naszego
kraju.

millionchildrenpraying.org

MILION DZIECI
MODLI SIĘ NA
RÓŻAŃCU!

Ewangelia
życiem pisana

na stronie
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KS. WITALIJ CYBULSKI:

grodnensis.by

„FESTYN
TO ODSKOCZNIA
DO DUCHOWEGO LOTU”

Nuncjusz apostolski abp Ante Jozić do seminarzystów: „Niech modlitwa stanie się dla was okazją
do osobistego spotkania z Bogiem”.
na stronie
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natusest.com

Gruzja nauczyła mnie nie
bać się nadmiaru w miłości

„Novafest” odbywał się pod hasłem „Oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie” (J 4, 23)

Misjonarz to nie tylko ten, kto niesie Chrystusa
tam, gdzie Go nie znają, ale każdy chrześcijanin,
kto przynosi Dobrą Nowinę do swojego otoczenia.
na stronie
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Na Białorusi nie można nie zauważyć wzrostu liczby różnego rodzaju
wydarzeń chrześcijańskich. Najczęściej są one organizowane wokół
parafii jednak ich publiczność wykracza daleko poza te granice. Lawinowość zjawiska potwierdza jego zapotrzebowanie i to, że jest to odpowiedni na to czas. O tym dzisiaj rozmawiamy z organizatorem „Novafest” we Wsielubiu.
na stronie
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Aktualności

SŁOWO REDAKTORA

Drodzy Czytelnicy!

Każdy październik jest poświęcony Maryi i pięknej modlitwie różańcowej, w której się łączą i uzupełniają wszystkie rodzaje modlitwy:
uwielbienie, pochwała, błaganie, wstawiennictwo, dziękczynienie.
Papież Leon XIII widział w Różańcu „skrót całej religii chrześcijańskiej” i „streszczenie całej Ewangelii”.
Święty Jan Paweł II wielokrotnie nawoływał, aby wytrwale odmawiać Różaniec, zarówno we wspólnotach kościelnych jak i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań modlitwa ta jednoczy serca,
prowadzi do zgody, ożywia nadzieję i obdarza nas wszystkich pokojem i
radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał.
Udajmy się do szkoły Maryi i uczmy się od Niej, Matki i apostołki
Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.

EWANGELIA
ŻYCIEM PISANA

kalendarz

13 października

14 października

Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy.
Św. Małgorzata znana jest
przede wszystkim z daru objawień prywatnych. W latach
1673-1689 doświadczyła przed
Najświętszym
Sakramentem
80 wizji i objawień związanych
z tajemnicą Serca Jezusowego,
30 z nich opisała. Zbawiciel
prosił Małgorzatę, aby w piątek
po oktawie Bożego Ciała obchodzono święto ku czci Serca
Pana Jezusa, z Komunią wynagradzającą i z modlitwą wynagradzającą przed Najświętszym
Sakramentem. Pan Jezus przekazał także przez nią dwanaście wielkich obietnic dla czczących Jego Najświętsze Serce.

15 października

Wspomnienie św. Teresy
od Jezusa, dziewicy i doktora
Kościoła.
Św. Teresa jako dziecko
marzyła o męczeństwie za wiarę. W dwudziestym roku życia
wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Idąc za natchnieniem
Bożym przeprowadziła reformę
swojego zakonu, fundując 32
klasztory. Z pomocą św. Jana
od Krzyża przedsięwzięła również reformę karmelitów. Nową
gałąź zakonu nazwano karmelitami bosymi. W oparciu o
swoje osobiste doświadczenia
napisała szereg dzieł, które są
perłami literatury mistycznej.

22 października

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.
Św. Jan Paweł II jako gorliwy pasterz otaczał szczególną
troską przede wszystkim rodziny, młodzież i ludzi chorych.
Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków
świata. Szczególnym owocem
jego spuścizny duchowej są
m.in. bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła
Katolickiego, Kodeksu Prawa
Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich.

ciąg dalszy ze str. 1

Ks. Jerzy Martinowicz

Ś

więty Łukasz pochodził
najprawdopodobniej
z Antiochii Syryjskiej.
Urodził się w rodzinie pogańskiej, a z zawodu był lekarzem. Nawrócił się i przyjął
chrzest około roku 40. W niedługim czasie stał się jednym
z najbliższych i najwytrwalszych
współpracowników
św. Pawła Apostoła. Jako
jego uczeń, towarzyszył mu
od drugiej podróży apostolskiej i był z nim aż do męczeńskiej śmierci w Rzymie.
Łukasz oprócz trzeciej Ewangelii napisał także księgę
Dziejów Apostolskich, opowiadającą historię pierwotnego Kościoła.
Ludzie wierzący wcześniej, ale także i teraz często zachwycają się pięknym
tekstem Ewangelii św. Łukasza, który w bardzo niepowtarzalny i malowniczy sposób opisał życie i działalność

łaskawości Chrystusa”. Rzeczywiście, Jezus, którego
pokazał, jest pełen dobroci,
szczególną miłością darzy
biednych, chorych, odrzuconych przez społeczeństwo.
Wielu biblistów uważa, że
Ewangelia św. Łukasza była
pisana m. in. z myślą o ewangelizatorach – czyli o tych,

Święto św. Łukasza
Ewangelisty obchodzimy 18 października.
którzy z zapałem mieli nieść
radosne orędzie o zbawieniu
innym ludziom. Ewangelia ta
miała więc stać się swoistym
podręcznikiem dla ewangelizatorów,
przygotowując
chrześcijan do dzieła ewangelizacji.
Święty Łukasz napisał
piękną Ewangelię, którą czytamy po dziś dzień. Warto
więc sobie zadać pytanie: Czy
moje życie jest ewangelią,
którą będą mogli zachwycić
się inni, pragnąć tak jak ja,

Powszechnie twierdzi się, że św. Łukasz był również
zdolnym malarzem. Niektórzy wymieniają ponad sto
obrazów, których miałby być autorem. Zaliczają do nich
też Jasnogórską Ikonę.
Jezusa Chrystusa. To dzięki
św. Łukaszowi możemy tak
wiele dowiedzieć się o życiu
Najświętszej Maryi Panny,
dzieciństwie Jezusa oraz poznać wiele przypowieści, których nie podają inni ewangeliści, jak np.: przypowieść
o zagubionej drachmie i synu
marnotrawnym, o miłosiernym Samarytaninie, o zagubionej owcy czy przypowieść
o bogaczu i Łazarzu.
Łukasz postawił za cel
przedstawić swoim czytelnikom Boga, jako kochającego
Ojca pełnego miłosierdzia,
szukającego swoich zagubionych synów i córek, zapraszającego do wspólnoty
ze Sobą każdego, kto jest
spragniony bliskości Boga w
swoim życiu. Dante Alighieri
nazwał św. Łukasza „piewcą

żyć całym sobą dla Jezusa?
Każdy z nas powinien pisać niejako swoją własną
ewangelię. Pisać nie piórem
i atramentem, lecz własnym
życiem i sercem. Nasze życie
powinno być Dobrą Nowiną
o Jezusie Chrystusie. Ponieważ dzisiaj ludzie przyglądając się chrześcijanom
najpierw czytają ewangelię
naszego własnego życia. Jeśli ona zachwyci ich, często
dopiero potem sięgają po
Ewangelię spisaną przed wiekami na pergaminach. Zanim
bliźni usłyszą nasz głos, zanim będziemy ich przekonywać, że Bóg istnieje, zanim
opowiemy im o Jezusie zmartwychwstałym – niech zobaczą nasze dobre czyny.
Każdy kolejny dzień naszego życia, to kolejny rozdział

wikipedia.org

Wspomnienie bł. Honorata
Koźmińskiego, prezbitera.
Bł. Honorat, kapucyn, był
cenionym kaznodzieją, poszukiwanym spowiednikiem i
kierownikiem dusz oraz popularnym pisarzem religijnym.
Założył wiele zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim
bezhabitowych. Przez całe życie
dokładał starań, by dać poznać
ludziom miłość Boga do człowieka.

tej ewangelii, którą mamy
pisać własnymi czynami i

na nas, ale prowadząc ich do
Boga. Prośmy św. Łukasza, by

Warto w dniu św. Łukasza przypomnieć sobie o zasługach i dobrodziejstwach płynących od pracowników
służby zdrowia, chętnie spieszących z ofiarną pomocą
w każdym miejscu i w każdym czasie, a szczególnie
w dobie pandemii koronawirusa.
miłością do Boga i drugiego
człowieka. Niech zachwyca
ona innych – nie zatrzymując

pomagał nam każdego dnia
pisać i głosić ewangelię własnym życiem!
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Z życia Kościoła

MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU!
ciąg dalszy ze str. 1
Angelina Marciszewska

Podczas ubiegłorocznej akcji Białoruś na arenie międzynarodowej reprezentował tylko Mińsk

różańców, a następnie – podarowania dziecku obok siebie
wykonany różaniec. Od organizatorów akcji każdy uczestnik
otrzyma różańcowe maryjne
naklejki.
„Widzę, że dzieci naprawdę rozumieją, co dzieje się
na świecie: że ludzie cierpią
z powodu pandemii, że są
tacy, którzy głodują, że są wojny i kryzysy. Rozumieją też, że

jeśli ktoś jest pokrzywdzony,
należy prosić Boga o pomoc
dla tej osoby. Dlatego, oczywiście, są zainteresowani w
otrzymaniu prezentów, ale są
naprawdę zjednoczeni celem
– razem prosić o spokój i jedność” – mówi ks. Eugeniusz.
Aby akcja „Milion dzieci
modli się na różańcu” zgromadziła niezbędną, a nawet
większą liczbę dzieci na całym

– Ks. Eugeniusz, czym różni
się modlitwa różańcowa dzieci
od modlitwy dorosłych?
– Dzieci mają czyste serca, więc
ich modlitwa jest bardzo szczera i
ufna. Jej główną cechą jest to, że
jest nieustanna. Dorosłym często
opadają ręce, gdy modlitwa nie
przynosi pożądanego owocu, ale
dzieci będą ją kontynuować. Widzimy to również na przykładzie
fatimskiej historii.

– A co z potrzebą tej modlitwy
dla samych dzieci? Mogą świadczyć o swojej obecności obok Boga
na inne sposoby: nawet poprzez
modlitwę własnymi słowami lub
dobry uczynek…
– Różaniec zawiera w sobie
wszystkie główne modlitwy, dlatego uczy podstawy rozmowy z Bogiem i dyscyplinuje.
Również Różaniec jest jak

świecie, dołącz do niej duchowo 18 października o godzinie 18 czasu białoruskiego, za
pomocą środków komunikacji
online (szczegóły na stronie
internetowej
samaranin.by).
Wszystkie potrzebne materiały można również znaleźć
na portalu poświęconym międzynarodowej akcji „One Million Children Praying the Rosary”.
Jeśli nauczyć dzieci od dzieciństwa robić pauzy do tej modlitwy,
to nawet po tym, jak nie będą tak
„zabiegani”, zawsze będą mieli
czas na spotkanie z Bogiem, a stąd
– z bliźnim, i z samym sobą.
I, oczywiście, Różaniec jest wezwaniem do Maryi, na które Ona z
pewnością zareaguje i poprowadzi
przez życie, nauczy miłości, posłuszeństwa, czystości.

millionchildrenpraying.org

– Różaniec jest długą modlitwą wymagającą dużej koncentracji. Należy się skupić na słowach
samej modlitwy, jednocześnie
rozważać Tajemnice, a także pamiętać o intencji. Czy dziecko jest
gotowe przyjąć taką modlitwę?
Czy w ogóle dobrze jest „obciążyć” dziecko Różańcem, a nie zacząć np. w młodzieńczym, bardziej
świadomym wieku?
– Po pierwsze, problem nie
polega na tym, że Różaniec jest
długą modlitwą, lecz na tym, że
w naszym życiu jest za dużo zamieszania i trudno jest nam
w ogóle znaleźć wolny czas. Dzieci nie mają tak wielu zmartwień,
które uniemożliwiłyby znalezienia
czasu na modlitwę. I nie ma tak
wielu krzywd i wykroczeń, które
„wychodzą” właśnie podczas modlitwy różańcowej i często przeszkadzają modlić się dorosłym.
Po drugie, podczas modlitwy dzieci mogą nie przechodzić
na poziom medytacji nad świętymi Tajemnicami. Tak jak rodzicom
jest miło i jest dla nich ważne, że
ich dziecko po prostu coś im mówi,
nawet jakieś bzdury, tak Bóg chce,
aby dzieci zwracały się do Niego,
nawet jeśli nie są w pełni świadome znaczenia tego, co zostało powiedziane. Dla Boga liczy się obecność, nawet jeśli dziecko rozgląda
się podczas modlitwy.
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Franciszek popiera
globalne zarządzanie
sferą zdrowia

catholic.by

Chłopcy i dziewczęta połączą się w modlitwie w jednej
wspólnej intencji – będą prosić
o pokój i jedność na świecie.
Osoby odpowiedzialne za akcję z każdej diecezji organizują grupę dzieci i ich rodziców
w głównym kościele diecezji.
Grupy te będą się widzieć i słyszeć przez telemost, prowadząc
swoją wcześniej przygotowaną część Różańca. Odbędzie
się również ogólna transmisja internetowa wydarzenia
z Mińska, za pomocą platformy
przy Chrześcijańskim Centrum
Społecznym. Transmisja online pozwoli dołączyć do akcji
tym, którzy planują zebrać się
na modlitwę w swoim lokalnym
kościele, a nie w centralnej diecezjalnej świątyni.
W naszej diecezji miejscem
przeprowadzenia akcji będzie
kościół pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie, a odpowiedzialnym – wikariusz parafii
ks. Eugeniusz Amasionok.
Ze słów księdza, na moment pisania materiału, dzieci
z diecezji grodzieńskiej, które chcą modlić się Różańcem
wraz z całym światem, było
prawie 2 000, co nie jest ostateczną liczbą. Wszyscy chłopcy i dziewczęta w przeddzień
akcji są zaproszeni do wzięcia
udziału w warsztacie tworzenia
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Po raz pierwszy modlitewne czuwanie dzieci
odbyło się w 2005 roku w stolicy Wenezueli
Caracas. Podczas modlitwy różańcowej grupy
dzieci w przydrożnej kaplicy kilka kobiet, które były
z nimi, poczuło głęboką obecność Maryi Panny.
Od razu przypomniała się obietnica Ojca Pio: „Jeśli milion dzieci będzie wspólnie odmawiać Różaniec, świat
się zmieni”. Od tego momentu inicjatywa stała się
światowa, a za jej organizację już od 15 lat odpowiada
papieska fundacja „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.
Co roku do akcji dołączają nowe kraje. W ubiegłym
roku inicjatywa zgromadziła rekordową liczbę
uczestników, a Polska i Meksyk stały się
liderami pod względem liczby chłopców i dziewcząt.
skrócona Biblia, w której umieszczone są najważniejsze momenty
naszego zbawienia. Dzieci raczej
nie przeczytają ani nie zrozumieją
całej Ewangelii, a zapoznanie się

z Tajemnicami Różańca jest najkorzystniejszym sposobem poznania Boga dziecięcym umysłem,
uświadomienia wartości prawd
chrześcijańskich.

– Jak nauczyć dzieci modlić
się Różańcem i zaszczepić miłość
do niego?
– Przydatne może być samodzielne wykonanie z dzieckiem
różańca, kilkanaście koralików
do noszenia na rękę. Jest to bardzo namacalne przypomnienie
o kontakcie z Bogiem, a ponadto pomoże skoncentrować się
na modlitwie. Bardzo ważną rolę
odgrywa wizualizacja Tajemnic.
Na przykład, rozważacie o Narodzeniu Chrystusa – pokazać stajenkę i wyobrazić, jak tam było
zimno. Konieczna jest również
stałość, jako wariant – jeden dziesiątek Różańca każdego dnia.
Jednak najważniejszy jest
przykład w rodzinie. Gdy dziecko
zobaczy, jak rodzic, który jest dla
niego najsilniejszy, najmądrzejszy
i jest autorytetem, uklęka przed
Panem i odmawia Różaniec, ten
obraz pozostanie z nim na całe
życie. W każdej sytuacji życiowej
dziecko będzie naśladowało otrzymany wzór.
– Jaki jest główny cel akcji
„Milion dzieci modli się na różańcu”?
– Przyczynić się do wzrostu
zgody i jedności w rodzinach, narodach i świecie, ponieważ wierzymy w moc dziecięcej modlitwy. Skoncentrować uwagę na
znaczeniu modlitwy różańcowej,
aby nie była uważana za przydział
starszego pokolenia, które czasami jest wyśmiewane za „przebieranie koralikami”. I przypomnieć
rodzicom, że odpowiedzialność
za dziedzictwo duchowe spoczywa
na nich. Dziecko samo nie zdecyduje, czy ma się modlić dzisiaj, czy
nie. Ono samo nie zdecyduje, czy
wziąć udział w akcji modlitewnej,
czy nie. Bardzo ważny jest w tym
udział rodziców.

Swój cenny wkład może tu
wnieść Papieska Akademia Życia, zaangażowana we współpracę z organizacjami międzynarodowymi. Papież apelował
do naukowców, by wzięli udział
w inicjatywach i debacie publicznej;
rozpowszechniając
w ten sposób „chrześcijańską
propozycję antropologiczną inspirowaną Objawieniem”. Może
to pomóc współczesnemu człowiekowi odkryć „pierwotne prawo do życia od poczęcia do jego
naturalnej śmierci”.
Papież wysoko ocenił przeprowadzone przez Akademię
badania na temat wpływu nowych technologii na życie człowieka. Zachęcił do kontynuowania prac nad popularyzacją
tzw. Rzymskiego apelu o etykę
sztucznej inteligencji, który zawiera zasady moralne związane
ze sferą sztucznej inteligencji.

Papież solidarny
z ofiarami erupcji
wulkanu

„Wyrażam moją bliskość i solidarność z osobami dotkniętymi
wybuchem wulkanu na wyspie La
Palma na Wyspach Kanaryjskich.
Myślę zwłaszcza o tych, którzy
zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Módlmy się
do Matki Bożej, czczonej na tej
wyspie jako Matki Bożej Śnieżnej, za te osoby, które zostały tak
ciężko doświadczone i za ratowników” – zaapelował papież.
Franciszek przypomniał też
beatyfikację Giovanniego Fornasini – męczennika II wojny
światowej. Nazwał nowego błogosławionego „gorliwym w miłosierdziu proboszczem, który
nie opuścił swojej trzody w tragicznym okresie, ale bronił jej aż
do przelania krwi”. „Niech jego
heroiczne świadectwo pomoże nam odważnie stawić czoła
trudnym doświadczeniom życiowym”– zaznaczył papież.

Przywrócony
dialog katolickozielonoświątkowy

Odbyło się spotkanie on-line
z okazji wznowienia prac nad
siódmym etapem Międzynarodowego Dialogu katolicko-zielonoświątkowego, którego temat
przewodni brzmi „Lex orandi lex
credendi”.
Spotkaniu
przewodniczył
ze strony katolickiej bp Joseph
Bambera, z diecezji Scranton
w USA, a ze strony zielonoświątkowej pastor Cecil M. Robeck,
wykładowca historii Kościoła i
ekumenizmu w Fuller Seminary
w USA,wraz z pastorem Davidem
Wellsem, Moderatorem Komisji
ds. Jedności Chrześcijan Światowej Konferencji Zielonoświątkowej. Spotkanie to stanowiło okazję do wysłuchania i podzielenia
się różnymi doświadczeniami
przez szesnastu uczestników
dialogu pochodzących z pięciu
kontynentów. Następne posiedzenie przewidziane jest w Rzymie latem 2022 r.

Intencje modlitewne
na październik
powszechna

Módlmy się, aby każdy
ochrzczony był włączony
w ewangelizację, gotowy do misji,
poprzez świadectwo życia
mającego smak Ewangelii.

diecezjalna

Módlmy się, aby Pan Bóg
błogosławił wspierających dzieło
misyjne Kościoła.
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W GRODZIEŃSKIM WSD
ROZPOCZĄŁ SIĘ NOWY ROK AKADEMICKI

Podczas Inauguracji roku akademickiego alumni pierwszego roku otrzymali indeksy
ciąg dalszy ze str. 1

W uroczystej inauguracji, która już po raz 32 miała miejsce w grodzieńskim seminarium, udział wzięli
metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup nominat Józef Staniewski, biskup grodzieński Aleksander
Kaszkiewicz, wykładowcy i wychowawcy, duchowieństwo, siostry zakonne, świeccy pracownicy seminarium, rodzice i bliscy seminarzystów.
Ks. Jerzy Martinowicz

Wykład na temat „Nowe
środki komunikacji: niebezpieczeństwo czy możliwość
nowej ewangelizacji?” wygłosił wykładowca teologii
pastoralnej i środków komunikacji społecznej ksiądz
dr Jerzy Żegaryn.

www.slowo.grodnensis.by
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Uroczystość otwarcia roku
akademickiego
zakończyła się wręczeniem indeksów
dla alumnów z pierwszego
roku, których w tym roku
jest siedmiu, a zwieńczeniem była Msza św. w kościele pw. Znalezienia Krzyża

Świętego (pobernardyński),
której przewodniczył nuncjusz apostolski na Białorusi
abp Ante Jozić.
Nuncjusz
apelował
do seminarzystów, aby byli
otwarci na formację, zwalczali wszelkie formy wewnętrznej nieprawości, byli
zdolni do prawdziwej przyjaźni, dbali o życie duchowe.
Życzył im, aby modlitwa była
dla nich okazją do osobistego
spotkania z Bogiem.
Podczas Eucharystii sześciu seminarzystów trzeciego roku otrzymało strój duchowny – sutannę, co jest
kolejnym krokiem w formacji seminaryjnej i znakiem przynależności do Kościoła.

Kościół powszechny

WŁOCHY. Około 545 tysięcy dzieci i młodzieży we Włoszech
uczęszcza do katolickich przedszkoli i szkół. Liczba ta została
przedstawiona w XXIII Raporcie o szkołach katolickich w kraju.
W porównaniu z 2020 rokiem liczba wychowanków kościelnych
placówek oświatowych – a jest ich 7 859 – wzrosła o 2 675 osób
(0,5%). Katolickie przedszkola i szkoły zatrudniają 54 387 nauczycieli, czyli więcej niż w 2020 roku. I prawie połowa (25 434) –
w przedszkolach. Jeśli chodzi o rozmieszczenie geograficzne,
prawie sześć na dziesięć instytucji edukacyjnych (59,7%) znajduje się w północnych Włoszech.
ARMENIA. Synod Biskupów Ormiańskiego Kościoła katolickiego, zwołany przez papieża w Rzymie na 22 i 23 września
tego roku, wybrał na nowego patriarchę Cylicji ormiańskiego
arcybiskupa Raphaëla Françoisa Minassiana, który przyjął imię
Raphaël Bedros XXI. Hierarcha studiował w Patriarchalnym Seminarium Duchownym w Bzommar, na Papieskim Uniwersytecie
Gregoriańskim i Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. Święcenia prezbiteratu otrzymał w 1973 roku. Do 1982 roku był proboszczem katedry ormiańskiej w Bejrucie, a w latach 1982-84 –
sekretarzem patriarchy Hovannesa Petrosa XVIII. Od 2004 roku
kierował ormiańską redakcją kanału telewizyjnego „Telepace”.
W 2005 roku został mianowany Egzarchą Patriarchalnym Jerozolimy i Ammanu dla katolików obrządku ormiańskiego. W 2011
roku został mianowany ordynariuszem dla Ormiańskich Wiernych Katolickich Europy Wschodniej.
DANIA. Jezuici zorganizowali w kraju peregrynację relikwii
oraz ikony św. Ignacego Loyoli. Od początku września relikwie
są wystawiane w każdą niedzielę w jezuickiej parafii w Aarhus,
na Półwyspie Jutlandzkim. 10 października po Mszy świętej,
przed przekazaniem relikwii do Kopenhagi, odbędzie się specjalne nabożeństwo ku czci założyciela zakonu jezuitów. Relikwie
świętych przypominają nam katolikom, że wielcy święci, których
pragniemy naśladować, byli ludźmi z krwi i kości i że spotkamy
ich w dniu zmartwychwstania umarłych. Choć w znanym powiedzeniu: „Jeśli brakuje żywych świętych, to trzeba czcić relikwie”
jest jakaś prawda, to jednak jezuici chcieliby, aby relikwie św. Ignacego Loyoli pobudzały żywych do szlachetnych czynów.
POLSKA. Około 170 studentów z siedmiu duszpasterstw
akademickich wzięło udział w tegorocznym wydarzeniu „Jezuickie Tatry”, które było organizowane w Zakopanem. W celu integracji mieszane grupy studenckie wędrowały po 15 szlakach tatrzańskich pod opieką o. Jacka Drabika SJ. Młodzi ludzie chętnie
realizowali przy okazji różne zadania integracyjne. Podczas
gdy studenci pokonywali szlaki, ojcowie jezuici przygotowywali
miejsce na ognisko oraz grilla.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

Andrzej Waszkiewicz

W

pobliżu starego koryta Niemna, kilkadziesiąt
kilometrów na północ od Grodna,
znajduje się wieś Przewałka.
Miejscowi mieszkańcy tradycyjnie wywodzą nazwę wioski od „zapadłego miejsca”,
ponieważ w pobliżu znajduje
się malownicza dolina Rajgorod, w której według legendy
niegdyś znajdowało się duże
miasto, które zapadło pod
ziemię, ponieważ miejscowi
mieszkańcy prowadzili niechrześcijańskie życie. Jedna
z pierwszych historycznych
wzmianek o miejscowości
Przewałka pochodzi z 1609
roku, gdy to król Rzeczypospolitej Zygmunt Waza założył we wsi osobną parafię
katolicką, nadając jej sześć
włók ziemi.
W tym czasie Przewałka
należała do dóbr wielkiego
księcia, jej mieszkańcy mieli
zapewnić wyprawę królewską
z Warszawy do Wilna końmi
i żywnością. W Przewałce
znajdował się dwór królewski, do którego, podobnie jak
do parafii, należały głównie
wsie, które obecnie znajdują
się na terenie Litwy.
Już na samym końcu

istnienia
Rzeczypospolitej
Przewałka otrzymała przywilej samorządowy, który
obecnie przechowywany jest
w Muzeum HistorycznoArcheologicznym w Grodnie.
Na herbie widnieje Archanioł Michał, który wrzuca
do piekła diabła. Być może
herb jest nawiązaniem do historii o „zapadłym” mieście
Rajgorod.
W czasach Imperium Rosyjskiego kościół w Przewałce był już trzecią drewnianą
świątynią w tym miejscu.
Ksiądz, podobnie jak parafianie, żył bardzo niebogato, otrzymując wypłatę
jeszcze ze starej fundacji
królewskiej, a także niewielkie utrzymanie pieniężne od
rządu carskiego. Za udział
w powstaniu w 1863 roku
wielu mieszkańców Przewałki wywieziono na Syberię,
a kościół zamknięto i przekazano parafii prawosławnej
w Druskiennikach. Świątynia
nie była użytkowana i w 1914
roku spłonęła.
Budowę dzisiejszego kościoła prowadzono w latach
1918-1920. Świątynię poświęcono w lipcu 1920 roku
i od ponad wieku jest najważniejszym i najpiękniejszym budynkiem Przewałki.

Do 1939 roku staraniem parafian i miejscowych proboszczów świątynia była
zaopatrzona we wszystko,
co niezbędne, ale wydarzenia z 1939 roku ponownie
stały się sprawdzianem dla
mieszkańców tej okolicy.
Ostatni przedwojenny kapłan
ks. Antoni został aresztowany przez Niemców i zniknął
w obozach, a po wojnie,
w 1962 roku, parafię zlikwidowały władze radzieckie. Podjęto starania o zniszczenie kościoła, tak jak miało to miejsce
w pobliskiej Przewałce. Ponadto na kościół zawaliło się
drzewo, które przebiło dach.
W 1990 roku kapliczka została ostatecznie zwrócona
parafianom, którzy na czele
z ks. Stanisławem Gawlikiem
ją odbudowali. 29 października 1994 roku, w święto
patrona kościoła, został on
ponownie poświęcony pod
wezwaniem św. Apostoła
Judy Tadeusza. Ks. Stanisław
Gawlik pracował w Przewałce
do 1996 roku. Do dziś w kościele znajduje się tablica upamiętniająca tego pięknego
człowieka, księdza, który pod
koniec XX wieku odrestaurował lub na nowo wybudował
w okolicach Grodna kilka
kaplic i kościołów.

А. Waszkiewicz

PRZEWAŁKA. POD OCHRONĄ
ARCHANIOŁA MICHAŁA

Wygląd kościoła parafialnego w Przewałce
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KS. WITALIJ CYBULSKI:

ciąg dalszy ze str. 1
Artiom Tkaczuk

– Dobrze rozumiem, że Festyn św. Kazimierza był próbą
wyjścia poza kościół i zainteresowania miejscowych ludzi…
– Tak. Nawet raczej połączyć ich.
– A „Novafest” stał się logiczną kontynuacją – duchową propozycją dla mieszkańców?
– Tak. I ludzie przychodzili,
dawali świadectwa. Jest to już
osobny temat.
– A czy było tak, że ludzie
szli na „Novafest”, a tak naprawdę myśleli, że idą na Festyn św. Kazimierza?
– Pytali, czy będzie tak jak
ostatnim razem. Chociaż „Novafest” był bardziej zamknięty,
niektórzy miejscowi mieszkańcy przychodzili z zainteresowaniem. Ogólnie dobrze
pamiętam, jak ci ludzie wyglądali dwa lata temu. I widzę,
jak wyglądają teraz: nie boją
się przyjść, porozmawiać. Kiedyś w ich oczach byłem jakimś
dziwakiem, który przyjechał,
chciał coś zrobić, a nikomu nie
było to potrzebne. Dzisiaj ci,
którzy niegdyś mówili „księdza miejsce jest tam, a nasze
jest tutaj”, zastanawiają się,
dlaczego niektórzy z ich sąsiadów nadal tak myślą i nie przychodzą.

– Czy czuje Ksiądz odnowę
parafii przez te lata? Czy zaczęło,
na przykład, więcej osób przychodzić do kościoła?..
– Nie patrzę kategorią „przychodzić”. Widzę, że staliśmy
się parafią, do której przyjeżdża
wiele osób z różnych powodów.
Na przykład, chcą obejrzeć kościół, a my dzielimy się z nimi
świadectwem życia z Bogiem.
Trzeba nakarmić tych ludzi, dać
im miejsce do spania – to taka
nasza prosta posługa.
Chociaż we Wsielubiu parafia jest stara, młodych osób jest
bardzo niewielu, ale ludzie doświadczają metanoji, pewnej
zmiany myślenia. Chociaż czasami jest to dla nich trudne, wiele
rzeczy w sercach i głowach ludzi
się zmienia. Ponieważ Bóg jest
zawsze nowy!
Kultura festynów katolickich
na Białorusi rozwija się. W ostatnich latach jest ich coraz więcej,
a gdyby nie koronawirus, dynamika byłaby bardziej odczuwalna. W tym roku odbyły się pierwsze festyny w Udziale, Mińsku,
Białyniczach, Szarkowszczyźnie.
Mam nadzieję, że Kościół wreszcie się obudzi. Ogólnie rzecz
biorąc, w naszym kraju zaczyna
się ruch odrodzenia. Szczególnie
widzę promienie przebudzenia
w kręgu kapłańskim: kapłani zaczynają zdawać sobie sprawę, że
ich misja nie może leżeć w szafie,
jak takie piękne ubrania. Musi
żyć! Ale zobaczymy, ponieważ to
nie bieg na 100 metrów, to maraton do końca życia.
Przez dziesięciolecia festyny parafialne ograniczały się

Ks. Witalij Cybulski – proboszcz parafii we Wsielubiu,
duszpasterz w miejscowym Profilaktorium
leczniczo-pracowniczym. Ma 18 lat kapłaństwa.
Główny organizator „Novafest”.
Bóg działa poprzez nasz podziw i pragnienie czegoś. Osobiście lubię przyjmować ludzi,
rozmawiać z nimi, poznawać.
Kiedyś było to dla mnie trudne,
teraz jest odwrotnie. Gdy ktoś
przyjeżdża, w naszym zespole jest tak przyjęte, że wszyscy
natychmiast zostawiają swoje
sprawy i idą do niego. To jest
sposób na świadectwo.
Powinniśmy my – księża i
parafianie – wyjść od siedzenia
i przechowywania tradycji. Konieczne jest bicie serca i przepływ
krwi. Świeży i nowy. Nie może być
tak jak kiedyś. I to ma też swoje
miejsce. Tak to odczuwam.
– Wraz z festynami powstają całe zespoły. Księdzu są
niezbędne do organizacji. Te
zespoły z kolei zmierzają w kierunku budowania wspólnoty.
Okazuje się, że wraz z rozwojem festynów rozwijają się również wspólnoty. Czy to prawda?
– Tak, to bardzo interesujący punkt. Wraz z organizacją
festynów widzi się prawdziwy
obraz naszego Kościoła – są nisze, które wymagają dużo pracy.
Na przykład, ruch wolontariatu.
Ludzie chcą posługiwać zarówno muzycznie, modlitewnie, jak
i po prostu jako wolontariusze.
Dlatego warto się tym zająć.
Trzeba też pamiętać, że
wszystko czyni Bóg. A my musimy z Nim współpracować.
Wysyła On odpowiednie osoby
do odpowiednich zadań. Osobiście mogę zaświadczyć, jak
na początku organizacji „Novafest” było nas tylko kilka osób, a

W. Wiedzień

– W 2019 roku po raz pierwszy zorganizował Ksiądz Festyn
św. Kazimierza we Wsielubiu.
Mija dwa lata – i zorganizował Ksiądz nowe wydarzenie –
„Novafest”. Dlaczego zmieniła
się nazwa i, jak rozumiem, idea
festynu?
– Wszystko zaczęło się
od tego, że gdy przybyłem do tej
parafii i zacząłem poznawać ludzi, władze lokalne, spotkałem
się z sytuacją, w której powiedziano mi wprost, że katolicy
służą tutaj, a prawosławni – tutaj. To mnie zszokowało: dlaczego jest jakiś podział?
Szukałem podejścia do ludzi,
chciałem pokazać, że możemy
robić coś wszyscy razem. Zacząłem od pomocy potrzebującym
mieszkańcom. Zorganizowaliśmy m.in. „koszyk dobroci” –
zbieraliśmy artykuły spożywcze
i rozwoziliśmy je np. rodzinom
wielodzietnym przed świętami
Bożego Narodzenia. Łącznie zebraliśmy wówczas około 300 kg.
Później nawiązaliśmy współpracę ze szkołą i domem opieki.
Z tego wszystkiego narodził się Festyn św. Kazimierza.
Chciałem zebrać wszystkich
mieszkańców razem. Poprzez
historię świątyni (kościół we
Wsielubiu jest jednym z najstarszych na Białorusi – uw. autora)
staraliśmy się pokazać bogactwo naszej ziemi, że mieszkali
tu różni ludzie: katolicy, prawosławni, protestanci, którzy

się we Wsielubiu rok temu. Wierzę, że Duch Święty pobudził
nas do duchowego wzbogacenia
tego miejsca.

W. Wiedzień

„FESTYN TO ODSKOCZNIA
DO DUCHOWEGO LOTU”

nawzajem
sobie
pomagali.
Zwróciłem się do miejscowych
władz i wspólnie zorganizowaliśmy to wydarzenie.
Spodziewaliśmy
się,
że
pierwszy festyn będzie mały
– na 100 osób. A zebrało się
około 400 osób, okazało się to
wielkim wydarzeniem. Jednak
natychmiast proponować rzeczy duchowe jest bardzo trudne. Człowieka należy stopniowo otwierać: poprzez miłość
do historii, piosenek, tańca.
Osoba zaczyna ufać, a wtedy
można już proponować rzeczy
duchowe. Dlatego już w tym
roku Festynu św. Kazimierza nie
było, ale pojawił się „Novafest”.
Szczerze mówiąc, o obecnym
festynie nie myśleliśmy ani nie
rozważaliśmy. Są to czyste owoce rekolekcji, które rozpoczęły

– Czyli festyn był sposobem
na zmianę stereotypu, że ksiądz
i wiara wychodzą poza kościół?
– Tak, trochę inaczej widzieli księdza, który może z nimi
pracować, może mieć jakieś pomysły, wymyślić coś nieszablonowego. Ogólnie rzecz biorąc,
wszystko, co się dla nich tutaj
robi, jest bardzo zaskakujące:
stworzyliśmy kawiarnię, galerię, sklep, muzeum. Ale wszyscy
powoli się przyzwyczajają.
Najważniejsze jest, aby otworzyć ludzi na osobiste świadectwo obecności Boga w życiu.
Aby znali Wszechmogącego nie
tylko w kościele czy cerkwi, ale
także np. pijącego kawę zbożową z ks. Witalijem lub z osobami pracującymi tutaj w zespole.
Aby ujrzeli żywego Boga wśród
nich.

W. Wiedzień

Ważnym punktem programu festynu były świadectwa ludzi
o ich nawróceniu do Boga

do Mszy świętej, procesji, wspólnego obiadu miejscowych księży.
Współczesne idą naprzeciw parafianom. Wszystko było dobre,
i warto to utrzymać. Nie wiemy
jednak, w którym momencie Bóg
dotknie człowieka. Może podczas
Mszy świętej, adoracji lub procesji. A może podczas festynu. Bóg
ma wiele aspektów. Święta i festyny też mają swoją drogę.

przez ileś tygodni mieliśmy już
duży zespół.
Poprzez festyn niektórzy
szukają sobie męża lub żonę,
chcą stworzyć rodziny. Oczywiście zawsze się chce zebrać
ludzi i coś im pokazać. Ale celem naszego festynu było przeżycie duchowego spotkania
z Chrystusem we wspólnocie.
Jak pierwsi apostołowie. Tak

wyobrażam sobie Kościół. Co
więcej, gromadzą się u nas ludzie
z różnych kościołów – katolicy i
protestanci. Nikt nie mówi, że
jest jednym lub drugim, a każdy
mówi: „Kocham Chrystusa”. Jednocześnie wszyscy z szacunkiem
odnoszą się do Kościoła katolickiego, do sakramentów.
Również na naszym terenie
organizujemy chrześcijańskie
wesela. Zabawa i bez alkoholu
jest wesoła. Protestanci przyjeżdżają do nas i mówią, że chcą
w tym miejscu świętować urodziny, ślub lub coś innego. Ponieważ tu jest Duch Boży, jest
modlitwa. W tym odkrywa się
wielką wszechstronność.
– Są różne festyny: z nastawieniem na duchowość, kulturę, jakieś tradycje itp. Co sądzi Ksiądz o mniej duchowych
wydarzeniach organizowanych
wokół parafii? Na przykład,
do znanej niemieckiej tradycji picia piwa z proboszczem
po niedzielnej Mszy świętej?
– Po pierwsze – jaki jest
cel, po co chcę coś robić? Modlitwa pomaga odpowiedzieć
na to pytanie. Od siebie mogę
powiedzieć, że często coś robię
i czuję, że nie leży mi to na sercu. Wciąż się modlę, ale nic się
nie zmienia. Więc zostawiam
taką inicjatywę. Nie tego chce
Bóg, nie czuję spokoju.
Po drugie – to rezultat, który
chcesz tym osiągnąć. Na przykład, Festyn św. Kazimierza był
odskocznią do duchowego lotu,
który będzie trwał już podczas
„Novafest”. Dlatego takie wydarzenia mają sens. Można zebrać
ludzi, aby po prostu usiąść, poświętować, ale musi być kontynuacja i karmienie duchowym
pokarmem. Aby to prowadziło do
jednego – do spotkania z Chrystusem. Intymnych relacji z Nim.
– Na przyszłość planuje
Ksiądz, że w parafii będą jednocześnie dwa festyny – kulturowy św. Kazimierza i duchowy
„Novafest”?
– Możliwe. Oczywiście,
czuję się jak ryba w wodzie
w „Novafest”. Jednak Festyn
św. Kazimierza również ma
swoje miejsce na istnienie, ponieważ otwiera serca ludzi na
świat duchowy. Należy podchodzić delikatnie, aby nie zastąpić świata duchowego sztuką.
Na przykład, podczas Festynu św. Kazimierza chcieliśmy,
aby również zabrzmiały pieśni
chrześcijańskie. W pewnym momencie, gdy zespół zaśpiewał
piosenkę o Jezusie, jedna kobieta zaczęła mówić: „Fuj, dlaczego śpiewają o Jezusie?”. Ciekawa reakcja tylko na imię Jezus.
Dlatego chciałbym, aby moment wiary podczas festynu był
również obecny.
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ciąg dalszy ze str. 1
S. Weronika Ogar FMA

Pochodzę z ziemi lidzkiej,
z parafii Trójcy Przenajświętszej we wsi Berdówka. Należę
do Zgromadzenia Córek Maryi
Wspomożycielki, którego bardziej
popularną i znaną nazwą jest
Wspólnota Sióstr Salezjanek. Formację odbyłam we Włoszech. Po
złożeniu pierwszych ślubów zakonnych pracowałam w salezjańskich placówkach w Borowlanach
i Smorgoniach, a teraz już prawie
4 lata posługuję w Gruzji. Nasza
wspólnota znajduje się w stolicy
kraju – Tbilisi. Posiadamy mały
ośrodek wychowawczy dla dzieci
w wieku przedszkolnym. To miejsce jest wielką pomocą dla gruzińskich rodzin, z których wiele cierpi z powodu ubóstwa. Podczas gdy
my opiekujemy się dziećmi i prowadzimy z nimi zajęcia, ich matki
wychodzą do pracy, aby zarobić
pieniądze na utrzymanie rodziny. Nawiasem mówiąc, to właśnie
w tym centrum uczyłam się rozmawiać przez pierwszy rok. Posiadamy również oratorium, posługujemy przy parafiach i w ogóle
nie odrzucamy żadnej okazji do
opieki nad młodzieżą. Na przykład, dwa lata temu chętnie przyjęliśmy propozycję miejscowego
biskupa – a teraz jestem odpowiedzialna za centrum młodzieżowe.
Najczęściej, gdy jestem proszona o podzielenie się świadectwem, to chcą ode mnie usłyszeć
świadectwo misjonarki. Jednak
pewna miejscowa siostra zakonna
zauważyła: „Przyjeżdżając tutaj
uważacie się za misjonarzy, ale
Gruzja jest krajem chrześcijańskim o jeszcze dłuższej i bogatszej
historii wiary niż kraje, z których

www.slowo.grodnensis.by

Z życia Kościoła

GRUZJA NAUCZYŁA MNIE NIE BAĆ SIĘ
NADMIARU W MIŁOŚCI

Katolicyzm w Gruzji wyznaje mniej niż 2% ludności. Główną religią jest tam prawosławie
przybywacie”. I to prawda. Dlatego, jeśli weźmiemy pod uwagę
słowo „misjonarz” w jego bezpośrednim znaczeniu, jako „ten, kto
niesie Chrystusa tam, gdzie go
nie znają”, to raczej nie mogę być
świadkiem.
Jednocześnie po Soborze Watykańskim II misja Kościoła zaczęła być postrzegana szerzej,
więc teraz każdy chrześcijanin
ma misję bycia świadkiem Chrystusa, tzn. nieść Dobrą Nowinę
w to otoczenie, w którym mieszka. I z tej perspektywy mogę nazywać siebie misjonarką.

Jestem bardzo wdzięczna
Bogu i mojemu Zgromadzeniu
za szansę posługiwania w Gruzji. Ponieważ mogę nie tylko podzielić się doświadczeniem, które
zdobyłam w białoruskim Kościele
lub podczas formacji we Włoszech, ale także sama wzbogacić
się o nowe doświadczenia.
Posługa w centrum młodzieżowym daje możliwość spotkania
się z młodzieżą z różnych części kraju, bliższego poznania ich
stylu życia, wartości i problemów.
Co ciekawe, protagonistami są
sami chłopcy i dziewczęta. Nasz

zespół składa się z trzech osób:
młodego chłopaka, mnie i kapłana mianowanego duchowym ojcem młodzieży.
Naszym zadaniem jest wraz
z młodymi ludźmi wspieranie
organizacji różnych wydarzeń,
które przyczynią się do ich zjednoczenia i rozwoju duchowego.
Na przykład, w tym roku prowadziliśmy „Szkołę liderów” w
celu przygotowania animatorów,
którzy będą w swoich parafiach
pomagać kapłanom w duszpasterstwie młodzieży. Organizowaliśmy rekolekcje dla dzieci; szkołę

animatorów, w której animatorzy
przygotowywali się do posługi
w obozach dla dzieci; wakacje z
Bogiem dla dzieci; turniej sportowy między parafiami; obóz
wolontariacki, w którym doprowadzaliśmy do godnego stanu ruiny starego kościoła; pielgrzymki;
wypoczynek dla młodzieży.
Przypuszczam, że każdy, kto
odwiedził Gruzję, był zachwycony
gruzińską gościnnością. Zwłaszcza nas, Białorusinów, którzy zwykle wyróżniamy się wyrozumiałością i roztropnością, imponuje
gruziński nadmiar. Gdy częstują,
są gotowi oddać wszystko, są gotowi oddać do ostatniego, i nie
ma znaczenia, że prawie cię nie
znają i nic od ciebie nie otrzymają
w zamian. To prawdziwe szczęście
dzielić się z innymi, dawać coś,
czego sam potrzebujesz. Innymi
słowy, jest to sztuka dzielenia się
sobą. I to jest doświadczenie, które codziennie tu dostaję.
Gdy patrzę na krzyż, widzę, że
Chrystus też kochał nadmiernie.
Ponieważ nie zastanawiał się, ile
cierpienia jest w stanie znieść.
Nie myślał, gdzie jest granica bólu. Nie wybierał, za kogo
umrzeć, a za kogo nie. Po prostu
dał z siebie wszystko.
I poznając gruzińską mentalność, po raz kolejny poznając
Chrystusa już w gruzińskim Kościele, uczę się też, aby nie bać się
nadmiaru. Staram się nie programować tego, co będzie dalej. Jeśli
coś robię, nie żałuję niczego. Gdy
się modlę, modlę się całą sobą. Jeśli coś daję, staram się dać wszystko, co mam. Jeśli wybaczam, nie
oczekuję, że ten ktoś się zmieni.
„Potem” może nie nastąpić.
„Teraz” to czas na życie. „Teraz”
to czas, aby kochać i robić to nadmiernie.
zadaj pytanie

JUBILEUSZ 30-LECIA
DZIAŁALNOŚCI SIÓSTR
SALEZJANEK NA BIAŁORUSI

Witalij i Maria Artiomienko, Smorgonie

Nasze pierwsze spotkanie z siostrami salezjankami odbyło się w Smorgoniach 30 lat temu. Siostry odznaczały się radością w oczach, ciągłym
uśmiechem na twarzy, otwartością w budowaniu relacji, charyzmą i... szatą
w kolorze szarym, ponieważ w głowie istniał wizerunek surowej zakonnicy
w czerni.
Wtedy otworzyła się nowa strona w naszym życiu: lekcje religii, śpiewanie piosenek w kościele na gitarę, picie herbaty u sióstr w domu, przedstawienia teatralne, wyprawy w przyrodę z młodzieżą, organizacja pierwszej
pielgrzymki SMEP, wieczory w oratorium.
Mijały lata. Niektóre siostry wyjeżdżały, inne przyjeżdżały, ale każda
z nich zostawiła swój ślad w naszych sercach. Już dawno wyrosnęliśmy,
ale pamiętamy każdą z nich i cieszymy się, gdy znów się spotykamy. Teraz
nasze dzieci chodzą na znane wszystkim lekcje religii, śpiewają piosenki
na gitarę, przychodzą do oratorium, biegają do sióstr na herbatę z najpyszniejszymi cukierkami.

sdb.by

Anna Andyk, Bobrujsk

Siostry salezjanki odnawiają śluby zakonne
Ciąg dalszy z poprzedniego numeru
S. Weronika Bliźniuk FMA

Ks. Paweł Szczerbicki, Mińsk i Smorgonie

W 1997 roku do Srebrzanki w Mińsku przybyli księża salezjanie, a następnie siostry salezjanki. Pierwsze wrażenie od spotkania to zdziwienie. Ponieważ
się uśmiechali. Dla mnie początkowo ksiądz lub siostra byli w ogóle ludźmi
„nie z tego świata”, dalekimi, których nie rozumiałem i którzy, jak mi się wydawało, nie rozumieli mnie. Nawet trochę się ich bałem. A potem nagle wszystko
się zmieniło: człowiek się uśmiecha, interesuje się tobą, osobiście podaje ci rękę
– zupełnie inne podejście. To bardzo mocno poruszało.
Siostry zawsze były z młodzieżą. Często spotykaliśmy się w ich domu, modliliśmy się tam w kaplicy, przychodziliśmy na różne spotkania modlitewne,
czuwania. Nowy Rok świętowaliśmy razem. To było coś nowego. Siostry zajmowały się duchowym kształceniem młodzieży i osobiście moim.
Najbardziej moje życie związane było z s. Władysławą Cieślą. Pewnego dnia
usłyszałem od niej: „Jesteś egoistą! Robisz wszystko tylko dla siebie”. Trudno było zaakceptować to, co usłyszałem, ale siostra potrafiła mówić prawdę
w oczy. Powiedziała: „Chcesz być księdzem? Nie będzie tego!”. Odradzała
mi? Prawdopodobnie nie. Poprzez te słowa prowokowała do osobistej pracy
nad sobą. I to przyniosło owoce!
Podsumowując, podkreślę kilka głównych aspektów relacji z siostrami
salezjankami: radość i zainteresowanie mną, aspekt duchowy (to, że mogliśmy
być u sióstr w domu i modlić się z nimi), a także prawdziwość i stałość. Przez
to salezjanki wychowywały nas i towarzyszyły. Jestem im bardzo wdzięczny
za to, kim jestem dzisiaj.

Córki Maryi Wspomożycielki rozpoczęły działalność w Bobrujsku w 1998
roku, gdy miałam 16 lat. Wtedy tylko zaczęłam szukać swoją drogę do Boga.
Te pozornie niezauważalne kobiety w szarej szacie zmieniły moje życie.
Pamiętam moje pierwsze wrażenia: szczery uśmiech na twarzy i prawdziwe zainteresowanie każdą osobą, niezależnie od wieku i statusu. Wydawało
mi się niesamowite, urocze to ciepło, lekkość, kobiecość, które były widoczne
w oczach, wychodziły z każdego słowa i czynu.
Niestety, moi rodzice byli przeciwni mojej chęci chodzenia do kościoła.
Ale dzięki wszechstronnemu wsparciu sióstr, które dbały o moje wychowanie
religijne, opiekowały się psychologicznie i duchowo, zdarzył się prawdziwy
cud: otrzymałam od rodziców pozwolenie na przystąpienie do Pierwszej Komunii Świętej. To wydarzenie zmieniło moje istnienie, i nie tylko moje.
Byłam po prostu zszokowana zdolnością sióstr do zjednoczenia tak wielu ludzi w tak krótkim czasie! Nigdy wcześniej nie widziałam tylu młodych
ludzi, dzieci, dorosłych, którzy przychodzili na Mszę, spotkania w oratorium, katechezy, święta. Podczas letnich wakacji pod dach kościoła siostry
zbierały rekordową dla Bobrujska liczbę dzieci i młodzieży.
Po raz pierwszy w życiu czułam, że znalazłam nie tylko Boga, ale rodzinę, która akceptuje mnie taką, jaka jestem. Teraz, wspominając ten okres
mojego życia, nazywam go „złotym czasem”. Okazało się to tylko dzięki miłości trzech dzielnych kobiecych serc: s. Anny Kużdżał, s. Ireny Barcewicz
i s. Ally Walukiewicz. Stały się dla wielu z nas prawdziwym przykładem wiary i siły ducha!
Praca z młodzieżą nie ograniczała się tylko do katechez i spotkań
w oratorium. Pod kierunkiem s. Ally Walukiewicz pojawiła się wspólnota, która zaczęła śpiewać podczas Mszy. Ale wkrótce przekształciła się
w zespół muzyczny „Magnificat”. Pewnego dnia siostry zaproponowały nam
nagranie pierwszego albumu. Dla mnie stało się to najwspanialszym gestem
zaufania i akceptacji mnie jako osoby. Wtedy po raz pierwszy uwierzyłam
w siebie, ponieważ siostry we mnie uwierzyły.
W ciągu 3 lat ukazały się 3 albumy muzyczne. Z koncertami występowaliśmy w Polsce, Rosji i we Włoszech. Każda podróż była darem od Boga, Jego
działalnością w naszym życiu. Ale „Magnificat” to nie tylko nagrane albumy, i nie tylko grupa młodzieżowa. To nasze „tak”, na które odpowiedzieliśmy Bogu, to powołanie, posługa, modlitwa. Wraz z siostrami wypłynęliśmy
w głąb naszej wiary, nie baliśmy się żyć z Bogiem i naprawdę zachwyciliśmy
się tym, co robiliśmy.
Drogie, kochane nasze Siostry! W imieniu wszystkich, kto na zawsze
pozostanie dla Was bobrujską młodzieżą i grupą „Magnificat”, dziękuję
Wam za cud wiary, nadziei i miłości, który dla nas stworzyłyście. Niech epilogiem staną się słowa św. Jana Bosco: „Wszystko znika, z wyjątkiem naszej wdzięczności, módlmy się, żeby Bóg hojnie pobłogosławił tych, którzy
byli dla nas tak dobrzy”.

Czy po śmierci bliskiej
osoby należy
zasłonić lustra w domu?
grodnensis.by

Z

asłanianie luster, gdy
umiera ktoś bliski, ma
swoje źródło w pogaństwie
i przesądach. Nie ma to jednak
nic wspólnego z wiarą chrześcijańską.
Istnieje kilka wersji takich
zabobonów. Najczęściej ludzie
wierzą, że dusza wciąż wędruje
po ziemi przez jakiś czas i może
spojrzeć w lustro i chcieć zostać.
Istnieje również wersja, że lustro
wydaje się podwajać przedmioty, a zatem może podwoić śmiertelność w domu. Istnieje również
przesąd, że lustro otwiera portal
do innego świata. Te zabobony bardzo często mają korzenie
w filmach, literaturze o magii, czarodziejstwie, rytuałach
i obrzędach okultystycznych. I
często ludzie odczuwają strach,
więc zawieszają lustra.
Odpowiedź na tę sytuację
leży w pierwszym przykazaniu,
a raczej w jego nieprzestrzeganiu. Jeśli człowiek ma z Panem
Bogiem żywą i prawdziwą relację, tzn. modli się, żyje w sakramentach Kościoła i jego nauk, to
rozumie i wie, że Bóg jest Panem
życia i śmierci. A wszystkie te
przesądy powstają, ponieważ
człowiek nie wierzy i nie ufa
Panu, ale poprzez swoje obawy
szuka znaków, wsparcia, odpowiedzi w czymś lub kimś.
Najważniejszą rzeczą, którą
powinni robić krewni zmarłego,
jest modlitwa. Najbardziej tego
potrzebuje dusza zmarłego. A
wszystkie rytuały i obrzędy oparte na strachu, wątpliwościach,
niedowierzaniu i bezbożności
lepiej usunąć ze swojego życia.
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PYTANIA O RÓŻANIEC
Katarzyna Pawłowska

S

zybki rytm codzienności
nie jest czymś złym (o ile
nas za dużo nie kosztuje).
Ruch to życie w każdej sferze.
Równocześnie jest on niekiedy wynikiem zbytniego lęku,
jak i nadmierne korzystanie
z gadżetów i nadmierna uwaga do mediów społecznościowych. Na dwa ostatnie punkty
może wpływać też potrzeba
ciągłych bodźców emocjonalnych.
Ten kontekst naszej codzienności częściowo może
odpowiedzieć, dlaczego jest
nam trudno przez kilkanaście albo kilkadziesiąt minut
skupić się na powtarzaniu
jednakowych słów modlitwy
różańcowej. Mówiąc krócej –
Różaniec jest dla nas nudny.
Takie postrzeganie wpływa na
chęć podjęcia się modlitwy różańcowej.
Drugi ważny czynnik to postrzeganie Boga. W zależności od tego, czy się zwracamy
do osoby nam bliskiej, kochanej czy nieznajomej, używamy różnych słów i intonacji.
Tak jest i z Różańcem – nasz
obraz Boga wpływa na to, jak
się modlimy. „Powtarzane
wielokrotnie słowa modlitwy
«Zdrowaś Maryjo», są jak wyznanie miłości, którym nigdy
się nie znudzą ludzie w sobie
zakochani” – taką myśl z Listu apostolskiego Jana Pawła
II „Rosarium Virginis Mariae”
przytacza o. Roman Schulz
OP, dominikanin, który w tym
roku po raz piąty przewodniczy organizacji Kongresu Różańcowego w Mohylewie.
Na pytanie, na czym się
skupiać podczas Różańca –
na rozważaniach tajemnic czy
na powtarzaniu słów modlitwy

– ojciec odpowiada, że podstawą jest świadomość, że „stoję
przed Żywym Bogiem”. Wiara w to, że po drugiej stronie
i jednocześnie obok nas jest
Bóg, który widzi jak się zwracamy do Niego, i jest Opiekunem naszego życia, nadaje
sens i niewidzialną treść naszej modlitwie.
Przy takim założeniu modlić się jest zdecydowanie łatwiej. Mimo tego mogą się
pojawiać pytania odnośnie
„technicznej” strony modlitwy
różańcowej. Jednym z nich
może być wspomniany aspekt
skupienia: jak się skupić na
rozważaniach, jeśli powtarzania naprowadzają na inne
myśli? Ojciec Roman odpowiada tak: „Człowiek posiada
ciało, zmysły, uczucia, wolę,
rozum i duszę. [...] Już sam
fakt trzymania różańca w dłoniach jest angażowaniem naszych dłoni dla Bożej chwały.
[...] Można zaangażować swoje
zmysły i ciało, koncentrując
się przede wszystkim na starannym wypowiadaniu słów
modlitwy «Ojcze nasz» i «Zdrowaś Maryjo», nie wchodząc
specjalnie w biblijne treści
tajemnic. Przykładem takiej
modlitwy może być modlitwa
małych dzieci, które z wielką
ufnością, choć nie rozumiejąc
głębi wypowiadanych modlitw
klęczą przed Bogiem”.
Rozważanie zaś tajemnic
odzwierciedla udział umysłu w modlitwie różańcowej.
Tłumacząc to dominikanin
zwraca się do zagadnienia odpustów (indulgencji) w dokumentach Kościoła: „[...] można otrzymać odpust zupełny,
pod zwykłymi warunkami,
za odmówienie pięciu tajemnic

N. Buka

Jakie mamy skojarzenia, słysząc słowo „Różaniec”? Czy chętnie modlimy się Różańcem? Czy
zostajemy na adorację w październiku? Jak rozgryźć Różaniec – modlitwę, której jest poświęcony cały miesiąc w roku liturgicznym?

Na zdjęciu „bucinanka” Nadieżdy Buki

Różańca, najlepiej we wspólnocie. Znamienne jest jednak to, że warunkiem jest nie
same odmówienie modlitw,
ale że tej modlitwie powinno towarzyszyć rozmyślanie
nad tajemnicami. To sugestia,
nad którą warto się zastanowić”.
Również o. Roman wspomina o ważności bycia na modlitwie „w stanie łaski uświęcającej, czyli z czystym sercem”.
Warto dodać, że popełnione
grzechy nie zmieniają miłości Boga do nas, i cieszy się
On z naszej modlitwy. Chodzi
o to, że bez grzechu ciężkiego naszemu sercu jest łatwiej
usłyszeć natchnienie Ducha
Świętego, tak jak naszemu ciału jest łatwiej się poruszać bez
ciężkiego plecaka na barkach.
W kontekście rozważań tajemnic różańcowych i pokonania roztargnień, ojciec zachęca do praktykowania przez
jakiś czas modlitwy z „dopowiedzeniami”. „Na przykład,
w tajemnicy «Zmartwychwstania Pana Jezusa» podczas
modlitwy po słowie «Jezus»
w każdym «Zdrowaś Maryjo»

dodajemy krótko: 1) Jezus,
który powiedział do apostołów: «Pokój wam»; 2) Jezus,
który dołączył do uczniów
idących do Emaus, i wyjaśniał im teksty Pisma Świętego; 3) Jezus, który powiedział
Tomaszowi: «Błogosławieni,
którzy nie widzieli a uwierzyli» itd. Umieściłem tu trzy
dopowiedzenia do trzykrotnie
wypowiedzianego «Zdrowaś
Maryjo», pozostaje jeszcze
do utworzenia siedem kolejnych dopowiedzeń w tym
stylu”. Taki Różaniec z dopowiedzeniami można znaleźć
w książeczce, która została
wydana podczas pierwszego Kongresu Różańcowego
w Mohylewie w 2017 roku.
A co z czasem, poświęconym na Różaniec: 15 minut
czy pół godziny? Odpowiadając na to pytanie o. Roman
przytacza przykład osób, które
decydują się na udział w Duchowej Adopcji i przez 9 miesięcy odmawiają jedną tajemnicę Różańca codziennie albo
które, idąc za słowami Maryi
z Fatimy, odmawiają cały Różaniec każdego dnia. Także

dominikanin wspomina świętego ojca Pio i jego codzienne odmawianie 30-40 części
Różańca („coś niepojętego!”).
I dzieli się swoim doświadczeniem: „Mój «rekord» to 10
części Różańca w ciągu dnia,
podczas pieszej pielgrzymki
w Hiszpanii do Sanktuarium
św. Jakuba. Zatem «słuchajmy,
co Duch mówi do Kościoła»”.
Zwracać się do Ducha
Świętego o pomoc ojciec radzi również w sytuacjach, gdy
jest trudno się zabrać za Różaniec. Także zachęca do tego,
by poradzić się kogoś, kto lubi
się modlić tą modlitwą. „Sam
chętnie porozmawiam (telefonicznie albo w innej formie)
z każdym, kto tego zapragnie”.
Jeszcze jednym sposobem jest
przeczytanie jakiejś książki
o modlitwie różańcowej. Szczególnie ojciec poleca „znakomity List apostolski papieża Jana
Pawła II o Różańcu”.
Przekazujemy
serdeczne
pozdrowienia i błogosławieństwo o. Romana Schulza OP
na październik dla wszystkich
miłośników modlitwy różańcowej.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

10 października – XXVIII Niedziela zwykła
Mk 10, 17-27
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”.
Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz
przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj,
czcij swego ojca i matkę”. On Mu odpowiedział: „Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości”. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: „Jednego ci
brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie.
Potem przyjdź i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony,
miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów:
„Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego”. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: „Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść
przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. A oni tym bardziej się dziwili
i mówili między sobą: „Któż więc może być zbawiony?”. Jezus popatrzył na nich i rzekł:
„U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe”.

Mieć serce czułe i wrażliwe
Poważną przeszkodą w naszej drodze do świętości jest bogactwo i chorobliwe przywiązanie
się do niego. Jezus przestrzega przed nieumiejętnym korzystaniem z tych bogactw, a z drugiej
strony nie potępia bogactwa samego w sobie, ale traktuje je jako coś, co zniewala człowieka.
Nie pokaźne konto w banku, dobry samochód, nowoczesny dom, dobry sprzęt, dobrej jakości
czy markowe ubrania... są przeklęte, ale serce człowieka, które do tego przylgnęło i nic, prócz
tego nie widzi.
Niebezpieczeństwo bogactwa jest dlatego tak groźne, ponieważ skutecznie zamyka serce
człowieka na potrzeby innych. Czyni ludzi egoistami, którzy żyją tylko dla siebie i opierają swoje
życie jedynie na swoich możliwościach.
Trzeba umieć wyzbyć się tego wszystkiego, co przeszkadza nam w drodze do świętości, mieć
serce czułe i wrażliwe, które potrafi się dzielić z każdym napotkanym człowiekiem.
Panie Jezu Chryste, spraw abym na drodze swojego życia zawsze dostrzegał potrzeby innych
i potrafił okazać im pomoc!

17 października – XXIX Niedziela zwykła
Mk 10, 35-45
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: „Nauczycielu, pragniemy,
żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?”. Rzekli Mu: „Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi
po lewej Twej stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich,
który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?”. Odpowiedzieli
Mu: „Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy
dać miejsce po Mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało
przygotowane”. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i
Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między
wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by
chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”.

Dorastać do wielkości służąc
Pan Jezus traktuje prośbę Jakuba i Jana z wielką wyrozumiałością, lecz jednocześnie bardzo zdecydowanie koryguje ich myślenie: „Nie wiecie, o co prosicie”. Nie twierdzi, że pragnienie
wielkości i dążenie do awansów jest czymś nagannym, ale podkreśla z całą mocą, że prawdziwą
wielkość osiąga się na innej drodze. „Kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą
waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich”.
Wzorem takiej postawy jest On sam – „Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono,
lecz aby służyć i dać życie za wielu”. Najbardziej niewinny z ludzi, staje się całkowicie solidarny ze wszystkimi, obarcza się naszym cierpieniem, dźwiga nasze boleści, bierze na siebie nasze
grzechy. Jego dobrowolna i przyjęta z miłością śmierć na krzyżu staje się źródłem odkupienia
każdego człowieka.
Posługa to jedyna droga do prawdziwej wielkości – również dzisiaj, w czasach brutalnej walki
o pierwsze miejsca. Do tego nas, zabieganych o własne sprawy, którzy chcemy być doceniani,
zauważani, którzy chcemy coś znaczyć, zachęca Boski Zbawiciel.
Panie Jezu Chryste, spraw, aby moje codzienne życie było posługą, która doprowadzi mnie
do prawdziwej wielkości!
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Odpoczynek ze „Słowem”

Z głębi serca

CZCIGODNY KSIĘŻE
PAWLE ZWIERZYŃSKI!

Z okazji 22. rocznicy święceń kapłańskich przesyłamy
moc serdecznych życzeń. Niech Jezus Chrystus, którego
codziennie trzymasz w swych kapłańskich rękach, błogosławi każdy Twój dzień, Matka Boża otula swą miłością i opieką, a Duch Święty pomaga pełnić posługę
duszpasterską i obficie udziela swoich darów. Życzymy
długich lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha,
radosnych i szczęśliwych dni oraz tylko życzliwych ludzi
obok.
Ruch apostolski „Margaretka”
i parafianie z Wornian i Worony

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI JÓZEFOWI BOGDZIEWICZOWI

z okazji urodzin życzymy dobrego zdrowia, radości,
uśmiechu, zadowolenia z posługi kapłańskiej, dobrych
i życzliwych ludzi na drodze życia. Niech Pan Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem i chroni od wszelkiego zła, Duch Święty oświeca swoim światłem, a Matka
Boża przytula do swego serca. Szczęść Boże na długie
lata!
Wdzięczni wierni
parafii św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu

CZCIGODNEMU OJCU PROBOSZCZOWI
ANTONIEMU PORZECKIEMU

z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich życzymy dobrego zdrowia na długie lata, siły i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech Cię zawsze oświecają
promienie Miłosierdzia Bożego, a Maryja Panna prosi
swego Syna o potrzebne Ci łaski. Serdecznie dziękujemy

za mądre nauki i za pragnienie zbliżyć nas do Boga.
Niech praca w naszej parafii przynosi dobre owoce.

Z szacunkiem i wdzięcznością
parafianie kościoła św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
DENISOWI SZMYGINOWI

z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech Pan Bóg codziennie obdarza Cię swymi łaskami:
mocnym zdrowiem, pogodą ducha, mądrością i pomyślnością w posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza
Maryja Panna i święty patron nieustannie się opiekują,
a Anioł Stróż czuwa nad Tobą i pomaga godnie przeżywać każdy dzień.
Z modlitwą członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Międzyrzecza

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ARTUROWI MAŁAFIEJOWI

z okazji imienin serdecznie życzymy potrzebnych łask
od Boga Wszechmogącego, opieki Matki Najświętszej i
hojnych darów Ducha Świętego. Niech zdrowie zawsze
Ci sprzyja, radość i siły nigdy nie opuszczają, a obok
będą życzliwi ludzie. Niech Jezus wspiera w każdej sprawie, a święty o. Pio nieustannie czuwa nad Tobą. Dziękujemy za dobre słowa, wrażliwość i czułość.
Z szacunkiem i modlitwą
wierni parafii Grodno-Augustówek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ANDRZEJOWI PYSZYŃSKIEMU

z okazji urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, światła w duszy, pokoju, cierpliwości,

szczęśliwego uśmiechu na twarzy, życzliwych serc
obok, gotowych przyjść z pomocą, a także wielu radosnych chwil na drodze życia. Niech każdy dzień będzie
wypełniony szczęściem, radością, dobrocią i nadzieją.
Niech Matka Najświętsza wraz ze swoim Synem zawsze
mają Cię w swojej opiece i towarzyszą przez całe życie,
abyś zawsze z wielką radością służył Bogu i ludziom.
Bardzo Cię doceniamy i modlimy się o długie życie
dla Ciebie. Serdecznie dziękujemy za każdą Twoją posługę w sakramentach, każde przyjazne słowo i radę,
za to, że jesteś bardzo dobrym gospodarzem swojej
świątyni. Modlimy się, kochamy, szanujemy i jesteśmy
z Ciebie dumni!

Z wdzięcznością Komitet kościelny i parafianie kościoła
pw. Najświętszego Serca Jezusa w Rędzinowszczyźnie

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
IGOROWI ANISIMOWOWI

z okazji urodzin i 10. rocznicy posługi duszpasterskiej
w naszej parafii składamy serdeczne życzenia. Życzymy opieki Matki Bożej, hojnych darów Ducha Świętego.
Niech dobry Bóg uświęci drogę Twojego życia, umocni
umysł i serce, aby słowo, które wychodzi z Twoich ust,
stało się ogniem światła i siłą naszej wiary. Niech Ciało
i Krew Zbawiciela tak mocno zjednoczą Cię z Bogiem,
abyś nigdy nie odwrócił się od Niego, i niech nasza żarliwa i serdeczna modlitwa będzie dla Ciebie wsparciem
w realizacji wszystkich planów i zamiarów na niwie
Pana i w Twoim życiu. Szczęść Boże na długie lata!
Z darem modlitwy grupa modlitewna i parafianie kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Słonimiu
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.

W kościele rektoralnym Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (pobrygidzkim) w Grodnie
rozpoczyna się kurs „Alfa”.
Pierwsze spotkanie odbędzie się
6 października o godz. 19.00.
Spotkania będą się odbywać
w środy o godz. 19.00.

„Alfa”– kurs 12 lekcji praktycznej
znajomości chrześcijaństwa, otwarty
dla wszystkich bez względu
na wyznanie.

W programie – kolacja, wykład
i wolna dyskusja na pytania
interesujące uczestników.

Możesz dołączyć do grupy
do 27 października.
Więcej informacji pod numerem
telefonu (8 029) 780-30-98.

Katolickie Media Białorusi

portal internetowy
Kościoła na Białorusi

czasopismo
religijne

redakcja
białoruska

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

Podczas odpustowej Mszy św.
w kościele pw. św. Michała Archanioła w Iwieńcu honorowy arcybiskup
Tadeusz Kondrusiewicz zaznaczył, że
na ziemi białoruskiej kult św. Michała
Archanioła istnieje od dawnych czasów i jest bardzo mocno zakorzeniony
w pobożności naszego narodu.
„W ubiegłym roku, gdy w naszej
Praojczyźnie rozpoczął się kryzys społeczno-polityczny, w naszych parafiach
we wszystkich diecezjach nastąpiła
wielka peregrynacja figury św. Michała
Archanioła, która została przywieziona
z miejsca jego objawienia we Włoszech.
W ten sposób modliliśmy się o pokojowe rozwiązanie kryzysu. Dziś powierzamy siebie, nasze rodziny, parafie i Ojczyznę temu potężnemu niebiańskiemu
patronowi, naszemu orędownikowi” –
podkreślił arcypasterz.

W Biblii wyrażenie „ezer kenegdo”
(„odpowiednia pomoc”) występuje
20 razy i za każdym razem – w opisie
Boga, który przychodzi jako Zbawiciel
w najbardziej beznadziejnej sytuacji człowieka. Tylko raz to wyrażenie
opisuje człowieka – w momencie
stworzenia kobiety.
W relacjach rodzinnych Bóg dał kobiecie rolę takiego „szarego kardynała” w pozytywnym sensie. Pomocnik,
z jednej strony, nie stoi na czele, lecz
musi widzieć i słyszeć więcej, głębiej
rozumieć sytuację. Posiada też cierpliwość, równowagę i altruizm. Jednak
najważniejszą rzeczą, którą Bóg włożył w kobiecą duszę, jest pragnienie
nawiązywania relacji, kochać i być
kochaną. Dążenie do zewnętrznego,
a przede wszystkim wewnętrznego
piękna.

Stolica Apostolska przyłączy się
do przeprowadzenia IV dnia katakumb (naturalne lub sztuczne podziemia, składające się z wąskich galerii, korytarzy i małych pomieszczeń).
Dla pielgrzymów i turystów w Rzymie
i Lacjum jest oferowany szereg tras,
które pomogą odkryć świat chrześcijańskich
symboli
starożytności.
W Rzymie i okolicach znajduje się ponad 60 katakumb o łącznej długości
150 km. Spośród wszystkich znanych
katakumb stolicy Włoch tylko kilka
jest dostępnych dla zwiedzających.
16 października Papieska Komisja Archeologii Sakralnej zorganizuje
warsztaty edukacyjne i wycieczki,
w tym dla dzieci i niewidomych,
w katakumbach św. Sebastiana,
św. Marcelina i Piotra, Pryscylli, Domicyli.

25 września w ramach swojej wizyty
w Grodnie nuncjusz apostolski na Białorusi abp Ante Jozić odwiedził kościół katedralny pw. św. Franciszka Ksawerego.
Hierarcha modlił się przed cudownym obrazem Matki Bożej Kongregackiej, zwaną także Studencką, która od
wielu lat jest czczona w kościele. Następnie nuncjusz obejrzał panoramę miasta
nad Niemnem i kilka nowych świątyń.
Przedstawicielowi
Ojca
Świętego towarzyszyli metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup nominat Józef
Staniewski oraz biskup grodzieński
Aleksander Kaszkiewicz.

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