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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

„PEŁNI
DUCHA І POSŁANI”

POD TAKIM HASŁEM 21 PAŹDZIERNIKA W KOŚCIELE ROZPOCZYNA SIĘ TYDZIEŃ MISYJNY.
PRZEZ SWOJE MODLITWY ORAZ OFIARY MATERIALNE KATOLICY SĄ POWOŁANI DO WSPARCIA
MŁODYCH I BIEDNYCH PARAFII NA TERYTORIACH MISYJNYCH. JEST TO RÓWNIEŻ CZAS OKAZYWANIA
WDZIĘCZNOŚCI ZA DAR WIARY ORAZ SZCZEGÓLNEJ PAMIĘCI O MISJONARZACH, KTÓRYCH NA CAŁYM ŚWIECIE
OBECNIE JEST OKOŁO 350 TYSIĘCY. TRUDZĄ SIĘ OGROMNIE, BEZ ROZGŁOSU, STAJĄC SIĘ ŚWIADKAMI
I GŁOSICIELAMI DOBREJ NOWINY WSZĘDZIE TAM, GDZIE PAN BÓG ICH POSŁAŁ.

ciąg dalszy na str. 4

„Misja Kościoła jest skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli i opiera się na Ewangelii”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

SŁUŻBA I CIERPIENIE
Jezus przypomina, że najzaszczytniejsze miejsca w Królestwie Niebieskim zdobywa się za cenę służby i cierpienia. Powinniśmy zatem być gotowi nie tylko służyć innym, lecz także, jeśli
zajdzie taka potrzeba, cierpieć za bliźniego, a nawet oﬁarować
za niego życie.
Pokorne zaakceptowanie trudności, które nas w życiu spotykają, nie jest rzeczą łatwą. Powinniśmy więc nieustannie
się modlić o wytrwałość i cierpliwość do Chrystusa, który jest
Mistrzem w niesieniu krzyża. Świadomi tego, że Jezus umarł
za każdego człowieka, uwalniając spod jarzma grzechu i dając
zbawienie, wzbudźmy w sobie pragnienie przemiany serca, podążania za Panem i gorliwego służenia innym.

Jak wygląda postawa służby w moim życiu?
W jaki sposób wyrażam wdzięczność
Chrystusowi za to, że oddał za mnie życie?

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Mk 10, 46b-52

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził
z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza,
siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu,
zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!”.
Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze
głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną!”.
Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali
niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła
cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł
do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym
ci uczynił?”. Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym
przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Ks. Jerzy Martinowicz
Na mocy chrztu św. stajemy się uczniami-misjonarzami, powołanymi, by nieść
Ewangelię całemu światu,
wychodzić do ludzi z tym
darem, w jego wymiarze duchowym, charytatywnym oraz
w diakonii, czyli służbie. Jako
chrześcijanie mamy za zadanie przede wszystkim zwyczajnie i wprost świadczyć
o Bogu objawionym przez
Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym; świadczyć, że
Wszechmogący umiłował ten
świat w swoim Synu, w Sło-

Odpowiedzialni
za szerzenie Ewangelii

Głoszenie Ewangelii jest pierwszym zadaniem Kościoła, który – jak przypomina Sobór
Watykański II w dekrecie „Ad gentes” („Do narodów”) – ze swej natury jest misyjny. Apel
Jezusa „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19) wciąż pozostaje aktualny i powszechny, skierowany nie tylko do apostołów, lecz także do nas, współczesnych.
wie Wcielonym dał wszystkim
rzeczom istnienie, a ludzi powołał do życia wiecznego.
Każdy świadomy, praktykujący katolik powinien być
misjonarzem, gdyż wiara jest
darem, zobowiązującym i jednocześnie bardzo podzielnym.
Dojrzewa, gdy przekazujemy
Dobrą Nowinę tym, których
Opatrzność Boża postawiła
na naszej drodze.
Św. Paweł przestrzegał:
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16).
Z jego słów wynika, że ten, kto

Bł. Celina
BorzEcka:

patronka sióstr
zmartwychwstanek

WZROK SUMIENIA
Ludzie widzą nie tylko oczyma, lecz także sercem. Oczy
duszy nazywamy sumieniem. Każdy człowiek od urodzenia
posiada ten bezcenny dar od Boga i przez całe swoje życie
powinien go pielęgnować i rozwijać w świetle przykazań
i Ewangelii.
Dobrze ukształtowane sumienie pozwala odróżnić dobro
od zła, zachęca do czynienia tego, co szlachetne, i unikania
nieprawości, darzy spokojem, gdy dokonujemy poprawnego
wyboru, i gryzie od środka, gdy popełniamy błąd. Jest ono tą
osobistą przestrzenią w głębi serca, z której Stwórca apeluje
do nas, abyśmy szli za Jego światłem. Ślepota ﬁzyczna jest
niebezpieczna dla ciała, ślepota duchowa zagraża duszy.
Prośmy Boga, by uleczył nas z nędzy duchowej i pomógł
zachować wzrok naszego sumienia. Niech postawa Bartymeusza uczy nas wytrwałości w wierze, gdyż tylko dzięki niej
możemy być uzdrowieni z własnych dolegliwości zarówno
na duszy, jak i na ciele.

Jak traktuję ludzi, którzy przez świat
są postrzegani jako ci z marginesu życia?
Jak często modlę się do Boga słowami
Bartymeusza: „Jezusie, Synu Dawida,
ulituj się nade mną”?
Ks. Jerzy Martinowicz

rzeczywiście spotkał Chrystusa w swoim życiu, nie może
zatrzymać Go dla siebie, ale
winien opowiadać o Nim bliskim i znajomym: w domu,
w szkole, na studiach lub
w pracy. Każdy z nas został posłany, aby ubogim nieść dobrą nowinę, więźniom głosić
wolność, niewidomym przejrzenie; a uciśnionych odsyłać
wolnymi (por. Łk 4, 18).
Patronką misji, choć nigdy w życiu na nich nie była,
jest św. Teresa z Lisieux.
Na jej przykładzie widzimy,

że w dzieło ewangelizacji
można włączyć się nie tylko przez osobistą obecność
w kraju, gdzie są prowadzone
misje, lecz także przez wsparcie modlitewne, umartwienia,
oﬁary duchowe i materialne. W tegorocznym Orędziu
na Światowy Dzień Misyjny
papież Franciszek przypomina: „Nikt nie jest tak biedny,
by nie mógł dać tego, co ma,
ale wcześniej jeszcze tego,
kim jest”.

Drodzy Czytelnicy!
„Nie możemy być spokojni, jeśli pomyślimy, że po dwóch tysiącach lat wciąż są narody i kraje,
które nie znają Chrystusa i nie słyszały jeszcze o Jego orędziu zbawienia” – mówił papież Benedykt
XVI. Otoczmy więc swoimi żarliwymi modlitwami wszystkich misjonarzy, którzy głoszą Ewangelię aż
po krańce ziemi, także wśród obojętności, niezrozumienia i prześladowań. Prośmy Ducha Świętego,
by ludzie odważnie otwierali serce i umysł, chcąc przyjąć zaproszenie Jezusa do spotkania Go i zostania Jego uczniami. Niech tegoroczny Światowy Dzień Misyjny napełni nas poczuciem odpowiedzialności za szerzenie Ewangelii!

,

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”.
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W ikonografii
bł. Celina Borzęcka jest przedstawiana
w zakonnym habicie Zgromadzenia Sióstr
Zmartwychwstania Pana Naszego
Jezusa Chrystusa.

Połączyła w swojej biograﬁi życie rodzinne z zakonnym,
stając się swoistym fenomenem w historii Kościoła. Była żoną,
matką, babcią i zakonnicą. Założyła Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
POKORNA WOLI BOŻEJ
Celina Rozalia Leonarda urodziła się 29 października 1833 roku w zamożnej rodzinie Chludzińskich w Antowilu koło Orszy na Białorusi. Dzięki trosce rodziców otrzymała staranne
wykształcenie. Jako młoda dziewczyna zapragnęła wstąpić
do klasztoru wizytek w Wilnie (Litwa), ale posłuszna woli
rodziców i radzie spowiednika w 1853 roku wyszła za mąż
za Józefa Borzęckiego, właściciela majątku Obrembszczyzna
koło Grodna.
Było to szczęśliwe małżeństwo. Celina wykazała się jako
oddana żona i matka. Urodziła czworo dzieci, z których dwoje – Marynia i Kazimierz – zmarło w niemowlęctwie. Przy życiu pozostały dwie córki – Celina i Jadwiga. Mocno przeżywała
śmierć matki i siostry, które odeszły do wieczności niedługo
po jej ślubie.
Czasem próby dla Celiny była ciężka choroba męża. W 1869 roku Józef Borzęcki, dotknięty paraliżem, stracił władzę w nogach.
Cała rodzina wyruszyła do Wiednia (Austria), szukając skutecznej kuracji. Wierna małżonka troskliwie się opiekowała mężem
w ciągu pięciu lat choroby. Józef zmarł w 1874 roku.
Po śmierci męża Celina wróciła do młodzieńczych marzeń
o zakonie. Wkrótce razem z młodszą córką Jadwigą złożyła śluby zakonne. Pod wpływem księży zmartwychwstańców założyła
żeńskie Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego
Jezusa Chrystusa, które zyskało kościelną aprobatę w styczniu
1891 roku. Zajęło się prowadzeniem szkół, przedszkoli, internatów. Zakonnice rozpoczęły pracę jako nauczycielki, wychowawczynie, katechetki, zakrystianki, organistki, animatorki oazowe,
pielęgniarki.
Rok 1906 stał się dla matki Celiny kolejnym wypróbowaniem. Nieoczekiwanie zmarła jej córka Jadwiga, współzałożycielka zgromadzenia i najbliższa współpracownica, która miała
poprowadzić dalej rozpoczęte dzieło. Zakonnica z pokorą poddała się jednak woli Bożej i nadal pełniła obowiązki przełożonej generalnej.
Zmarła w Krakowie (Polska) 26 października 1913 roku. Została pochowana w Kętach, obok swej córki. W 1937 roku doczesne szczątki Celiny i Jadwigi zostały przeniesione do krypty
pod kaplicą klasztoru, a w 2001 roku do sarkofagu w kościele
pw. św. Małgorzaty i św Katarzyny.
27 października 2007 roku w rzymskiej bazylice św. Jana
na Lateranie matka Celina Borzęcka została ogłoszona błogosławioną.
CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ OD BŁ. CELINY?
Błogosławiona jest przykładem świętości i wierności w
pełnieniu woli Bożej z całą pokorą i dyspozycyjnością, w stanie głębokiej modlitwy. Jest też wzorem godnego przeżywania
cierpienia czy utraty kogoś bliskiego.
CIEKAWE!
Po modlitwach za wstawiennictwem bł. Celiny w niewytłumaczalny sposób zdrowie odzyskał ciężko ranny w wypadku
Andrzej Mecherzyński-Wiktor, prawnuk błogosławionej w piątym pokoleniu. W 2002 roku watykańska Kongregacja Spraw
Kanonizacji oﬁcjalnie uznała ten cud.
Z UST BŁOGOSŁAWIONEJ
„Nie ma rzeczy, której by dusza z miłości dla Pana Jezusa
nie wytrzymała”.
WSPOMNIENIE LITURGICZNE
Kościół wspomina bł. Celinę Borzęcką 26 października.
Ks. Jerzy Martinowicz
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22 października – liturgiczne
wspomnienie św. Jana Pawła II

Pierwsza na Białorusi
paraﬁa św. Jana Pawła II

W 2012 roku biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz – „kierując się dobrem duchowym
wiernych oraz rozwojem Kościoła Chrystusowego w diecezji grodzieńskiej” – wydał dekret
o założeniu nowej paraﬁi w Smorgoniach. Otrzymała ona tytuł Jana Pawła II. W ten sposób Kościół grodzieński postanowił wyrazić wdzięczność Bogu za słynnego Polaka, który jest czczony i
kochany na tych terytoriach. Rok wcześniej Kościół ogłosił papieża Słowianina błogosławionym.
Paraﬁa Jana Pawła II jest pierwszą na Białorusi noszącą takie wezwanie.
W 2013 roku dosłownie w ciągu 8 miesięcy została pobudowana kaplica. W 2014 roku poświęcono fundament pod budowę kościoła. Uroczyste wydarzenie odbyło się w pierwsze wspomnienie liturgiczne już oﬁcjalnie głoszonego przez Kościół św. Jana Pawła II.

Парафія Касцёла Яна Паўла II Р/р BY61AKBB30150879000114200000
ЦБУ №423 Філіял №413 ОАО «АСББеларусбанк» г. Ліда
г. Смаргонь, вул. Савецкая, 3, БІК АКBBY21413 УНН 500838347
плацёжнае прызначэнне: ахвяраванне
EMPATYCZNI
I INICJATYWNI
PARAFIANIE
Dziś kaplica codziennie
jest wypełniona wiernymi.
W niedziele w świątyni są odprawiane cztery Msze św., a
w dni powszednie – dwie.
Od czerwca bieżącego
roku w paraﬁi posługuje nowy
proboszcz – ks. Eugeniusz
Uczkuronis. Po przyjrzeniu się
pobożności miejscowych wiernych kapłan stwierdza „głęboką tradycję, którą ludzie zdołali
zachować, a którą nadal przekazują kolejnym pokoleniom”. Miłe
wrażenie na duszpasterzu wywiera też empatia i inicjatywność paraﬁan. „Wielu przychodzi
do zakrystii z pytaniem: «Co
mogę zrobić dla swej paraﬁi?» –
opowiada ks. Eugeniusz. – Ludzie z zapałem przedstawiają
własne pomysły, propozycje.
Ktoś ma czas wolny, ponieważ
jest na emeryturze, ktoś posiada pewne umiejętności: gra na
instrumencie muzycznym, pracuje jako budowniczy...”. Kapłan
pragnie, by wszyscy paraﬁanie

uświadamiali sobie odpowiedzialność za zadanie Boże,
które zostało im powierzone,
by podążać jeden za drugim
i wzrastać w chęci wnoszenia
swego wkładu w budowanie
paraﬁi.
Oczywiście, nie można ominąć najróżniejszych komplikacji. „Jednak często wspominamy
o patronie naszej paraﬁi św. Janie
Pawle II, który również napotykał
trudności – zaznacza ks. Eugeniusz. – Okres jego pontyﬁkatu
był czasem ateizmu, w którym
społeczeństwo przeżywało duchowy upadek. Ale właśnie dzięki
Janowi Pawłowi II życie duchowe na całym świecie wspięło się
na nowy poziom. Trzeba rozumieć, że trudności – jakiekolwiek – wzmacniają. Godnie je pokonując, uczymy się rzeczywiście
ufać Bogu i stajemy bliżej doskonałości”.
DROGĄ SŁYNNEGO
ŚWIĘTEGO
Ks. Eugeniusz wyraża pewność, że głos ludu nieraz jest
decydujący w zakresie tego, jak

powinna się rozwijać paraﬁa.
Po rozmowie z wiernymi o tym,
czego potrzebują do wzrostu duchowego, okazało się,
że należy organizować wpólnoty paraﬁalne ze względu
na zainteresowania przyszłych
uczestników. W ten sposób powstały grupy biblijne do rozważania Pisma Świętego, grupa
katechetyczna dla dorosłych
do studiowania Katechizmu.
„Wielkim bogactwem duchowym
dla paraﬁi są Kółka Różańcowe,
ruch apostolski «Margaretka» –
podkreśla kapłan. – Planujemy wznowić rozumienie wiary poprzez neokatechumenat,
rozwijać ruch eucharystyczny.
Ze względu na kryzys rodziny
trzeba też należytą uwagę poświęcić duszpasterstwu rodzin,
katechizacji dzieci i młodzieży.
Św. Jan Paweł II bardzo się troszczył o wychowanie młodego
pokolenia, w swoim czasie zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży. Chciałbym uświadomić
młodym ludziom apel papieża
do bycia odważnymi świadkami
wiary nie tylko w świątyni, lecz

Katechizacja dzieci i młodzieży jest jednym
z pierwszorzędnych zadań w duszpasterstwie paraﬁalnym

Papież Franciszek
Chore dziecko jest jak każda osoba potrzebująca żyjąca
na ziemi, jak starzec wymagający
pomocy, jak wielu
ubogich, którzy z trudem
walczą o przetrwanie: ten,
kto ukazuje się jako problem,
jest w istocie darem od Boga,
który może mnie wyciągnąć
z egocentryzmu i sprawić,
abym wzrastał w miłości.
Życie kruche wskazuje nam
drogę wyjścia, drogę, by wyzwolić się z egzystencji zapatrzonej w siebie.
Musimy powiedzieć
wszystkim ludziom świata:
nie pogardzajcie życiem!
Wielu młodym ludziom trzeba powiedzieć: nie pogardzaj
swoim istnieniem! Przestań
odrzucać Boże dzieło! Jesteś
dziełem Boga! Nie dewaluuj
siebie, nie pogardzaj sobą
poprzez uzależnienia, które
cię niszczą i niosą śmierć. [...]
Nie można pogardzać tym, co
Bóg tak umiłował! „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał
życie wieczne” (J 3, 16).
Fragment wypowiedzi
podczas audiencji generalnej
w Watykanie, 10.10.2018

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz

Ks. Eugeniusz jest pewien, że przykład św. Jana Pawła II
przyprowadzi paraﬁan do świętości

także poza jej murami, w swoim
codziennym otoczeniu”.
W kazaniach do wiernych ks. Eugeniusz niestrudzenie dąży do odkrywania sensu
orędzi św. Jana Pawła II, zadając
wiernym w ten sposób prawidłowy kierunek życiowy. Kapłan
ufa, że święty wspiera ich w tej
ziemskiej pielgrzymce.
WIERZYĆ I BUDOWAĆ –
NIE ODWROTNIE
Od chwili, gdy został założony fundament kościoła,
budownictwo się zatrzymało.
Jak zaznacza proboszcz paraﬁi,
powinno się wznowić w kwietniu 2019 roku. I każdy człowiek
dobrej woli może w tym pomóc
(numer konta dla przekazania
oﬁar jest podany na początku
artykułu). Obecnie są rozwiązywane sprawy prawne. Istnieje
już makieta przyszłej świątyni.
Ponieważ budowanie kościołów w naszych czasach nie
jest aż tak częste, tylko niektórzy kapłani spotykają się z tym
niełatwym zadaniem, i do tego,
spotykają się po raz pierwszy

w życiu. Za Pismem Świętym
ks. Eugeniusz twierdzi jednak:
„Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13).
Oprócz tego, ci nieliczni kapłani-budowniczy okazują sobie
nawzajem ogromne wsparcie:
dzielą się doświadczeniem,
zaczynając od załatwiania dokumentów do wyboru jakości
cegły.
„Kościół to znak naszej wiary – mówi ks. Eugeniusz. – Nie
możemy powiedzieć, że najpierw
zbudujemy świątynię, a potem
będziemy budowali wiarę. Podobnie jak kościół składa się
z cegieł, tak też wiara – z żywych
cegieł, bo z ludzkich serc. Moim
zdaniem, trzeba więc przede
wszystkim dbać o duszpasterstwo wiernych, od którego zależy
moc wiary, i dopiero równolegle
przykładać starań, by budować
dom Boży. Kościół jest tylko skutkiem, który w sposób zewnętrzny
pokazuje naszą wiarę”.
Angelina Pokaczajło
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Prosimy przekazać w imie
tamy o tym gorliwym kapłanie!
Halina Chańko, m. Grodno

Ze smutkiem
trzeba przyznać, że modlitwa różańcowa,
która niegdyś
była powszechnie odmawiana,
w dzisiejszych czasach
nie znajduje zrozumienia,
zwłaszcza u ludzi młodych.
Można usłyszeć zarzuty, że
odmówienie Różańca zabiera
zbyt dużo czasu, że jest to
modlitwa zbyt prosta, monotonna, przestarzała.
Tymczasem ci, którzy regularnie modlą się na różańcu, mogą zaświadczyć, jak
wiele łask i Bożych darów
otrzymali. Zaświadczą również, że ta modlitwa nauczyła
ich jeszcze bardziej kochać
Wszechmocnego, jeszcze
ściślej łączyć się duchowo
z Jezusem i Maryją, jeszcze
głębiej w świetle wiary patrzeć na własne życie i życie
innych ludzi…
Bierzmy z ufnością do ręki
różaniec – potężny oręż, który
Maryja sama nam dała jako
swym przybranym dzieciom.
Niech jak najczęściej, a nawet
codziennie, z naszych ust i
serc, jak wezbrana uczuciem
rzeka, płynie modlitwa różańcowa; niech niesie ze sobą
wszystkie nasze radości i bóle,
troski i niepokoje, nadzieje i
pragnienia, aby je wszystkie
zatopić w Bogu, w bezkresnej otchłani Jego Miłości i
Miłosierdzia. A gdy dobiegną
końca dni naszej doczesnej
pielgrzymki i gdy pięknym
zwyczajem splotą nam ręce
różańcem na podróż do krainy
wiecznej szczęśliwości, niech
w progach domu Ojca Niebieskiego spotka nas Maryja,
nasza Matka i Orędowniczka,
Królowa Różańca Świętego.
Fragment homilii,
wygłoszonej podczas uroczystości NMP Różańcowej
w Wołpie, 07.10.2018
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 Ojciec Święty Franciszek
przekazał 100 tys. dolarów
na pomoc dla osób poszkodowanych na skutek gwałtownych trzęsień ziemi i tsunami
w Indonezji. Ta kwota ma być
doraźnym wyrazem poczucia
duchowej bliskości oraz ojcowskim wsparciem ze strony
papieża wobec ludzi z terytoriów dotkniętych klęską.
W pomoc dla Indonezji zaangażowały się także Kościoły
lokalne oraz organizacje charytatywne z całego świata.
 Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zaprosił Ojca
Świętego Franciszka, by odwiedził Pjongjang. Poinformowała
o tym kancelaria prezydenta
Korei Południowej Mun Dze Ina,
który ma przekazać papieżowi
zaproszenie, gdy spotka się
z nim w przyszłym tygodniu
w Watykanie. Warto zaznaczyć,
że świątynie i poszczególne grupy wyznawców różnych religii
w Korei Północnej najprawdopodobniej są przeznaczone
do stwarzania iluzji tolerancji
religijnej. Zgodnie z oficjalną
statystyką rządową w kraju
mieszka ok. 10 tys. protestantów
i prawie 4 tys. katolików (którzy
jednak nie mają żadnego kapłana; opiekę nad nimi formalnie
sprawuje arcybiskup Seulu).
 Katolicy na Ukrainie licznie uczestniczą we ﬂeshmobie
#RosaryChallenge. W odpowiedzi na zachętę papieża Franciszka wierni codziennie modlą
się na różańcu i przekazują pałeczkę dalej. Do akcji dołączyli
również hierarchowie Kościoła
katolickiego na Ukrainie: biskup
kijowsko-żytomierski Witalij
Krywicki, biskup charkowskozaporoski Stanisław Szyrokoradiuk, biskup pomocniczy
archidiecezji lwowskiej Edward
Kawa, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej
Jan Sobiło.
 Z Niepokalanowa do Zakładu Technik Molekularnych
we Wrocławiu (Polska) przywieziono pasiak obozowy i krzyż
św. Maksymiliana Marii Kolbego, podarowane przez byłych
więźniów Auschwitz, a także
jego włosy i szczoteczkę do zębów, by ustalić proﬁl genetyczny
świętego. Do badań zabrał się
prof. Tadeusz Dobosz. Podkreślił, że do niedawna podobne
przedsięwzięcia w ogóle nie były
możliwe: „Nie mieliśmy technik
i warunków na to, aby przeprowadzić badanie tak cennych
przedmiotów, nie niszcząc ich
fragmentów. Teraz możemy
to zrobić i dołożymy wszelkich
starań, by stwierdzić, czy pasiak
należał do o. Maksymiliana, czy
krzyż nosi ślady użytkowania
przez świętego”.
 W ciągu 106 lat na ekranach telewizorów w roli Jezusa
świat zobaczył 38 aktorów.
Niektórzy z nich w momencie
tworzenia ﬁlmu mieli dokładnie
33 lata. Dla wielu była to w karierze rola przełomowa. Portal
internetowy Aleteia przedstawił
top 10 aktorów, którzy najlepiej poradzili z rolą Chrystusa.
Wśród nich znaleźli się Béla
Ferenc Dezső Blaskó, bardziej
znany jako Béla Lugosi („Pasja”, 1909 r.), Jeffrey Hunter
(„Król królów”, 1961 r.) oraz
Maks von Sydow („Opowieść
wszech czasów”, 1965 r.).

credo.pro; niedziela.pl;
aleteia.org
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PRZEKAZYWAĆ WIARĘ
AŻ PO KRAŃCE ZIEMI
W „czas misyjny” wprowadza nas Orędzie papieża Franciszka na Światowy
Dzień Misyjny, które w tym
roku w sposób szczególny
jest skierowane do młodych.
Ojciec Święty zwraca w nim
uwagę na to, że październik
to kolejna okazja, by zostać
uczniami-misjonarzami,
coraz mocniej miłującymi
Jezusa i Jego misje, aż po
najdalsze krańce ziemi. „Wy,
ludzie młodzi, przez chrzest
jesteście żywymi członkami
Kościoła i wspólnie mamy
misję niesienia Ewangelii
wszystkim. Wchodzicie w życie. Wzrastanie w łasce wiary

będące istotą misji Kościoła,
odbywa się przez „zarażanie” miłością, dzięki czemu
radość i entuzjazm wyrażają nowo odnaleziony sens i
pełnię życia: „Upowszechnianie wiary przez przyciąganie
wymaga serc otwartych, poszerzonych miłością. A taka
otwartość rodzi spotkanie,
świadectwo, głoszenie; rodzi wzajemne dzielenie się
w miłości z tymi wszystkimi,
którzy są dalecy od wiary,
okazują się na nią obojętni,
niekiedy niechętni i przeciwni jej. Środowiska ludzkie,
kulturowe i religijne wciąż
jeszcze nieznające Ewangelii Jezusa i sakramentalnej
obecności Kościoła stanowią

życiem i słowem – wynika
wprost z wiary, ze świadomości, że Jezus jest największym
skarbem, z radości, że się go
posiada, oraz z chęci obdarowania innych tym, co otrzymaliśmy za darmo i również
za darmo może dostać każdy. Osobami, które wyruszają na misje, zwykle kieruje
wewnętrzny głos, mówiący:
„Otrzymałem wiele, teraz
chciałbym się podzielić”.
Misje to nie tylko sprawa osób duchownych. Każdy
wierzący powinien się czuć
odpowiedzialny za Kościół,
który tworzą zarówno osoby
konsekrowane, jak i świeckie,
i rozumieć, że posługa misyjna zaczyna się od dawa-

Działalność misyjna to zawsze spotkanie z nowymi ludźmi,
z ich radością i kłopotem

przekazywanej przez sakramenty Kościoła włącza nas
w nurt pokoleń świadków,
gdzie mądrość tych, którzy
mają doświadczenie, staje
się świadectwem i zachętą

najbardziej odległe «krańce
ziemi», do których od czasu Paschy Jezusa posłani są
Jego uczniowie i misjonarze,
z pewnością, że zawsze jest
z nimi ich Pan (por. Mt 22, 20;

nia świadectwa w rodzinie
i miejscu pracy, od zaangażowania się w życie wspólnot
paraﬁalnych. Bycie misjonarzem to również realizacja
przykazania miłości bliź-

W Watykanie sporządzono listę z nazwisk zamordowanych
za wiarę misjonarzy i misjonarek. Według tego raportu,
opublikowanego przez agencję informacyjną Fides, w latach
2000-2017 zostało zabitych 447 osób przebywających na służbie misyjnej w różnych zakątkach świata. Znalazło się wśród
nich 5 biskupów, 313 księży, 3 diakonów, 10 zakonników, 51
sióstr zakonnych, 16 seminarzystów, 3 członków instytutów
życia konsekrowanego, 42 osoby świeckie, 4 wolontariuszy.
Jednak faktyczna liczba oﬁar jest wyższa, ponieważ opublikowane zostały wyłącznie potwierdzone przypadki.
dla tych, którzy otwierają się
na przyszłość. A nowość młodych staje się z kolei wsparciem i nadzieją dla osób
będących blisko celu swej
podróży. Dzięki współistnieniu różnych grup wiekowych
Kościół w swojej misji buduje
mosty międzypokoleniowe,
poprzez które wiara w Boga
i miłość do bliźniego stają
się czynnikami głębokiej jedności” – napisał papież.
Ojciec Święty podkreślił, że przekazywanie wiary,

Dz 1, 8). Na tym polega to, co
nazywamy «missio ad gentes» («misje do narodów»)”.
MISJE TO SPRAWA NIE
TYLKO DUCHOWIEŃSTWA
Misjonarz to
przede
wszystkim człowiek dobrej
woli, oﬁarujący to, co ma najcenniejszego, czyli samego
siebie, dar ze swojego życia
bliźniemu oraz Kościołowi.
Pragnienie, by zostać misjonarzem – który głosi Chrystusa
Zmartwychwstałego

niego. Cóż więcej jesteśmy
w stanie oﬁarować innemu
ponad świadomość miłości
Bożej, ponad drogę do odkrycia wartości i godności
własnego człowieczeństwa,
postrzeganego w świetle Chrystusa, który stał się
człowiekiem, by oddać życie
za wszystkich ludzi?
Kinga Krasicka

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Chrześcijan
(salezjanki) samo w sobie jest misyjne. Niesiemy Chrystusa
młodzieży w miejscach, do których posyła nas Kościół. Nie jesteśmy przywiązane do posługi w jednej placówce – idziemy
tam, gdzie są potrzebujący. Siostry pełnią swą misję wśród
dzieci i młodzieży na wszystkich kontynentach świata. Prowadzą katechizację, opiekują się szkołami ośrodkami wychowawczymi, internatami, kierują oratoriami, centrami młodzieżowymi, organizują ruchy apostolskie wśród młodzieży
na rzecz rzeczywistego i odpowiedzialnego włączenia jej
w życie Kościoła oraz są animatorami takich wspólnot.
Siostry salezjanki prowadzą działalność misyjną w różnych
krajach. Już ponad 20 lat posługują w Gruzji. I gdy przełożona
poinformowała mnie o tym, że pojadę tam, z posłuszeństwem
przyjęłam powierzone mi zadanie. Przed podróżą do Tbilisi
nie miałam żadnych konkretnych planów. Więcej myślałam
o tym, co zostawiam, niż o tym, dokąd jadę. Może nawet
do końca nie rozumiałam, jak, po co, gdzie się wybieram. Niepokoiło mnie jedno tylko pytanie: co będę robiła w kraju, którego języka w ogóle nie znam?
W tym momencie moja posługa polega na tym, by... być!
Osoba konsekrowana przede wszystkim jest powołana do życia
z Chrystusem i dopiero potem do niesienia Go innym ludziom.
Obecnie aktywnie się staram pokonać poważną barierę –
uczę się języka gruzińskiego.
W Tbilisi siostry salezjanki mają dużą placówkę wychowawczą dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest ona znaczną
pomocą dla gruzińskich rodzin, z których wiele cierpi z powodu
ubóstwa. W czasie gdy siostry opiekują się dziećmi i prowadzą
dla nich zajęcia, matki idą do pracy, by trochę zarobić
na utrzymanie rodziny. Ja również sporo czasu spędzam
z dziećmi. Podczas zajęć poszerzam zasób słownictwa, krótko
mówiąc, wraz z nimi stawiam pierwsze kroki.
Gruzja coraz bardziej mnie zadziwia swą kontrastową
przyrodą, kulturą i tradycjami. Nie przez przypadek się mówi,
że jest to jeden z najpiękniejszych krajów na świecie. Jednak
największe wrażenie wywierają na mnie ludzie. Gruzini są
bardzo gościnni, prości, otwarci, hojni. Pamiętam, w którymś
z pierwszych dni po przyjeździe szłam ulicą. Podeszła do mnie
nieznajoma kobieta w starszym wieku, przywitała się i zaprosiła do siebie na kawę. Popularne gruzińskie przysłowie głosi,
że gość do dar od Boga. Przekonałam się o tym, gdy weszłam
do mieszkania tej kobiety, gdzie przy bogato nakrytym stole
przyjęto mnie jak ważnego gościa. W ciągu krótkiego czasu
mego pobytu w Tbilisi zauważyłam również, że Gruzini umieją
odpoczywać. I jeśli najpierw, patrząc na nich, zadajesz sobie
pytanie, po co wyrzucać tyle pieniędzy na fajerwerki i różne
zabawy, później, przemyślawszy to, zaczynasz rozumieć: być
może jest to akurat to, czego brakuje nam, pragmatycznym
Białorusinom. Dużo pracujemy, ale się boimy wydać dodatkowy grosz na zapewnienie własnej wygody.
W lokalnych mieszkańcach zachwyca mnie również to, że
nigdzie się nie spieszą. Gdy wchodzisz do metra, nie możesz
się nadziwić: nikt nie biegnie, nie ma zamętu. Oprócz tego
Gruzini nie żałują czasu na siebie nawzajem: dużo rozmawiają, spędzają wolne chwile z rodziną i przyjaciółmi.
Co do lokalnej wspólnoty katolików, jest ona bardzo mała.
Gruzja jest uważana za kraj przeważnie prawosławny. Jednak
tkwi w tym pewien urok. Ponieważ katolików jest tu niedużo,
prawie wszyscy się znają, dzielą radości i troski siebie nawzajem.
Nabożeństwa odbywają się tu w języku gruzińskim, polskim, rosyjskim i angielskim. Tak więc lokalny Kościół dostosowuje się do różnych grup katolików zza granicy, którzy czasowo zamieszkali w Gruzji.
Jestem bardzo wdzięczna Bogu, że pokierował mnie
do tego ciekawego kraju. Mam nadzieję, że moja posługa przyniesie dobry owoc, proszę o to Wszechmocnego.
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Dwa miesiące temu ks. Jan Wysocki SAC oraz ks. Sergiusz Bildzic SAC, należący do Towarzystwa Apostolstwa
Katolickiego, rozpoczęli swą posługę duszpasterską
w Czelabińsku. Kapłani z woronowskiej paraﬁi są pierwszymi księżmi pallotynami, którzy pojechali, by posługiwać na stałe, do azjatyckiej części Rosji. Misjonarze
poprzez niewyczerpalną energię, talent krasomówczości
oraz szczerą chęć głoszenia Królestwa Niebieskiego tam,
gdzie ich skierował Bóg, ukorzeniają w życiu lokalnych
mieszkańców wartości chrześcijańskie, pomagają poznawać Chrystusa i kochać Go całą duszą.

W OCZEKIWANIU
NA MISJE
Przed wyjazdem do Rosji
kapłani posługiwali na Białorusi: ks. Jan w Woronowie w diecezji grodzieńskiej, ks. Sergiusz w Tołoczynie w diecezji
witebskiej. Obydwaj pochodzą
z woronowskiej paraﬁi świętych apostołów Szymona i
Judy Tadeusza. Przyjaźnili się
od dzieciństwa, a później razem studiowali w seminarium.
Tam dużo myśleli o misyjnym
aspekcie życia kapłańskiego.
Stopniowo dojrzała w nich
chęć zostania ewangelizatorami w Rosji. Na pytanie,
dlaczego właśnie to państwo,
ks. Jan odpowiada: „Podczas
objawień w Fatimie Matka Boża
prosiła poświęcić Rosję swemu
Niepokalanemu Sercu i przepowiadała, że jeśli papież zrealizuje ten akt, kraj się nawróci,
a świat będzie się cieszył pokojem. Ludzie tu musieli doświadczyć strasznych ateistycznych
prześladowań za wiarę w Boga.
Jednak życie religijne Rosji stopniowo się odrodziło. Chcieliśmy
świadczyć o Chrystusie na tych
ziemiach, przyczyniać się do szerzenia wiary katolickiej. Nieraz
mówiliśmy o tym pragnieniu
podczas spotkań z prowincjałem. Jednak nie było to możliwe
z powodu braku tam domu misyjnego księży pallotynów”.
Po pewnym czasie dowiedzieliśmy się, że ordynariusz
diecezji nowosybirskiej skierował do księży pallotynów
zaproszenie do stałej posługi. Paraﬁę w Czelabińsku,
do której mieli przyjechać misjonarze, najpierw powinien
był odwiedzić prowincjał. „Gdy
ks. Adrian Golbas przebywał
w Rosji, badał warunki pracy
duszpasterskiej i przyglądał
się lokalnej wspólnocie wiernych, dużo się modliliśmy –
opowiadają kapłani. – Akurat
w tym czasie udaliśmy się do Nowogródka, gdzie za wstawiennictwem sióstr męczenniczek prosiliśmy Boga, by skierował nas
do sąsiedzkiego kraju. Po powrocie do domu odebraliśmy
telefon od księdza prowincjała. Powiedział, że pojedziemy
do Rosji. Był to dla nas prawdziwy znak z Nieba”.
W sierpniu w kościele
w Woronowie została odprawiona Msza św., podczas której kapłani otrzymali relikwie
założyciela św. Wincentego
Pallottiego oraz bł. Elżbiety
Sanny, a także krzyże i błogosławieństwo misyjne. Niedługo potem ks. Jan i ks. Sergiusz
udali się do nowego miejsca
swej posługi.
„Przed podróżą do Rosji pojechaliśmy do Polski, by
podpisać wszystkie niezbędne
dokumenty – tłumaczą kapłani. – Tam skontaktowaliśmy się
z sekretarzem sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej, opowiedzieliśmy o misjach. We wrześniu kard. Robert Sarach, prefekt
Kongregacji ds. Kultu Bożego i

Dyscypliny Sakramentów, znajdował się z wizytą w polskim
sanktuarium i poświęcił ﬁgurę
Matki Bożej Fatimskiej na pallotyńskie misje w Rosji. Mamy
nadzieję, że w krótkim czasie
przybędzie ona do Czelabińska”.
BYĆ ODDANYM
LUDZIOM I BOGU
Ks. Jan i ks. Sergiusz opowiadają, że rodzina i bliscy
bardzo się martwili, gdyż musieli wyjechać tak daleko, ale
obiecali im duchowe wsparcie
modlitewne. Sami misjonarze
również mieli lekką tremę. Nic
w tym dziwnego, jeśli wziąć
pod uwagę, że czekały na nich
zupełnie inne realia – miasto,
w którym mieszka ponad milion osób, ludzie o innej mentalności...
Jednak szybko wszelkie
lęki zmieniły się w radość:
lokalni mieszkańcy z ciepłem
i gościnnością przyjęli kapłanów, na których długo czekali.

Księża pallotyni z Grodzieńszczyzny mają nadzieję, że Ewangelia,
którą będą głosili na ziemi rosyjskiej, przyniesie obﬁte owoce

„My już nie musimy mieszać cement i wznosić mury – stwierdzają księża. – Jednak mamy
nie mniej odpowiedzialne zadanie: dbać o duchowość mieszkańców, wypełniać pustki w ich
sercach. Potrzeba jeszcze wielu
modlitw i starań, by wybudować
tu prawdziwie mocną katolicką
wspólnotę. Widzimy, że nawet

podszedł do niego młody człowiek i poprosił o kilka chwil
uwagi. Chłopiec opowiedział,
że został ochrzczony w kościele prawosławnym, ale ponieważ rodzice nie są praktykujący, nigdy nie uczęszczał
do świątyni. A teraz czuje
w sobie potrzebę przyjścia tu,
by pobyć w ciszy, pomyśleć.

Podczas Mszy św. na pożegnanie wierni z Woronowa życzyli
ks. Janowi i ks. Sergiuszowi ciepłego przyjęcia w nowej paraﬁi

„Ten chłopak podzielił się ze
mną swymi przeżyciami, powiedział, że często zadaje sobie
ﬁlozoﬁczne pytania: «Po co ży-

„Posługujemy w paraﬁi Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – opowiada
ks. Jan. – Na niedzielnej Eucharystii w świątyni gromadzi
się około stu wiernych, w dni
powszednie – znacznie mniej:
10-15 osób, więc odprawiamy
Mszę św. w kaplicy. Znajduje się
tam ołtarz Jezusa Miłosiernego,
krzyż, przy którym można zapalić świecę. Ze swoimi prośbami
przychodzą tam nie tylko katolicy, lecz również wierni innych
wyznań, modlą się za żywych i
zmarłych. Nie tak dawno spotkałem w kaplicy Kazacha, który
długo stał przed obrazem. Gdy
mnie spostrzegł, opowiedział,
że często tu zagląda. A potem
wzniósł dłonie ku górze i rzekł,
że starsi ludzie zawsze starają
się być bliżej Pana Boga”.
Księża pallotyni podkreślają, że w Czelabińsku
jest wielu potomków osób
o wyznaniu katolickim, które
niegdyś zostały zesłane na Syberię. W mieście dawniej znajdowała się świątynia, jednak
w czasach radzieckich została
zrujnowana, więc ludzie zachowywali wiarę wyłącznie
w swoich rodzinach.
Po długim czasie do Czelabińska przybyli kapłani z
Niemiec i zbudowali kościół.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
dzieci i młodzież. Trzeba je
uczyć nawet najprostszych
rzeczy: Znaku Krzyża, modlitw.
Dla kogoś te czynności mogą
się wydawać nudne, jednak
misjonarze są pewni: od dobrze założonego fundamentu
zależy cała dalsza chrześcijańska droga. Dlatego też ważne
jest rozpalić w tych młodych
iskrę miłości do Chrystusa,
do Kościoła, by z biegiem czasu nie zgasła, tylko nabierała
blasku.
Warto zaznaczyć, że księża
pallotyni są odpowiedzialni
nie tylko za kościół w Czelabińsku. Pod ich opieką duszpasterską znajduje się cały
obwód: „Mieszkańcy nazywają
swoje miasto «wrotami do Syberii», ponieważ jedna połowa
znajduje się w Uralu, a druga
już na Syberii. Więc i dosłownie,
i przenoście «rządzimy» ogromnym terytorium, gdyż odwiedzamy jeszcze pięć paraﬁi. Jedna
z nich znajduje się w Magnitogorsku, w odległości 350 km.
Mimo że jest to duże miasto,
wspólnota katolicka nie jest
liczna. Na spotkania przychodzi
zaledwie 15-20 osób. Do oddalonych paraﬁi przyjeżdżamy
tylko raz na miesiąc, więc wierni
zawsze nas spotykają z ogromną wdzięcznością i radością.
W Magnitogorsku Mszę św.
odprawiamy w Domu Kultury,
w innych miejscowościach gromadzimy się w mieszkaniach.
Bardzo ważne jest, by otaczać
tych ludzi swoją opieką, choć nie
zawsze łatwa jest tam droga.
Wszyscy czekają na spowiedź,
na spotkanie z Chrystusem, a
także na możliwość rozmowy
z kapłanem. Swoje przyjazdy
do paraﬁi zawsze łączymy z
katechezą, na której gromadzą
się i dzieci, i młodzież. Często
przychodzą z nimi też rodzice.
Podczas spotkań śpiewamy,
modlimy się, rozmawiamy o Bogu, rozważamy nad kwestiami
wiary. Bardzo się cieszymy, że
na tej ziemi są ludzie, którzy
pragną pogłębić swoją relację
z Bogiem, chcą być oddanymi
chrześcijanami”.
Księża pallotyni zwracają
uwagę, że w żadnym wypadku
nie czynią z siebie bohaterów,
gdyż łatwo jest poddać się pokusie, za wysoko ocenić swoją
działalność, odstawiwszy przy
tym Stwórcę na drugi plan.
„Jesteśmy tylko narzędziem
w ręku Boga, który dokonuje cudów i zmienia ludzi. Nasza mi-

jemy?», «Gdzie po śmierci udaje
się dusza?». I nie jest to jedyny
podobny przypadek – podkreśla kapłan. – Ludzie gdzieś
w sercu słyszą głos Boga, przekraczają pewną barierę wewnętrzną i idą do świątyni, by
znaleźć odpowiedzi na niepokojące pytania. Nasz kościół
jest otwarty dla wszystkich bez
wyjątku. I uważam, że jest to
bardzo ważne”.
Jednym z głównych priorytetów działalności księży pallotynów w czelabińskiej paraﬁi
Niepokalanego Poczęcia NMP
jest ewangelizacja i katechizacja młodego pokolenia. Kapłani zapraszają na spotkania

W Krakowie (Polska)
odbyła międzynarodowa
konferencja „Papież zza
żelaznej kurtyny”. Referenci przedstawili wpływ
pontyfikatu św. Jana Pawła II na państwa i Kościoły bloku sowieckiego.
Autorytet papieża Słowianina zaznaczył się już po
pierwszej pielgrzymce do Polski
w 1979 roku. Podróż ta zaowocowała w państwie wybuchem
pierwszych strajków, a także
pojawieniem się na bramie
stoczni wizerunków Matki Bożej i ówczesnego papieża. Ruch
„Solidarności” śledził cały
świat. W ten sposób Jan Paweł
II dotknął wskazówek zegara
historii.
Było to pierwsze przedsięwzięcie naukowe, gdzie przedstawiono wyniki wczesnych
badań w tej dziedzinie. Udział
w nim wzięli specjaliści z Polski,
Bułgarii, Czech, Niemiec, Rosji,
Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Węgier i Włoch.

Amazonki z troską
o chorych na raka
XXI pielgrzymka Amazonek przybyła na Jasną
Górę (Polska) z dziękczynieniem za dar życia i
apelem do kobiet o troskę
o własne zdrowie.
Stowarzyszenia Amazonek,
które działają niemal w całym
kraju, są organizacjami samopomocowymi, niemedycznymi,
służącymi wsparciem psychologicznym i pomocą praktyczną
kobietom dotkniętym rakiem
piersi.
W tegorocznym spotkaniu
na Jasnej Górze wzięło udział
ok. 7 tys. chorych na raka kobiet z Polski, Niemiec, Słowacji
i Czech. Uwagę obecnych zwrócono na to, że zdrowa matka
i żona to zdrowa rodzina. Ważnym wymiarem spotkania był
apel o profilaktykę, zwłaszcza
że październik od lat jest ogłaszany w świecie miesiącem walki
z rakiem.

Katolickie szpitale
ofiarom wojny

Misja kapłanów polega na głoszeniu Słowa Bożego ludziom,
uświęcaniu ich, celebrując sakramenty oraz służąc im,
budowaniu wspólnoty wiernych

ci wierni, którzy przychodzą
do świątyni, potrzebują szczególnej opieki, miłości i cierpliwości. Trzeba pokrzepiać ich
w wierze, unaoczniać Boże miłosierdzie, uczyć odpowiedzialności za paraﬁę i kościół. Nie
możemy zapominać również
o tych, którzy są daleko od Boga”.
Ks. Jan i ks. Sergiusz podkreślają, że droga do Boga lokalnych wiernych nie zawsze
się zaczyna w dzieciństwie.
Jest tam wiele osób, które
dołączyły do Kościoła w dojrzałym wieku i są młodymi
chrześcijanami, choć mają
sporo lat. Ks. Jan wspomina,
że pewnego razu po Mszy św.

Ojciec Święty
przyniósł nadzieję

sja pochodzi od Niego. Nie ma
żadnego określonego terminu,
ile czasu spędzimy na rosyjskiej
ziemi. Będziemy tu służyli, póki
nam starczy ﬁzycznych i duchowych sił, tyle, ile nam odmierzy
Wszechmogący. Cieszymy się,
że odkryliśmy w sobie powołanie do działalności misyjnej, a
do wszystkich ludzi dobrej
woli apelujemy o pamięć o nas
w swoich modlitwach. W sposób
szczególny o wsparcie modlitewne prosimy wiernych, mieszkających w naszej rodzinnej
diecezji grodzieńskiej” – podsumowują misjonarze.
Kinga Krasicka

Już ponad 10 tys. osób skorzystało z darmowej opieki
zdrowotnej dla ofiar wojny w trzech katolickich
szpitalach w Damaszku
i Aleppo (Syria).
Akcja ta nosi nazwę „Otwarte szpitale”. Zaangażowało się
do niej wiele instytucji, przede
wszystkim włoskich, w tym watykański szpital pediatryczny
Dzieciątka Jezus.
95% pacjentów to muzułmanie. „Przyjmujemy wszystkich
bez wyjątku. Nie pytamy, czy
jest terrorystą, rebeliantem
czy żołnierzem sił rządowych.
Dla nas najważniejsze jest
to, że wszyscy są stworzeniami Boga” – mówi s. Carolin Tahhan FMA ze szpitala
w Damaszku.
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ŚWIĘTOŚĆ UKRYTA W DROBIAZGACH

Czy może kapłan
zostawić wiernych
samodzielnie adorować Najświętszy
Sakrament?
„Jeśli nie stoi na przeszkodzie poważna racja, kościół,
w którym jest przechowywana
Najświętsza Eucharystia, powinien być otwarty dla wiernych przynajmniej przez kilka
godzin dziennie, aby mogli
się modlić przed Najświętszym Sakramentem” (kan. 937
Kodeksu Prawa Kanonicznego). Inaczej mówiąc, jeśli
ludzie czują potrzebę modlitwy
przed Najświętszym Sakramentem, w świątyni powinny
zostać stworzone odpowiednie
do tego warunki. Trzeba wybrać należyte miejsce, zapewniając Hostii bezpieczeństwo.
Dalej w KPK czytamy: „Zaleca się, ażeby w tych kościołach i kaplicach organizowano
corocznie uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu
przez odpowiedni czas, choćby
z przerwami, aby miejscowa
wspólnota głębiej rozważała
i adorowała tajemnicę eucharystyczną. Jednakże tego
rodzaju wystawienie ma być
tylko wtedy, gdy przewiduje się
odpowiedni udział wiernych, i
przy zachowaniu ustanowionych norm” (kan. 942).
Faktycznie, kapłan może
zostawić wiernych na samodzielnej modlitwie przed
wystawionym Najświętszym
Sakramentem, jednak jeśli
rozumie, że w adoracji weźmie
udział niewiele osób i wystawione Ciało Jezusa Chrystusa
może pozostać bez uczestników czuwania, w ogóle nie
powinien rozpoczynać adorację lub zakończyć ją od razu
po wyjściu wiernych ze świątyni. Hostia nie może pozostawać wystawiona w pustym
kościele.
Ks. Oleg Pietraszkо
Według grodnensis.by

1 listopada jest dniem wymiany spojrzeń ze wszystkimi świętymi,
dniem wdzięczności i modlitwy o ich wstawiennictwo w najróżniejszych sprawach.
Jak trafnie zauważył papież Benedykt XVI, „towarzyszą nam przyjaciele Boga, otaczają nas i prowadzą. [...]
Nie muszę nieść sam tego, czego w istocie nie byłbym w stanie sam udźwignąć.
Rzesza świętych Bożych ochrania mnie, wspomaga i prowadzi”.
Istotnie, ich szlak już
został pokonany, my zaś nadal jesteśmy w drodze. Ale
gdzie idziemy? Jak dawno
sprawdzaliśmy, w jakim kierunku zmierzamy? W tych
pytaniach nie ma surowości,
tylko zaproszenie, by przyjrzeć się uważnie rzeczywistości, która nas otacza.
Zaczniemy od końca:
od naszego celu. Prosto
i zrozumiale określa go papież Franciszek w adhortacji „Gaudete et exsultate”
(„Cieszcie się i radujcie”).
Pisze: „...chciałbym przede wszystkim przypomnieć
o powołaniu do świętości,
które Pan kieruje do każdego z nas, o tym wezwaniu,
które kieruje też do ciebie:
«Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty» (Kpł 11, 44; 1P
1, 16)” (GE 10).
Z całego bogactwa myśli, rozważań i dobrych rad
w adhortacji Ojca Świętego
dziś zastanówmy się dłużej

nad jednym zdaniem: „Ta
świętość, do której wzywa
cię Pan, będzie wzrastała
przez małe gesty” (GE 16).
Najpierw powstaje ciekawy
paradoks właśnie pod kątem spojrzenia na drogę ku
świętości. Czyż nie warto się
wyrzec spraw powszednich
dla wielkich? Nieraz słyszeliśmy też, że zabieganie
i ogrom zajęć przeszkadzają we wzrastaniu w wierze.
Jednak papież Franciszek
mówi o niezauważalnych
„małych gestach” z innej,
wyzwalającej perspektywy.
Radzi robić „zwykłe rzeczy
w niezwykły sposób”, co wymaga uprzedniego podjęcia
decyzji, a ponadto: jest to
codzienny wybór.
Życie większości z nas
składa się z dni powszednich, które często określamy jako szare. Może się
wydawać, że ustawienia istnienia zostały uregulowane,
koło wydarzeń nigdy się nie

zmienia, więc wysiłek jest
potrzebny wyłącznie po to,
by się wyrwać z nudy i jednostajności rzeczywistości
lub ją sobie kompensować.
Jednak właśnie codzienność jest punktem startu
na drodze do świętości.
Żaden święty nie wiedział,
gdzie go zaprowadzi zaufanie do Boga, jednak wyruszał w tę podróż z miejsca,
w którym się znajdował,
gdy tylko został powołany. A okoliczności czasami
naprawdę pozbawiają pola
do wzrastania w świętości.
Rytm współczesnego życia,
ciężar licznych obowiązków,
wewnętrzna lub zewnętrzna
presja psychologiczna, trudne warunki finansowe – to
wszystko, wydaje się, wysyca z człowieka reszty sił.
Jednak nie trzeba upadać
na duchu, przypomnijmy sobie o „małych gestach”... Niezależnie od tego, gdzie się
znajdujemy, zawsze mamy

obowiązek wykonywać powierzoną nam pracę, dbać
o innych (i o siebie!), prowadzić rozmowy, dotrzymywać
obietnic, a więc posiadamy
też możliwość robienia czegoś niezwykłego – dla Boga,
z miłości do Niego. Wiadomo, nie od razu, lecz powoli.
I rozmowy, i uczynki zaczną
się zmieniać, nabierać cech
„nie z tego świata”, tchnienia Niebieskiej Ojczyzny.
Czy można ominąć uwagą biedną wdowę, która
oddała Bogu wszystko, co
miała? Czy nie czuła się nieswojo z powodu tak małej
jałmużny? Być może bała się
znieważających
spojrzeń,
a spotkała się z obojętnością, gdyż obecni byli skupieni na tych, którzy dają dużo,
na pokaz. Jednak właśnie tę
wdowę spośród innych zauważył Jezus i wskazał uczniom, gdyż jej uczynek sobie upodobał. W ten sposób
Chrystus upewnia, że widzi

wszystkie nasze nieznaczne
„grosze”, każde staranie, by
zwykłe rzeczy czynić z sercem, nie zastanawiając się,
czy wystarczy do jutra, czynić z miłością, choć zostało
jej zaledwie dwie krople
z dawnego morza gorących
uczuć lub ewangelicznego
zapału. Droga składa się
z małych kroków.
„Nie lękaj się dążyć wyżej, dać się miłować i wyzwolić przez Boga. Nie bój
się pozwolić, aby cię prowadził Duch Święty – apeluje
papież Franciszek. – Świętość nie czyni cię mniej
ludzkim, ponieważ jest
spotkaniem Twojej słabości z siłą łaski. W rzeczywistości, jak powiedział Leon
Bloy, «w życiu istnieje tylko jeden smutek – nie być
świętym»” (GE 34).
Teresa Klimowicz

WYCHOWANIE RELIGIJNE NA CZAS

Jeśli od najwcześniejszych lat rodzice nie podzielą się z dzieckiem prawdami o Bogu,
w przyszłości praktyki religijne będą dla niego nic nie znaczącymi gestami. Nie pokocha ono Boga, o którym nic nie wie.
KIEDY I W JAKI SPOSÓB TRZEBA ROZWIJAĆ RELIGIJNOŚĆ
DZIECKA?

Zwykło się przyjmować, że niemowlęctwo (od urodzenia do
pierwszego roku) jest okresem bez religijności. Tymczasem już
w drugim półroczu widać prawie religijne zachowania – dziecko
jest zdolne nauczyć się prostych gestów religijnych. Na przykład,
zapytane przez rodzica, jak się modli, składa ręce. Od pierwszego
roku życia zaczyna obserwować i naśladować zachowanie ojca
i matki.
Warto zauważyć, że pierwsze wyobrażenia religijne pozostają
na całe życie. Jest to tzw. prawo trwałości pierwszego wrażenia.

W JAKIM WIEKU TRZEBA DZIECKO ZACZĄĆ UCZYĆ SIĘ MODLIĆ?

Rozmowę z Bogiem warto rozpocząć już wówczas, gdy dziecko
zaczyna mówić. W okresie po-niemowlęcym (od roczku do trzech
lat) potrafi ono już powtarzać proste modlitwy. Jest to religijność „za matką”. Później pomocą w modlitwie mogą służyć proste pytania, na przykład: „Za co chcesz podziękować Jezusowi?”,
„O co poprosisz Pana Boga?”.
Modlić się trzeba prosto i krótko, gdyż dziecko nie jest w stanie
skupiać uwagę przez dłuższą chwilę. Nie wolno zmuszać do modlitwy, gdyż się zniechęci.
Uczenie modlitw Kościoła katolickiego można odłożyć na czas,
kiedy dziecko będzie uczestniczyło w katechezie, ponieważ trzeba
wytłumaczyć ich treść.

CZY WARTO ZABIERAĆ DZIECKO NA MSZĘ?

Nawet najmłodsze dzieci można zabierać na Mszę św. Często
jednak udział w nabożeństwie jest zakłócony „niewłaściwym” zachowaniem dziecka. W takich sytuacjach rodzice nie powinni się
denerwować, lecz zachować spokój i powagę. Dziecko musi wiedzieć, że przeszkadza w ważnym wydarzeniu. W pewnym momencie zacznie naśladować
spokój dorosłych. Niewskazane jest powtarzanie zwrotów typu „ucisz się”, „przestań się
wygłupiać”, gdyż następnym razem nie pójdzie z ochotą do kościoła.

JAKĄ ROLĘ ODGRYWA WSPÓLNE OBCHODZENIE ŚWIĄT
LITURGICZNYCH?

W wychowaniu dziecka trzeba więcej uwagi zwracać na rok liturgiczny przeżywany w rodzinie (nie tylko Adwent, Boże Narodzenie,
Wielki Post, Wielkanoc, lecz także pierwsze piątki i soboty miesiąca,
nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe itd.). Wspólne świętowanie zbliża duchowo rodziców i dzieci, a także kieruje ku Bogu.

JAK ODPOWIADAĆ NA PYTANIA DZIECKA O BOGU?

Rodzice często obawiają się rozmawiać z dziećmi o Wszechmocnym, gdyż pytania maleństw czasami mogłyby zaskoczyć nawet kapłana.
Wyobraźnia dziecka jest nieograniczona, dorośli zaś nie zawsze patrzą
na świat z tej samej perspektywy. O Bogu dzieciom należy mówić językiem bardzo prostym i serdecznym. To, co się mówi, powinno być tak
formułowane, aby później nie trzeba było nic odrzucać i zmieniać, a jedynie poszerzać. Na pytanie dziecka „Kto to jest Bóg?” można odpowiedzieć na przykład: „Bóg jest Stwórcą świata”. Prawda o wszechmocy jest
bliższa aniżeli prawda o przebywaniu Pana w sercu człowieka.

GDZIE SZUKAĆ ODPOWIEDZI NA NIEPOKOJĄCE PYTANIA?

„Biblia dla Dzieci” z obrazkami i skróconymi tekstami może
służyć pomocą w poznaniu i pokochaniu Jezusa Chrystusa. Pismo
Święte ukazuje Boga, który kocha człowieka, a miłość dla dziecka
jest sprawą najważniejszą. Wyraża się ona w trosce rodziców, którzy mogą mu powiedzieć: „Widzisz, że mamusia i tatuś bardzo Cię
kochają. Miłość Boga jest o wiele większa od miłości mamy i taty”.

NA ILE ISTOTNY JEST WŁASNY PRZYKŁAD?

Rodzice muszą pamiętać, że ich dziecko będzie przyjmowało
wartości nie tyle przez nich wyznawane (o których mówią), ile rzeczywiście na co dzień stosowane. Dlatego tak istotne jest wspólne z ojcem
i matką uczestniczenie w niedzielnej Mszy św., codzienna modlitwa, spełnianie dobrych uczynków,
pomoc potrzebującym itd. Dzieci muszą odczuwać, że matka i ojciec wierzą i ufają Bogu, który jest
największą wartością ich życia.
O. Kazimierz Jędrzejczak OMI

№19

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

WIADOMOŚCI

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

21 paździenika 2018

DIECEZJA GRODZIEŃSKA PRZYGOTOWUJE ALBUM
O HISTORII KRZYŻY PRZYDROŻNYCH
Od niepamiętnych czasów istnieje na naszych ziemiach
piękny zwyczaj stawiania krzyży przydrożnych.
Jest to wymowne świadectwo wiary poprzednich pokoleń,
ich przywiązania do tradycji i wartości chrześcijańskich.

300- LECIE PRZYBYCIA
OJCÓW PIJARÓW DO SZCZUCZYNA
Wielki jubileusz obchodzili członkowie Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych (pijarzy) na Białorusi.
Z tej okazji w kościele pw. św. Teresy z Avila w Szczuczynie odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył biskup grodzieński
Aleksander Kaszkiewicz. Uczestniczyli w niej również biskup witebski
Oleg Butkiewicz oraz biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej Jerzy Kasabucki. Na święto przybyli też prowincjał polskiej
prowincji zakonu pijarów o. Józef Matras, kapłani, siostry zakonne,
przedstawiciele lokalnych władz oraz liczni wierni.
W ramach uroczystości odbyła się konferencja, na której wystąpili
naukowcy interesujący się zakonem pijarów. Na zakończenie obecni
mogli się cieszyć występem chóru paraﬁalnego „Calasanz”.

WSPÓLNOTY ZAKONNE
S. Nazaria Mikłasz ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny
z Nazaretu złożyła śluby wieczyste. Uroczystość miała miejsce w jej
rodzinnej paraﬁi Najświętszego Odkupiciela w Grodnie. Mszy św.
przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej Jerzy Kasabucki.
W klasztorze sióstr karmelitanek od Dzieciątka Jezus w Gudogajach odbyły się Dni Modlitw dla Dziewcząt. Spotkanie zostało poświęcone tematowi „Zaufanie do Boga w życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz moje zaufanie do Boga”.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Alumni grodzieńskiego seminarium zobaczyli popularną wystawę
„Białoruś i Biblia”, odbywającą się w Bibliotece Narodowej w Mińsku.
Kilka dni później w seminarium miał miejsce dzień skupienia, ojcem duchowym którego został ks. Jerzy Kuźmicz, proboszcz paraﬁi
Wniebowzięcia NMP w Nowym Dworze (dekanat Szczuczyn).

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej
grodnensis.by.

W MODLITWIE WSPOMINAMY
ZMARŁYCH DUSZPASTERZY:
22 października 1961 r. – ks. Jan Żytkiewicz, prob. Kwasówka;
24 października 1967 r. – ks. Hipolit Jodkowski, prob. Wołpa;
25 października 1993 r. – ks. Jan Adamowicz,
prob. Krasne, Mińsk – Cudzieniszki;
30 października 1936 r. – ks. Julian Jurkiewicz, prob. Raduń;
1 listopada 1972 r. – ks. Marian Czabanowski SchP, prob. Lida;
2 listopada 1952 r. – ks. Ludwik Witkowski SDB, prob. Dworzec.

28 października

W związku z powyższym wierni diecezji grodzieńskiej są zaproszeni
do zbierania i przekazywania wszelkich informacji dotyczących krzyży
znajdujących się na terenie ich paraﬁi. Mogą to być, na przykład,
dokumenty archiwalne, wspomnienia i świadectwa paraﬁan,
stare i współczesne zdjęcia. Materiały należy dostarczyć osobiście
do Kurii Diecezjalnej w Grodnie (można też przekazać poprzez swoich
duszpasterzy) lub wysłać na adres elektroniczny
grodnensis@gmail.com,
podając temat wiadomości: „Krzyże przydrożne”.

1 listopada

JESIENNE REKOLEKCJE ODBĘDĄ SIĘ W ROSI
Trzydniowe ćwiczenia duchowe będą miały miejsce
w centrum rekolekcyjnym „Dom Miłosierdzia”.
Plan rekolekcji
LISTOPAD
9-11 listopada: „Wewnętrzne ocalenie”, ks. Wiktor Chańko;
16-18 listopada: rekolekcje dla par małżeńskich z modlitwą o dar
potomstwa, ks. Czesław Pawlukiewicz;
23-25 listopada: rekolekcje o „Świadectwie” i „Słowie pouczenia”
z dziennika Alicji Lenczewskiej, ks. Czesław Pawlukiewicz.
Rozpoczęcie rekolekcji o 18.00. Zakończenie o 15.00.
By wziąć udział w ćwiczeniach duchowych, trzeba się zarejestrować
pod numerem: (8 029) 886-31-28. W sprawie zapisów należy dzwonić
od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-12.00, 20.00-21.00.

DIECEZJALNE SPOTKANIE CZŁONKÓW ŻYWEGO
RÓŻAŃCA ODBĘDZIE SIĘ W KOPCIÓWCE
Będzie ono miało miejsce w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej,
Cierpliwie Słuchającej, na Wzgórzu Nadziei 27 października.
Program:
– wystawienie Najświętszego Sakramentu
(możliwość przystąpienia do spowiedzi);
– Różaniec;

• Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz wysłał do patriarchalnego egzarchy honorowego Białorusi metropolity Filareta życzenia z okazji 40-lecia wyboru na pierwszego hierarchę Kościoła Prawosławnego na Białorusi. • Grupa wiernych z sopoćkińskiej paraﬁi
Wniebowzięcia NMP i św. Jozafata Kuncewicza wzięła udział w Archidiecezjalnym Dniu Eucharystii w Sokółce (Polska). • Dzięki wsparciu grodzieńskiego „Caritas” przy paraﬁi Przemienienia Pańskiego
w Brzostowicy Wielkiej otworzono świetlicę dla dzieci. • Członkowie
duszpasterstwa kolejarzy w Grodnie wzięli udział w sprzątaniu starego cmentarza miejskiego. • Ministranci z Iwia uporządkowali terytorium przy kościele. • Dzień Matki obchodzono w paraﬁi Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie. • Dzień Papieski obchodzono w paraﬁi
Miłosierdzia Bożego w Lidzie. • Kolejne spotkanie rady kapłańskiej
i kolegium konsultorów odbyło się w budynku Kurii Diecezjalnej
w Grodnie. • Figura św. Gerarda Majelli została poświęcona i umieszczona w kościele pw. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie.

21 października

Światowy Dzień Misyjny.
Zachęcamy do modlitwy
w intencji wszystkich
misjonarzy.
Święto świętych Szymona
i Judy Tadeusza Apostołów.
Dzień Imienin abp.
Tadeusza Kondrusiewicza,
metropolity mińskomohylewskiego. Palecajmy
Bogu w modlitwie
dostojnego solenizanta.

11.00 – powitanie;

JEDNYM WERSEM

Kalendarz
wydarzeń

Nierzadko w zbiorowej pamięci lokalnych społeczności są pieczołowicie
zachowywane i przekazywane z pokolenia na pokolenie ciekawe i wzruszające historie, związane z poszczególnymi krzyżami. Kierując się pragnieniem ocalenia od zapomnienia i upowszechnienia w społeczeństwie
wiedzy o tak ważnej części składowej naszego dziedzictwa religijnego i
kulturowego, Kuria Diecezjalna w Grodnie rozpoczęła prace nad przygotowaniem albumu poświęconego tej tematyce. Obecnie trwa
zbieranie materiałów niezbędnych do realizacji tego projektu.

WIZYTACJE BISKUPIE
Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz oraz biskup pomocniczy Józef Staniewski zrealizowali wizytację do paraﬁi dekanatu Słonim.
W ramach wizytacji kanonicznej w dekanacie Mosty biskup Aleksander poświęcił odnowioną kaplicę na cmentarzu w paraﬁi św. Jana
Chrzciciela w Wołpie.
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– przerwa;
12.15 – konferencja;
13.00 – Droga Krzyżowa;
14.00 – Msza św.;
15.00 – obiad, zakończenie spotkania.
Do udziału są zaproszeni kapłani, osoby konsekrowane oraz
uczestnicy różańcowego ruchu modlitewnego.
O udziale w spotkaniu trzeba odpowiednio wcześniej poinformować
ks. Michała Łastowskiego, diecezjalnego moderatora Kół Żywego Różańca
diecezji grodzieńskiej i kustosza sanktuarium w Kopciówce,
pod numerem: (8 029) 116-87-26; (8 033) 655-44-22.

„BIAŁORUŚ 3” PREZENTUJE NOWY PROGRAM
„ARCHITEKTURA BIAŁORUSI”
4 listopada w transmisji kanału „Białoruś 3” startuje projekt,
który umożliwi widzom zajrzenie do przeszłości oraz
dowiedzenie się o tajemnicy unikalnych pomników.
Za pomocą graﬁki oraz zdjęć z powietrza twórcy programu unaocznią
różnorodność białoruskiej architektury. Ogólnie zostało przygotowanych
26 ﬁlmów. Uwagę poświęcono Soborowi Przemienienia Pańskiego,
grodzieńskiemu Staremu i Nowemu Zamkowi, klasztorowi jezuitów (fara) i in.
Program „Architektura Białorusi” na „Białoruś 3”
można będzie obejrzeć w niedziele o 20.00.

Uroczystość
Wszystkich Świętych.

2 listopada

Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych.
Za nawiedzenie cmentarza
1-8 listopada można
uzyskać odpust zupełny.

Programy
redakcji
katolickiej
„Głos Ewangelii”

Rozważania
nad Słowem Bożym.
Ukazuje się na Pierwszym
Krajowym Programie
Białoruskiego Radia
w każdą niedzielę
o godz. 8.00 w Grodnie
na 96,9 FM, w Świsłoczy
na 100.8 FM.

Wiadomości
z Watykanu w języku
białoruskim
Transmisja radiowa
ze Stolicy Apostolskiej.
Codziennie o godzinie
22.10 na 98,1 FM –
w Grodnie, Wołkowysku,
Szczuczynie,
Lidzie, Mostach i obok tych
miast; na 99,2 FM –
w Brześciu i obok niego;
o godzinie 20.00
na krótkich falach 6185
i 11715 kHz;
o godzinie 20.00 i 6.20
na satelicie
„Еutelsat Hotbird 13”
w programie
„Radio Vaticana Telepace”.
W każdą niedzielę
o godzinie 8.55
na falach Pierwszego
Krajowego Programu Radia
Białoruskiego oraz
w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.
W Internecie na stronie
vatican.by.

Intencje
różańcowe
Październik
Aby z terenu naszej
diecezji Pan Bóg powołał
misjonarzy i misjonarki,
zdolnych odważnie
pójść za Chrystusem
i służyć Jemu w krajach
misyjnych.

Listopad
Aby powołani kapłani
i osoby konsekrowane
wytrwali przy Chrystusie
i czuli się szczęśliwi,
realizując swe powołanie.
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Z misjonarzami
głosimy Chrystusa
Witaj Maleńki Czytelniku! Dziś pragnę Ci opowiedzieć o tym, kim jest misjonarz
i czym się zajmuje.
Na pewno już słyszałeś od starszych o misjonarzach lub może nawet spotykałeś takie osoby. Misjonarze to
przede wszystkim ludzie dobrej woli, którzy ofiarują samych siebie
dla innych, dla Kościoła. Podróżują po różnych krajach i głoszą Ewangelię ludziom, którzy nigdy nie słyszeli o Bogu. Budują też szpitale i przytułki dla biednych, troszczą się o przedszkola i szkoły, opiekują się chorymi
i osobami w podeszłym wieku.
Wiadomo, bycie misjonarzem nie jest łatwe: obcy kraj, język i zwyczaje,
inny klimat itd. Jednak wszystko to nic nie znaczy w porównaniu z celem,
dla którego z tym trzeba się zmierzyć.
Posługa misjonarzy polega na wykonywaniu zadania, które dał Pan
Jezus: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie ich zachowywać wszystko,
co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20). Najpierw tego zadania podjęli
się apostołowie. Zbawiciel, wiedząc, że umrze na krzyżu, nakazał im,
by po Jego śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu dalej opowiadali o Ojcu, Synu Jezusie Chrystusie, Duchu Świętym i zbawieniu.
Apostołowie zostali pierwszymi misjonarzami, którzy wyruszyli do różnych
części świata, by ewangelizować ludzi – przekazywać Dobrą Nowinę o miłości
Stwórcy do każdego człowieka, o ofierze Syna Bożego, o przebaczeniu grzechów, o życiu wiecznym oraz by pomagać wszystkim potrzebującym.
Po apostołach wielu kapłanów, zakonników i zakonnic, a także osoby świeckie udali się do oddalonych zakątków świata, by
„iść i głosić”, jak przykazał Jezus. Ta misja jest kontynuowana
do dnia dzisiejszego. Wielu ludzi opuszcza swoją ojczyznę i kieruje się do różnych państw. Ty również możesz zostać misjonarzem!
Nie trzeba do tego porzucać swoje miejsce zamieszkania.

Proponuję Twej uwadze opowiadanie. Mowa w nim o pewnej szczęśliwej
dziewczynce, która została misjonarką dla innych.
Helenka bardzo lubiła spacerować po lesie. Pewnego razu spostrzegła motylka,
który się zaplątał w krzakach. Dziewczynka bardzo ostrożnie, by nie uszkodzić
pięknych skrzydeł, wyzwoliła go z kłujących gałęzi. Motylek odleciał na pewną
odległość, ale nagle zawrócił i zamienił się w piękną wróżkę. Helenka otworzyła
usta ze zdumienia.
– Pragnę ci się odwdzięczyć za dobroć – powiedziała wróżka. – Więc spełnię
twe największe marzenie.
Dziewczynka przez chwilę się zastanowiła, a potem odrzekła:
– Chcę być szczęśliwa!
Wróżka pochyliła się nad nią, powiedziała coś do ucha i zniknęła. Leciały
dnie i nikt na wsi nie był szczęśliwszy od Helenki. Gdy się jej pytano o tajemnicę
szczęścia, dziewczynka tylko się uśmiechała.
Minęły lata i Helenka się zestarzała. Pozostała jednak dobrą i najszczęśliwszą osobą na wsi. Sąsiedzi oraz jej wnuki obawiali się, że tajemnica
szczęścia umrze razem z nią.
– Opowiedz nam, co Ci kiedyś powiedziała wróżka? – zapytano staruszkę.
I nareszcie, pewnego cudownego dnia, Helena się uśmiechnęła i wyznała:
– Wróżka powiedziała, że wszyscy, nawet jeśli nie są tego świadomi,
potrzebują mnie.
Helenka była szczęśliwa, gdyż czuła się potrzebną. Takie podejście mają
też misjonarze, gdyż z oddaniem pomagają innym. Ty również jesteś potrzebny misjom! W jaki sposób? Bardzo ważne znaczenie ma Twoja modlitwa za misjonarzy, małe ofiary cierpienia w ich intencji oraz wsparcie
materialne: pieniążki, ubranie, produkty spożywcze, które można złożyć
w parafii na rzecz misji. I nigdy nie zapominaj o tym, że sam
też możesz zostać misjonarzem tam, gdzie mieszkasz, uczysz się,
odpoczywasz.

Zadanie: napisz własną modlitwę za kraje misyjne i wszystkich misjonarzy;
módl się w ich intencji każdego wieczoru do końca października.

S. Weronika Bliźniuk FMA

Z głębi serca
Czcigodny
Księże Proboszczu
Pawle Zwierzyński!
Z okazji 19. rocznicy
święceń kapłańskich
szczerze dziękujemy Ci
za to, że niesiesz nam
radość Ewangelii. Trwaj
w Chrystusie i żyj w jedności z Nim! Jesteśmy
wdzięczni Bogu, Twojej
rodzinie oraz wszystkim, którzy stali u źródeł Twego powołania,
za to, że mamy takiego
kapłana. Cieszymy się,
że jesteś z nami. Niech
miłosierny Bóg obdarzy
Cię mocnym zdrowiem
i niewyczerpalnym
natchnieniem, światło
Chrystusa niech oświetla drogę kapłańską, a
Matka Boża prowadzi
najlepszym szlakiem
do świętości i z troską
przytula do swego
macierzyńskiego serca.
Z modlitwą i szacunkiem
ruch apostolski „Margaretka”,
Żywa Koronka Miłosierdzia oraz
wierni z kościoła pw. św. Jerzego
w Wornianach i kaplicy
w Woronie

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Pietraszce
z okazji Imienin przesyłamy serdeczne

życzenia: mocnego
zdrowia na długie lata,
owocnej pracy duszpasterskiej, pogody
ducha i życzliwych
ludzi obok. Niech Jezus
Chrystus obdarza Cię
wszelkimi łaskami,
Anioł Stróż dodaje sił,
Matka Boża otacza swą
matczyną pieszczotą,
a Duch Święty prowadzi przez całe życie.
Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Lacka

Czcigodnemu
Księdzu Tadeuszowi
Krisztopikowi
z okazji Imienin życzymy, by całe życie było
wypełnione światłem i
miłością. Niech Zbawiciel prowadzi Cię wspaniałą drogą kapłańską,
niech obok zawsze będą
wyłącznie życzliwi
ludzie. Życzymy mocnego zdrowia, a także
nieustannej opieki
Maryi Panny i świętego
Patrona. Jesteśmy bardzo wdzięczni za naszą
kapliczkę oraz za to,
że byłeś z nami.
Z pamięcią w modlitwie
wdzięczni wierni z parafii
św. Józefa w Grodnie

Czcigodnemu
Ojcu Dymitrowi
Łabkowowi
z okazji Imienin
z całego serca życzymy wszelkich łask
Bożych, nieustannej
opieki Najświętszej
Maryi Panny i świętego
Patrona oraz obfitych
darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień
będzie szczęśliwy
i błogosławiony, a trud
na niwie Pana przynosi obfite owoce.
Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca,
Grodno-Dziewiatówka

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu
z okazji 14. rocznicy
posługi w naszej parafii przesyłamy serdeczne życzenia: radości,
mocnego zdrowia,
ludzkiej życzliwości,
niegasnącego zapału
wiary, sił i wytrwałości
w posłudze kapłańskiej. Niech spotykane
na drodze trudności
nigdy nie zniechęcają,
lecz umacniają i prowadzą do świętości.
Wierni
ze wsi Malinowa

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Olegowi Dulowi
z okazji 19. rocznicy
święceń kapłańskich
życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości i nieustannego
zapału w pełnieniu służby kapłańskiej. Niech
Matka Najświętsza wraz
ze swoim Synem zawsze
mają Cię w swojej opiece, towarzysząc w ciągu
całego życia, byś zawsze
z ogromną radością
służył Bogu i ludziom.
Kółka Różańcowe i parafianie
z kościoła pw. św. Stanisława
Kostki w Wołkowysku

Czcigodnemu
Ojcu Proboszczowi
Dymitrowi
Łabkowowi
z okazji Urodzin
z całego serca życzymy dobrego zdrowia,
radości na co dzień,
wszelkich łask Bożych,
obfitych darów Ducha
Świętego, nieustannej
opieki Najświętszej
Maryi Panny. Niech
każdy Twój dzień będzie oświecony promieniami Miłosierdzia

Bożego. Dziękujemy
za ofiarną pracę, mądre
słowa i ojcowską troskę
o swych parafian.
Kółka Żywego Różańca,
apostolat „Margaretka” oraz
wierni z parafii Najświętszego
Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnemu
Księdzu Wiaczesławowi
Matukiewiczowi
z okazji Imienin życzymy błogosławieństwa
Bożego, opieki Najświętszej Maryi Panny,
darów Ducha Świętego,
wszelkich potrzebnych łask od Chrystusa, dobrego zdrowia,
pokoju w sercu, równowagi duchowej, a
także ludzkiej dobroci
i niegasnącego ciepła
duchowego w posłudze kapłańskiej.
Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z kościoła w Dudach

Czcigodnemu
Ojcu Proboszczowi
Dymitrowi
Łabkowowi
z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia:
obﬁtych łask Bożych,

zdrowia na długie lata,
darów Ducha Świętego,
nieustannej opieki
Matki Bożej. Niech ludzie, których spotykasz
na drodze kapłańskiej,
darzą Cię radością i
życzliwością. Dziękujemy za posługę w naszej
parafii i naszej wspólnocie, za dobre serce
i wspaniały
przykład wiary.
Franciszkański Zakon Świeckich
z paraﬁi Najświętszego
Odkupiciela w Grodnie

Czcigodny
Księże Proboszczu
Dymitrze Nieścier!
Z okazji Imienin życzymy mocnego zdrowia,
niegasnącego zapału
w posłudze kapłańskiej, błogosławieństwa Bożego i życzliwych ludzi obok. Niech
Najświętsza Maryja
Panna otacza Cię swoją
matczyną opieką i
łaską, a Duch Święty
udziela swych darów
i oświeca drogę do Królestwa Niebieskiego.
Komitet Kościelny i parafianie
z Gieranion
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