GRODNO

№19 (548),
25 października 2020
GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

Duszpasterstwo “OPEN”
ma 15 lat

grodnensis.by

SZTUKA
NAGROBKÓW,
CZYLI JAK
PRZEKAZAĆ
PRZESŁANIE
EWANGELII

Ta młodzież jest bardzo aktywna. Zdają
sobie sprawę, że wiele zależy od niej dzisiaj
w życiu Kościoła.
na stronie

4

Parafia w Zareczance
Podczas oktawy Wszystkich Świętych będziemy częściej odwiedzać cmentarz. Modlić się obok miejsc pochówku bliskich i, omijając nagrobki nieznanych nam zmarłych, odmawiać „Wieczny odpoczynek” w ich intencji.
A co te pomniki odpowiedzą nam?
na stronie

3

We wsi miał miejsce jeden z największych
protestów religijnych w ZSRR.
na stronie

4
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Dzięki Bogu,
że wciąż żyję!

Ceremonia pogrzebowa ks. kanonika Józefa Hańczyca

DIECEZJA POŻEGNAŁA
DWÓCH KSIĘŻY

Tegoroczny październik był ostatnim dla dwóch księży, którzy przez wiele
lat posługiwali w diecezji grodzieńskiej. I chociaż odeszli po nagrodę
W czasie posługi ksiądz mocno nadwyrężył do Pana, pozostawili po sobie młodych następców gotowych do posługi
zdrowie, ale nadal ma jeszcze siły.
duszpasterskiej.
na stronie
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Aktualności

Drodzy Czytelnicy!

Miesiąc listopad ma to do siebie, że posiada swój niepowtarzalny, specyficzny klimat zadumy. I
warto w chaosie codziennego życia, w jego szalonym tempie zatrzymać się przez chwilę i zastanowić
się nad swoim życiem i jego przemijaniem.
Należy pamiętać, że na tej ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami, którzy nie znają ani dnia, ani godziny zejścia z tego świata. Dla wszystkich to wielka tajemnica. Wielu ludzi pochłoniętych gromadzeniem
skarbów na ziemi zapominają o Bożych wartościach potrzebnych do zbawienia. Czasami powiększają
dobra materialne w niezdrowym tempie, często kosztem swojej rodziny i własnego zdrowia. Zapominając o tym, że wszystko przemija. A ponad przemijaniem jest zwycięski i zmartwychwstały Chrystus,
który pragnie postawić nas po swojej prawicy.
Drogę życia przechodzimy tylko raz. Od naszego dzisiaj, zależy nasze jutro. Nie trzeba jednak
zapominać o przemijaniu czasu! To, co siejemy na ziemi, będziemy żąć po śmierci – przez całą wieczność. Teraz jest czas, by uwierzyć w Chrystusa i uchwycić się życia wiecznego. Teraz jest czas, by
wyjść z ciemności ku światłu.
Otwórzmy się na Bożą łaskę, na Jego światło i pozwólmy, by to On prowadził nas przez te jesienne dni, by dawał nam swoje myśli i natchnienia dla dobra naszego i naszych bliskich. Dla życia
wiecznego!

26 października

Wspomnienie bł. Celiny Borzęckiej.
Celina 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.
Relikwie błogosławionej znajdują się w pięciu miejscach na terenie
diecezji grodzieńskiej: w kościołach
w Zaniewiczach, Kwasówce, Świsłoczy, Brzostowicy Małej oraz w
kaplicу w Gudziewiczach.

28 października

Święto świętych apostołów
Szymona i Judy Tadeusza.
Szymon Apostoł miał przydomek
Gorliwy. Jest on patronem farbiarzy,
garncarzy, grabarzy i spawaczy.
Juda, który nazywał się także Tadeusz, to ten Apostoł, który
w czasie Ostatniej Wieczerzy pytał
Chrystusa, dlaczego objawił się tylko
uczniom, a nie światu (por. J 14, 22).
Jest on patronem szpitali i personelu
medycznego.

1 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych.
W tym dniu wspominamy
wszystkich tych, którzy żyli przed
nami i wypełniając w swoim życiu
Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w Niebie.
Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych
beatyfikowanych i kanonizowanych,
ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie
i przebywają w Niebie. Widzi on w
nich swoich orędowników u Boga i
przykłady do naśladowania.

2 listopada

Wspomnienie
Wszystkich
Wiernych Zmarłych.
Kościół wspomina w liturgii tego
dnia wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu
(przekonanie o istnieniu czyśćca jest
jednym z dogmatów chrześcijańskiej
wiary).
Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada
i jednoczesną modlitwę za zmarłych
można uzyskać odpust zupełny.

4 listopada

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.
Karol Boromeusz był tą osobą,
która wywarła zasadniczy wpływ na
życie i kształt Kościoła. Jako biskup
gorliwie wprowadzał w życie postanowienia Soboru Trydenckiego.
Ukochawszy Kościół Chrystusowy z
całego serca, duszy, ze wszystkich sił
swoich, zdobywał dla Zbawiciela dusze, pomagał ubogim, dbał o katolickie wykształcenie i zakony. Był księciem Kościoła, prowadzącym twarde
pokutnicze życie. W 1564 r. otworzył
wyższe seminarium duchowne (jedno z pierwszych na świecie). Czczony
jest jako opiekun bibliotekarzy, instytutów wiedzy katechetycznej, proboszczów i profesorów seminarium.

ŚWIĘTOŚĆ TO NORMALNOŚĆ
Ks. Aleksander Siemiński

Pierwsi rodzice Adam i
Ewa zostali stworzeni w stanie świętości i sprawiedliwości.
Tą pierwotną świętością było
„uczestnictwo w życiu Bożym”.
Promieniowanie tej łaski umacniało wszystkie wymiary życia
człowieka. Tak długo, jak człowiek żył w bliskości z Bogiem,
nie umierał ani nie cierpiał, był
wewnętrznie zharmonizowany
jako osoba ludzka. Harmonia
panowała między mężczyzną a
kobietą, między pierwszą parą a
całym stworzeniem. Stworzony
w stanie świętości, człowiek był
przeznaczony do pełnego „przebóstwienia” przez Boga (por.
KKK 375 – 376, 398).
Jednak oszukany przez diabła, człowiek chciał „być jak Bóg”

Bóg stworzył człowieka świętym, lecz przez
grzech utracił on ten
stan.
(Rdz 3, 5), lecz „bez Boga i ponad
Bogiem, a nie według Boga”. Popełniając grzech pierworodny,
człowiek postawił siebie ponad
Stwórcę, a tym samym pogardził
Nim; wybrał siebie samego przeciw Bogu, wbrew wymaganiom
swego stanu jako stworzenia, a
jednocześnie wbrew swojemu
dobru. Pismo Święte pokazuje
dramatyczne konsekwencje tego
pierwszego nieposłuszeństwa.
Adam i Ewa natychmiast stracili łaskę pierwotnej świętości,
a wraz z nią harmonia, w której żyli została zniszczona (por.
KKK 398 – 400).
Bóg posłał swego Jednorodzonego Syna, aby przez Jego
życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie zbawić lud swój
od jego grzechów (por. Mt 1, 21),
zawrzeć z nim nowe przymierze
we krwi Chrystusa (por. Łk 22,
20) i odnowić stan świętości,
jak było w Jego planie „przed
założeniem świata, abyśmy byli
święci i nieskalani przed Jego
obliczem” (Ef 1, 4). Bóg jest po
Trzykroć Święty, Bóg jest samą
Świętością, a świętość to istota
Bożej natury. Dlatego każdy kto
pragnie zbliżyć się do Boga musi
pozwolić Mu siebie uświęcić, bo
tylko On jest źródłem świętości
człowieka.
„Pan Jezus, boski Nauczyciel
i Wzór wszelkiej doskonałości,
głosił uczniom swoim jakiegokolwiek stanu – wszystkim
razem i każdemu z osobna –
świętość życia, której sam jest
sprawcą i dokonawcą: «Bądźcie
więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski»
(Mt 5, 48). [...] Wyznawcy Chrystusa, powołani przez Boga i
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kalendarz

„Trójca Święta” – fresk z kościoła Świętego Krzyża w Parmie (Włochy)
usprawiedliwieni w Panu Jezusie
nie ze względu na swe uczynki,
lecz wedle postanowienia i łaski Bożej, w chrzcie wiary stali
się prawdziwie synami Bożymi
i uczestnikami natury Bożej, a
przez to rzeczywiście świętymi.
Toteż powinni oni zachowywać
w życiu i w pełni urzeczywistniać świętość, którą otrzymali
z daru Bożego, [...] aby żyli «jak
przystoi świętym» (Ef 5, 3). [...]
Na osiągnięcie tej doskonałości
wierni obracać powinni swe siły

Kościół uznawany jest przez
wiarę za niezachwianie święty
i wszyscy członkowie Kościoła,
niezależnie od stanu powołani
są do świętości zgodnie ze słowami Apostoła: „Albowiem wolą
Bożą jest uświęcenie wasze” (1
Tes 4, 3). Kościół wzrasta, umacnia się i rozwija przez świętość
swoich wiernych.
„Uświęcenie człowieka w
Chrystusie i uwielbienie Boga
[...] jest celem wszystkich innych
dzieł Kościoła” (Konstytucja

Bóg przez zbawczą ofiarę Swego Syna na nowo
przywrócił nam świętość, aby każdy mógł już tu i teraz uczestniczyć w życiu Bożym, a po śmierci należeć
do wspólnoty świętych w Niebie.
otrzymane według miary obdarowania Chrystusowego” (Konstytucja „Lumen gentium”, 40).
Trzeba pamiętać, że powołanie do świętości to nie tyle wymóg i kategoryczny obowiązek
każdego chrześcijanina, ile znak
bezgranicznej miłości Ojca, który odrodził nas w swoim Synu
Jezusie Chrystusie do swojego
świętego życia. Jest istotnym i
nieodłącznym składnikiem nowego życia otrzymanego wraz
z chrztem, a więc głównym elementem godności każdego wierzącego (por. św. Jan Paweł II,
Christifideles laici, 17).

„Sacrosanctum Concilium”, 10).
Człowiek uświęca się w Kościele.
Cała jego struktura jest całkowicie podporządkowana świętości
członków Chrystusa (por. KKK
773). „To właśnie w Kościele
złożona została pełnia środków
zbawienia”. W nim „dzięki łasce
Bożej osiągamy świętość” (por.
KKK 824).
Grzech prowadzi do śmierci, ponieważ oddziela człowieka od Boga, który jest Źródłem życia. Człowiek odrodzony
przez sakrament chrztu przechodzi wewnętrzną przemianę i
z grzesznika staje się świętym.

Ta świętość, którą otrzymał
od Boga jest niezasłużonym darem, a jednocześnie obowiązkiem. Być świętym oznacza
zbliżyć się do Boga, który jest
po Trzykroć Święty (por. Iz 6; 3)
i działać w taki sposób, aby ta
świętość przejawiała się w codziennych wyborach.
Świętym jest ten, kto wierząc
w Jezusa, żyję zgodnie z prawem
Bożym i stara się współpracować z Duchem Świętym dla rozpoznania i uniknięcia grzechu.
Świętym jest ten, który dzięki
modlitwie, sakramentom świętym, uczestnictwu w życiu liturgicznym Kościoła stale wzrasta
w łasce uświęcającej. Świętym
jest ten, kto przyjmuje w duchu
poddania i posłuszeństwa woli
Bożej wszystko, co przynosi
życie.
Świętość jest normalnością. Jeśli realizuję powołanie do
świętości, które było i jest intencją Stwórcy i Zbawiciela, to
dopiero wtedy osiągam pełnię
człowieczeństwa. Aby być normalnym. Jeśli świętość jest normalnością, to musimy być normalni, a normalny chrześcijanin
to ktoś, kto żyje zgodnie z wolą
Boga. Wszyscy chrześcijanie
powinni stale, z dnia na dzień,
wzrastając w świętości, coraz
bardziej upodabniać się do Boga
w Trójcy Świętego.
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Z życia Kościoła

SZTUKA NAGROBKÓW, CZYLI JAK
PRZEKAZAĆ PRZESŁANIE EWANGELII
ciąg dalszy ze str. 1

Angelina Marciszewska

Cmentarz nie jest miejscem
smutku, lecz radosnego spotkania i nadziei. Krzyże, różne
wizerunki nagrobne i napisy
świadczą o podstawowej prawdzie chrześcijaństwa: Chrystus
prawdziwie zmartwychwstał! I
my też zmartwychwstaniemy!
Często nagrobki upiększają różne napisy, zaczerpnięte
z Pisma Świętego, modlitw, a
także z literatury. Ewangelia
jest Dobrą Nowiną o zbawieniu, dlatego niektóre fragmenty Ewangelii mogą doskonale
wyrazić prawdę, o której mówi
grób chrześcijański: „Wierzę
w życie wieczne”.
Popatrzmy na nagrobki na
starych cmentarzach. Znajdziemy tam zarówno obrazy, reliefy,
płaskorzeźby, jak i figury Chrystusa, Matki Bożej i świętych.
Już w starożytności chrześcijanie umieszczali w katakumbach,
czyli podziemnych cmentarzach, różne obrazy. Malowano
historię Noego, Jonasza, Mojżesza, Ofiarę Abrahama, Sąd Ostateczny, Chrystusa Króla, Dobrego Pasterza, przedstawiano też

troska – raz w roku wytrzeć nagrobek płynem do mycia okien”
– dodaje mężczyzna.
Pan Czesław mówi, że jeśli
chodzi o Grodno i regiony, to
tutaj cmentarze charakteryzują

Pan Czesław
Miśkiewicz, dyrektor
OSA „Graniton”

Motywy chrześcijańskie
na nagrobkach jako
świadectwo Dobrej Nowiny

się monumentalnością pochodzącą z Zachodu. „Zdarza się,
że zamówią naturalnej wielkości popiersie lub posągowe postacie Aniołów stróżów. Z kolei,
wschód kraju posiada większą
skromność: pionowa płyta kamienna, kwietnik i ogrodzenie”
– zauważa fachowiec.
Jako szczególnie ciekawą
praktykę Pan Czesław zauważa
zamawianie dla siebie pomników

nagrobnych zawczasu. „Zazwycz
aj są to osoby w wieku od 60
do 80 lat. Pamiętam, że jedna
kobieta poprosiła o namalowanie jej na pomniku jako młodej i pięknej kobiety. Potem
często zaglądała do naszego
warsztatu: przynosiła ciasto,
kawę, rozmawiała z nami, podziwiała swój portret. Dopiero
po 10 latach już dzieci przyszły
odebrać jej pomnik – wspomina

mężczyzna. – Był też drugi zabawny przypadek. Kobieta zamówiła pomnik dla siebie w tajemnicy przed mężem. A potem
ze słowami «zrobię małżonkowi
prezent» złożyła zamówienie i
dla niego. W rezultacie nagrobki
leżały w ich garażu przez prawie
15 lat. Gdy zmarł mąż tej kobiety, pomnik przestał jej się podobać. Zabraliśmy go z powrotem i
zrobiliśmy nowy – jeden wspólny zamiast dwóch oddzielnych”.
Pomimo wszystkich niuansów pracy Pan Czesław zauważa,
że to rzemiosło wymaga dużej
delikatności. Należy kierować
się nie pragnieniem zysku, lecz
traktować każdego człowieka,
szczególnie doświadczającego
utraty bliskiej osoby, w sposób
chrześcijański: z uwagą i współczuciem. „Gdy sprawa zostanie
wykonana po bożemu, praca
będzie szła sprawniej. Nawet
reklamy nigdy nie dajemy. Po
prostu jakościowo i uczciwie
wykonujemy swoją pracę” –
podsumowuje fachowiec.

OJCIEC
ARKADIUSZ
KULACHA OCD
O MATERIALNYM
I DUCHOWYM
USZANOWANIU
PAMIĘCI
PO ZMARŁYCH

ze swoją rodziną, dlatego jeszcze za życia troszczy się o nagrobek dla siebie. Inaczej jest,
gdy ktoś chce mieć kontrole nad
wszystkim nie tylko za życia,
lecz i po śmierci. Wtedy byłby to brak ufności Bogu, który
w swojej Opatrzności troszczy
się o wszystkich poprzez dobrych ludzi. Również jest możliwe, że stawianie pomnika
za życia w niektórych przypadkach mogłoby być znakiem pychy: „Najlepiej wiem, jak ma
wyglądać mój grób”. W pozostałych przypadkach nie ma nic
złego w tym, że zamówi się nagrobek dla siebie.
Bądź to kremacja czy tradycyjny pochówek, bardzo ważny
jest obrzęd pogrzebu, ponieważ
pozwala oddać naszą posługę zmarłemu, zanieść do Boga
modlitwy w jego intencji i wyrazić naszą z nim łączność. Odpowiednie przeżycie śmierci i
pogrzebu bliskiej osoby pomaga
duchowo zmarłemu w przejściu
do wieczności, a także niesie
ulgę żywym w bólu i rozłące.
Na Białorusi pogrzeb nie zawęża
się tylko do ceremonii, prowadzonych przez kapłana lub upoważnioną przez Kościół osobę,
lecz obejmuje także, praktykowane w wielu parafiach, czuwanie przy zmarłym, co jest piękną
chrześcijańską tradycją.
Gdy mielibyśmy wskazać
najważniejszy element pogrzebu, to jest nim na pewno Msza
Święta w intencji zmarłej osoby. W sakramencie Eucharystii
składamy Bogu ofiarę Ciała i
Krwi Chrystusa, aby Jej mocą
zmarły został usprawiedliwiony
i oczyszczony oraz mógł osiągnąć Niebo. Jest bardzo pożądane, aby uczestnicy pogrzebu,
a szczególnie rodzina i bliscy
zmarłego, nie tylko uczestniczyli we Mszy Świętej, lecz

modlili się z ufnością, gdy jest
to możliwe, przystąpili do Komunii Świętej.
Żałoba po zmarłych, w zależności od więzi łączących
z bliską osobą, która odchodzi
z tego świata, może trwać nawet rok. Jest to dobry czas na
modlitwę, uczestnictwo w Eucharystii i nawiedzenie grobu
bliskiej zmarłej osoby. Dla ludzi
wierzących pamięć po zmarłych
to przede wszystkim modlitwa.
Zgodnie z tradycją zbieramy się
na Mszy Świętej za tych, którzy
odeszli, w 30 dniu po śmierci, w 6 miesiącu po śmierci, w
rocznicę śmierci i oczywiście w
listopadzie, szczególnie w uroczystość Wszystkich Świętych
i Dzień Zaduszny. W wielu parafiach wierni zamawiają Msze
Święte za zmarłych nie tylko w
tradycyjne dni wspomnień, lecz
także przy okazji imienin, urodzin czy pewnych rocznic.
Pielęgnowanie pamięci po
zmarłych w duchu chrześcijańskim buduje naszą własną tożsamość, zakorzenioną
w wiecznym Bogu. Nawiedzając cmentarze i groby swoich
bliskich, a także uczestnicząc
we Mszach Świętych i nabożeństwach za zmarłych, łatwiej odnajdujemy swoje własne miejsce
w świecie i historii, odważniej
podejmujemy zadania teraźniejszości i z nadzieją patrzymy
w przyszłość. Pamięć po przodkach buduje także więzi rodzinne i międzypokoleniowe. Warto
więc w gronie rodziny, także
z dziećmi, oglądać fotografie
tych, którzy odeszli, opowiadać
o ich życiu i przekazywać tradycje chrześcijańskie młodemu
pokoleniu. Wspominając członków rodziny, ich los, charakter
oraz czyny, zawsze dowiadujemy się czegoś ważnego także
o sobie.

Podczas nanoszenia obrazu na pomnik

sakramenty Chrztu i Eucharystii
oraz scenę Zmartwychwstania.
Widzimy, że zwyczaj umieszczania na cmentarzach wizerunku Chrystusa, Matki Bożej
oraz Świętych jest mocno osadzony w starożytności chrześcijańskiej i trwa do dnia dzisiejszego. Jest to jak najbardziej
właściwe i wyraża wiarę w Boże
miłosierdzie, w życie wieczne
i obcowanie świętych. Należy
także pamiętać o tym, że Kodeks
Prawa Kanonicznego zalicza
cmentarze, podobnie jak kościoły, kaplice, ołtarze, sanktuaria, do miejsc świętych. Z tego
wynika, że cmentarze są także
miejscem modlitwy i oddawania
czci Bogu, dlatego obecność na
nich symboli chrześcijańskich,
zgodnie z wolą osoby zmarłej
lub jej bliskich, to także dobra
możliwość ewangelizacji, czyli
mówienia innym o Panu Bogu.
Wiemy, że nasi bliscy
zatroszczą się o nasz pogrzeb najlepiej jak to będzie możliwe. Zdarzają się
jednak sytuacje, gdy ktoś
jest samotny albо skłócony

AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Stolica Apostolska
o Pokojowej Nagrodzie
Nobla

Wręczenie Pokojowej Nagrody
Nobla Światowemu Programowi
Żywnościowemu zostało wysoko
ocenione w Watykanie.
Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy instytucjach ONZ ds.
wyżywienia i rolnictwa (FAO) ks.
Fernando Chica Arellano zauważył, że tegoroczna pokojowa nagroda wskazuje na istotność walki
z głodem.
Pokojowa Nagroda Nobla 2020
przyznana Światowemu Programowi Żywnościowemu „za wiodącą rolę w próbach powstrzymania
wykorzystania głodu jako narzędzia wojny i konfliktów”.

Czy można nazwać nudnym zawód osoby zajmującej
się wykonywaniem nagrobków? Czesław Miśkiewicz,
który 20 lat swojego życia poświęcił tej sprawie, jest pewien, że nie. Twierdzi, że to rzemiosło nie dotyczy odejścia, lecz przejścia. Ponadto, często jest to źródło twórczej inspiracji.

Czesław Miśkiewicz od dawna pisze wiersze o ostatniej ziemskiej drodze i życiu
w wieczności. Z kolei klienci czasami pożyczają niektóre
zwrotki, aby umieścić je na nagrobku bliskiej osoby.
„Często ludzie korzystają również z Biblii lub proszą
o umieszczenie obrazu Chrystusa albo Matki Bożej – opowiada mężczyzna. – My, firma
«Graniton», zawsze stosujemy
indywidualne podejście w pracy
z klientem. Zapraszamy artystę,
który oferuje liczne propozycje:
przecież każdy oczywiście chce
w szczególny sposób uszanować
pamięć po krewnych – «żeby
było inaczej nie tak, jak mają
inni». Dzięki Bogu, technologia
dzisiaj pozwala wykonać pozornie niewiarygodne rzeczy:
nawet, gdy nie ma wysokiej jakości zdjęcia zmarłego, można
to naprawić. Ostatnio robiliśmy
na portrecie uśmiech, którego do tej pory nie było. Ponieważ człowiek idzie po nagrodę
do Pana!”.
Pan Czesław kontynuuje
z obalenia mitu, jakoby na postawienie pomnika trzeba zaczekać rok czy dwa po pogrzebie, aby ziemia odpowiednio się
ułożyła. „Dziś materiały pozwalają postawić pomnik choćby
na następny dzień po ceremonii żałobnej. Od krewnych wymagana jest tylko minimalna
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W Watykanie powstała
„tajna” komisja

Komisja Spraw Zastrzeżonych
określi w każdym poszczególnym
przypadku, które akty o charakterze ekonomicznym powinny stać
się tajne.
Utworzenie takiego komitetu
zostało przewidziane przez nowe
„Zasady przejrzystości, kontroli i konkurencji w zamówieniach
publicznych Stolicy Apostolskiej
i Państwa Watykańskiego”, które
zostały opublikowane w czerwcu
ubiegłego roku.
Przewodniczącym Komisji papież Franciszek mianował prefekta
Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i
Życia kard. Kevina Farrella.

Nowi błogosławieni
Kościoła

Papież Franciszek upoważnił
Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretów dotyczących procesów beatyfikacyjnych.
Papież zatwierdził dekret potwierdzający cud dokonany za
wstawiennictwem Sługi Bożej Gaetany Tolomeo z Włoch. Dekretem
potwierdzono również męczeńską
śmierć Sług Bożych ks. Franciszka
Cástor Sojo López wraz z trzema
towarzyszami z Hiszpanii zamordowanych z nienawiści do wiary.
Dekrety, zatwierdzone przez
Papieża, potwierdzają heroizm
cnót Hiszpanek Franciszki Pascual Doménech, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
od Niepokalanego Poczęcia, oraz
Marii Dolores Segarra Gestoso, założycielki Sióstr Misjonarek Chrystusa Kapłana.

Kolejny dom na przyjęcie
migrantów

Zakonnice ze Zgromadzenia
Sióstr Opatrzności Bożej przekazały do dyspozycji Ojca Świętego swój
ośrodek do przyjmowania pielgrzymów w Rzymie (Włochy).
Decyzja ta była odpowiedzią na
apel papieża Franciszka, który w encyklice „Fratelli tutti” wielokrotnie
przypomina o potrzebie zapewnienia odpowiedniego przyjęcia migrantów uciekających przed wojną,
prześladowaniami i klęskami żywiołowymi.
Ośrodek otworzy swoje drzwi
przede wszystkim dla samotnych
kobiet, matek z dziećmi, biednych
rodzin przybywających do Włoch
dzięki korytarzowi humanitarnemu.

Intencje modlitewne
na listopad
powszechna

Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył istocie ludzkiej.

diecezjalna

Módlmy się za starsze pokolenie, a także za wszystkie instytucje, które opiekują się ludźmi
w podeszłym wieku.
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Z życia Kościoła

DUSZPASTERSTWO “OPEN”

MA 15 LAT

Kościół powszechny
WENEZUELA. Miss Wenezuela 2020, którą została 24-letnia studentka Mariangel Villasmil, publicznie oświadczyła, że swoją koronę
zawdzięcza Bogu i Matce Bożej z Chiquinquirá – patronki sąsiedniej Kolumbii, a także stanu Zulia, skąd pochodzi. Każdego roku 18 listopada,
w rocznicę cudownego objawienia Maryi w Chiquinquirá, w mieście odbywa się święto trwające kilka dni. W tym czasie przybywają tam wierni
z całego kraju, aby wziąć udział w procesji ku czci swojej patronki.
MALI. Po pertraktacjach miejscowego rządu z islamistami uwolniono o. Pierluigi Maccalli – 59-letniego włoskiego misjonarza, który
został porwany 17 września 2018 r. w Nigrze na pograniczu z Burkina
Faso. Kapłan należy do Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. W zamian
za więźnia najeźdźcy zażądali uwolnienia stu dżihadystów.

grodnensis.by

CZECHY. W związku z ekspansją pandemii COVID-19 rząd kraju
zmniejszył liczbę uczestników na imprezach masowych do zdumiewającej liczby: nie więcej niż 6 osób. Dotyczy to również uczestniczenia
we Mszy Świętej. Wielu krytykuje chaos w działaniach rządu. Jeśli jeszcze kilka tygodni temu we Mszy Świętej mogło wziąć udział nawet 100
osób, wówczas liczba ta została zmniejszona do 10, a teraz do 6 osób.
Rodzina duszpasterstwa „OPEN” z roku na rok się powiększa

ciąg dalszy ze str. 1

Duszpasterstwo akademickie studentów i starszej młodzieży „OPEN” w Grodnie obchodziło swoje 15-lecie. Z tej okazji w kościele rektoralnym Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (pobrygidzki) odbyły się uroczystości dziękczynienia za dar wspólnoty.
Ks. Jerzy Martinowicz

Mszy świętej przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. Homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji Józef Staniewski.
Dziś do duszpasterstwa należy
wiele osób. W jego ramach działa
kilka grup. Najpopularniejszą z nich
jest „Zmartwychwstanie”, wspólnota charytatywna, która niesie pomoc
chorym dzieciom, sierotom i bezdomnym.

Niektórzy młodzi ludzie spotkali w duszpasterstwie swoich
małżonków i dziś już tworzą rodziny. Z ich inicjatywy w ramach
wspólnoty młodzieżowej powstało
duszpasterstwo młodych rodzin.
Raz w miesiącu małżonkowie wraz
z dziećmi przychodzą na specjalną
Mszę św. i katechezę.
Ksiądz kanonik Antoni Gremza, który od początku jest duszpa-

sterzem „OPEN”, podsumowując
15 lat działalności „sprawy Bożej”,
z wielką dumą podkreśla, że w tym
czasie powstała naprawdę silna
wspólnota młodych ludzi. „Ta młodzież jest bardzo aktywna. Zdają
sobie sprawę, że wiele zależy od
niej dzisiaj w życiu Kościoła. Najbardziej cieszy to, że młodzieży
można powierzyć konkretne zadania do wykonania” – mówi ksiądz.

HISZPANIA. Podczas pandemii koronawirusa liczba seminarzystów w podmadryckiej diecezji Getafe znacznie wzrosła. Miejscowa
kuria poinformowała, że obecnie w seminarium diecezjalnym kształci
się 35 seminarzystów, tzn. o 40% więcej niż przed rozpoczęciem roku
akademickiego. Wiek kandydatów na kapłanów wynosi od 18 do 35 lat.
Wśród nich są zarówno obywatele Hiszpanii, jak i cudzoziemcy.
UKRAINA. W szkołach Lwowa i obwodu lwowskiego istnieje niebezpieczny trend: uczniowie rysują pentagramy na tablicach i wymawiają formuły zaklęć. Młodzi ludzie chcą, aby dzięki temu nie odbyły
się lekcje, żeby nauczyciel nie przyszedł do klasy albo aby nie było nad
nimi kontroli. Jak się okazało, ten sposób wpływania na rzeczywistość
jest oferowany im za pośrednictwem portalu społecznościowego Tik
Tok. Duchowieństwo zachęca rodziców do zwracania uwagi na to, co
robią ich dzieci, i prosi o rozmowę z nimi na temat duchowego niebezpieczeństwa praktyk satanistycznych. Takie “gry” nie mogą być traktowane jako żart: można zaangażować się w relacje ze złym duchem.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

PARAFIA W ZARECZANCE

ciąg dalszy ze str. 1

Andrzej Waszkiewicz

S

to lat temu na mapie obwodu
grodzieńskiego można było
zobaczyć kilka miejsc o nazwie
Balla. Były to gmina Balla Wielka,
majątki Balla Sucha i Balla Kownacka, wieś Balla Solna. Najważniejszą miejscowością o tej nazwie była
jednak wieś parafialna Balla, która
w XIX wieku została nazwana Cerkiewna, a w pierwszej połowie XX –
Kościelna. W latach walki z religią
wieś została pozbawiona prawdziwej nazwy, otrzymując prozaiczną
nazwę Zareczanka.
Balla była jedną z najstarszych
osad w okolicach Grodna. Nazwa
ta ma bałtyckie pochodzenie i tłumaczy się jako „bagno” lub „brudne miejsce”. Pierwsza wzmianka
o Balli pochodzi z 1480 roku, gdy
wieś należała do prawosławnej parafii pw. św. Borysa i Gleba w Grodnie. W 1526 roku w Balli powstała
parafia prawosławna, przy cerkwi
zorganizowano szpital dla chorych
i osób w podeszłym wieku.
Od początku XVII wieku parafia
w Balli należała do grekokatolików
i tak było przez kilka stuleci. W ciągu 250 lat istnienia unickiej parafii
drewniany kościół był kilkakrotnie
przebudowywany. W świątyni ludzie modlili się w języku polskim,
starosłowiańskim i „prostym” (białoruskim). Miejscowi księża golili
brodę i nosili szaty podobne do
rzymskokatolickich, lecz używali
ksiąg do nabożeństw drukowanych
cyrylicą.
W 1875 roku władze carskie
zorganizowały „dobrowolne” przyłączenie grekokatolików Królestwa
Polskiego do prawosławia. W Balli
zorganizowano wielkie uroczystości z udziałem urzędników z Grodna, Warszawy, Suwałk i Petersburga. U zwykłych wiernych nikt o nic
się nie pytał. Grekokatolicy z Balli i
innych okolicznych parafii stali się
formalnie prawosławni.
Ciężko było żyć tym, którzy nie
chcieli należeć do Kościoła Prawosławnego. Ludzie nie chcieli chrzcić
dzieci w kościele, świętować święta

religijne zgodnie z „nowym” kalendarzem. Carscy żandarmi, gdy
wchodząc do domu widzieli, że
podczas postu prawosławnego ktoś
gotuje mięso, wywracali garnki na
podłogę. Ludzie mieli nawet po 2
imiona: oficjalne prawosławne i
prawdziwe katolickie. Na przykład,
Borys i Bronisław.
Sytuacja zmieniła się po 1905
roku, gdy car Mikołaj II pod groźbą
rewolucji podpisał Dekret o tolerancji religijnej. Wiele osób zaczęło
przechodzić do Kościoła rzymskokatolickiego i do 1914 roku w prawosławnej parafii Balla pozostało
tylko kilkadziesiąt osób.
Cerkiew w Balli spłonęła podczas walk o twierdzę grodzieńską
latem 1915 roku i nie została odbudowana. W 1927 roku we wsi
powstała parafia rzymskokatolicka. Na miejscu spalonego kościoła
wzniesiono tymczasowy drewniany
budynek, w którym jednocześnie
mogło się modlić nawet 200 osób.
Na początku lat 30. XX wieku
do Balli przyjechał ks. Antoni Barszczewski. Nie był on pierwszym
proboszczem nowej parafii w Balli
Kościelnej, lecz właśnie on wzniósł
tu kamienny kościół. Ksiądz Barszczewski był „Amerykaninem”–
od dłuższego czasu mieszkał w
USA, zbierając fundusze wśród
Polonii amerykańskiej na budowę
kościołów w Ojczyźnie.
Wówczas większość dzisiejszego obwodu grodzieńskiego włączono do diecezji wileńskiej, lecz
okolice Sopockiń, w tym Balla,
należały do diecezji łomżyńskiej.
Projekty nowych świątyń w diecezji łomżyńskiej zostały zamówione
u utalentowanego warszawskiego
architekta Leonarda Macieja Kario
(1900-1942). Postępowy architekt
zaprojektował
modernistyczny
kościół, bardzo oryginalny jak na
tamte czasy. Jednak, najwidoczniej,
kierownictwu kościoła nie spodobał się projekt i nadano mu bardziej
tradycyjny wygląd.
W 1937 roku kościół Narodzenia

Najświętszej Maryi Panny został
poświęcony. W tym samym czasie wybudowano dokładną kopię
kapliczki z Balli w Tryczówce koło
Białegostoku (Polska). Ksiądz Antoni Barszczewski bardzo się starał
dla swojej parafii. Był także znany
dzięki licznym zainteresowaniom.
Jeździł francuskim samochodem i
bardzo lubił pszczoły. Miał około
30 uli.
Gdy wybuchła II wojna światowa bolszewicy odebrali mu samochód, a Niemcy wyrzucili go z plebanii, gdzie osiedlili się policjanci.
Naziści planowali zastrzelić księdza, lecz ostrzegł go ich tłumacz.
Ksiądz Antoni uciekł i schował się
wraz ze swoimi parafianami.
Kilka lat po wojnie kapłan został zmuszony do wyjazdu do Polski. Mieszkał w Ełku i zmarł w wieku
prawie 100 lat w 1993 roku. Kościół
w Balli został bez proboszcza, a
w 1964 roku wieś przemianowano
na Zareczankę.
We wrześniu 1970 roku władze
podjęły decyzję o likwidacji wspólnoty wiernych w Zareczance. Kościół trzeba było przerobić w skład,
a rzeczy ze świątyni przewieźć
do Adamowicz. Ludzie stanowczo
odmawiali przekazania kluczy od
kościoła, lecz zamek do drzwi został złamany. Kierownik kołchozu
kazał wsypać na podłogę świątyni
tonę łubina, którym planowano
nakarmić zwierzęta. Następnego
dnia życie w Zareczance zamarło.
15 traktorzystów, 16 dojarzy i 4 maszynistów nie stawiło się do pracy.
Był to jeden z największych protestów religijnych w ZSRR. Łubin
z kościoła został wywieziony i do
końca lat 80. XX wieku świątynia
stała zamknięta.
Dziś kościół w Zareczance,
dawniej Balla, cieszy oko każdego,
kto przejeżdża obok. Miło jest, że
po tak wielu przeżyciach ludzie nadal tam zwracają się do Pana Boga i
uwielbiają Go.

Budowę kościoła w Balli zawdzięczamy ks. Antoniemu
Barszczewskiemu, lata 30. XX wieku
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ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI PIERWSZY PROBOSZCZ
ODRODZONEJ PARAFII W SMORGONIACH

ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI BUDOWNICZY ŚWIĄTYNI
I ARCHITEKT LUDZKICH SERC

ciąg dalszy ze str. 1

13 października odszedł do Pana ks. kanonik
Józef Hańczyc, proboszcz
parafii pw. Świętej Rodziny w Lidzie. Kapłan był
znany ze swojej niezwykłej gorliwości w posłudze oraz czułości i współczucia do ludzi.

6 października odszedł
do Pana ks. Henryk Kulaszewicz, salezjanin, którego imię na zawsze będzie
wpisane w historię Kościoła Katolickiego na Białorusi. Kapłan był człowiekiem głębokiej i mocnej
wiary, zawsze niezłomnie
trwał przy najwyższych
wartościach chrześcijańskich i narodowych.
Ks. Henryk urodził się 29 stycznia 1929 roku w Słobodzie Żośniańskiej w rejonie
miadzielskim. Atmosfera domu rodzinnego stworzyła żyzny grunt dla owocu wiary i
dojrzewania powołania kapłańskiego. W domu Kulaszewiczów panowały pobożność,
wzorowa uczciwość, pracowitość, obowiązek oraz miłość do Boga i Kościoła. Po usłyszeniu wezwania Pana Boga „Pójdź za mną” młody mężczyzna podjął stanowczą decyzję, by podążać za Chrystusem – decyzję, której przez 62 lata kapłaństwa i 71 rok życia
zakonnego z Bożą pomocą pozostał wierny.
W 1990 roku ks. Henryk przybył na służbę misyjną na Białoruś. Przyjechał do Smorgoni, gdzie stał się pierwszym proboszczem odrodzonej parafii św. Michała Archanioła,
a także dziekanem smorgońskiego dekanatu.
9 marca 1990 roku władze miasta przekazały księdzu dokumenty, w których miejscowy kościół z muzeum ateizmu ponownie stał się miejscem kultu Bożego, dla którego został zbudowany. Od tej chwili świątynia, która po 63 latach znowu powróciła
do wspólnoty katolickiej, na nowo zajaśniała blaskiem.
Kapłan swoją niezłomną postawą dawał porywający przykład umiłowania i realizacji
salezjańskiego powołania. Czerpiąc z charyzmatu św. Jana Bosko, z apostolskim zapałem, miłością, wielkim oddaniem i radością podejmował kolejne zadania, które Bóg stawiał przed nim. Kochał kapłaństwo. Bogu wyrażał za to wdzięczność.
Ks. Henryk nade wszystko ukochał pracę z ministrantami. Był ich ojcem i prawdziwym przyjacielem. Miał swój, wypracowany latami, styl pracy z chłopcami. Wpajał im
zasady wiary, uczył modlitwy brewiarzowej oraz wszystkiego, co powinien umieć ministrant usługujący do Mszy Świętej. Zawsze dbał, aby liturgia była piękna. W wolnych
chwilach przebywał z chłopcami na boisku. Organizował dla nich odpoczynek, imprezy
i spotkania formacyjne.
Przez całe życie ks. Henryk troszczył się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Wychowankami ks. Kulaszewicza jest wielu kapłanów w Polsce, a także między innymi
ks. bp Aleksander Jaszewski, biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej.
Hierarcha bardzo mile wspomina byłego proboszcza, któremu wiele zawdzięcza. „Pamiętam, że był dzień, który w naszej parafii ofiarowano Matce Bożej Ostrobramskiej.
Spowiadając się, podszedłem pocałować stułę. Nagle proboszcz zapytał mnie: «Czy
chciałbyś być ministrantem?». I nie czekając na moją odpowiedź, powiedział: «Idź
do zakrystii. Jest tam jeden chłopiec – razem będziecie nieść obraz Matki Bożej Ostrobramskiej». Otwieram drzwi i widzę mojego przyjaciela, kolegę z klasy – dzisiaj
ks. Włodzimierza Kabaka, również salezjanina. W ten sposób zostaliśmy pierwszymi ministrantami w parafii” – mówi ks. bp Aleksander.
Będąc jeszcze młodym mężczyzną biskup zawsze uważnie obserwował pracę swojego proboszcza i podziwiał go: ile sił poświęcał dla młodzieży! Właśnie patrząc na niego
poczuł przekonanie: jest to ta rodzina, w której powinien służyć. Rok później wyjechał
do Polski, aby opanować język. Następnie został przyjęty do nowicjatu salezjańskiego. Proboszcz codziennie modlił się o umocnienie powołanych osób z parafii na wybranej drodze. „W tym, że dziś pełnię posługę biskupią na Białorusi, jest wielka zasługa
ks. Henryka. Swoją wdzięczność, miłość i szacunek dla niego chciałbym wyrazić przez
Mszę św. gregoriańską, którą ofiarowałem za ks. Kulaszewicza” – zaznacza hierarcha.

Ksiądz Józef urodził się 3 lipca 1960 roku. Pochodził z parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny i św. Jozafata Kuncewicza
w Sopoćkiniach. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca
1995 roku z rąk biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza
w kościele katedralnym św. Franciszka Ksawerego w Grodnie. Wraz z dzisiejszym biskupem pomocniczym diecezji grodzieńskiej Józefem Staniewskim, był jednym z pierwszych absolwentów Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie.
Po przyjęciu święceń został mianowany wikariuszem parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie. Od 10 lipca 1996 roku do śmierci pełnił obowiązki proboszcza parafii
Świętej Rodziny w Lidzie. Dzięki jego staraniom na nowym osiedlu miasta powstała
okazała świątynia.
W czasie posługi w parafii w Lidzie duszpasterz zadbał o utworzenie wielu grup
modlitewnych. Wiele uwagi i czasu kapłan poświęcił wychowaniu dzieci i młodzieży,
formacji rodzin. Do dziś przy parafii działa katolicka wspólnota charyzmatyczno-ewangelizacyjna „Gloriosa Trinita”, której był kierownikiem duchowym.
W 2003 roku ks. Józef ukończył studia w zakresie teologii małżeństwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w 2007 roku – katechetyczno-pastoralne studia podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Polsce. W bierzącym roku
ksiądz obchodził swoje 60-lecie i 25-lecie przyjęcia święceń prezbiteratu.
Ksiądz Józef głęboko zapadł w serca ludzi, dla których był ojcem, bratem, przyjacielem, kierownikiem duchowym, spowiednikiem... Szczególnie pozostanie w pamięci
kleryków, swoich wychowanków.
Seminarzysta Walenty Michajlin podkreśla, że proboszcz był wspaniałym i otwartym księdzem: „Bardzo troszczył się o rozwój duchowy parafian. Zawsze znajdował
potrzebne słowa dla ludzi... Wierzę, że teraz będzie pomagał nam z domu Ojca”.
Kleryk Andrzej Juchnik pamięta swojego proboszcza jeszcze z dzieciństwa. Mówi,
że był dla niego jako członek rodziny. „W tym smutnym czasie przychodzą na myśl
tylko pozytywne chwile. Pamiętam poranne rozmowy przy kawie, jego instrukcje i porady. Dla mnie, jak sądzę i dla całej parafii, zrobił wiele dobrego. Życzył dobra każdemu
człowiekowi”– dzieli się kl. Andrzej i z pewnością dodaje, że ks. Józef był prawdziwym
pasterzem.
Klerycy wspominają swojego duszpasterza, jako człowieka z niekończącym się optymizmem i wszechstronnymi zainteresowaniami, z którym można było porozmawiać
na każdy temat. „Ks. Józef znał dobrze historię, kochał poezję, lubił śpiewać” – wspomina
kl. Eugeniusz Abramow. Seminarzysta podkreśla, że proboszcz zawsze był gotów wysłuchać, wesprzeć, udzielić mądrych rad, a czasem, jeśli to konieczne, słusznie zwrócić uwagę.
Nic dziwnego, że w dniu pogrzebu wiele osób przybyło pożegnać się z proboszczem. Niektórzy przybyli z daleka z wdzięcznością Bogu za jego kapłańskie ręce i serce,
za wszystko dobro, które od niego otrzymali.
Na zakończenie liturgii pogrzebowej, zgodnie z tradycją, którą miał w dniu swoich
imienin ks. Józef, a tym razem – w dniu jego urodzin dla Nieba, wszyscy otrzymali cukierki, którymi częstowali ministranci parafii.
Lidzka parafia po stracie swojego gorliwego proboszcza połączyła się we wspólnej modlitwie w intencji zmarłego. Wierni niestrudzenie składają Bogu wdzięczność
za przykład życia i posługi kapłana wielkiego formatu duchowego, budowniczego pięknej świątyni, lecz przede wszystkim architekta ludzkich serc.

Ks. Henryk Kulaszewicz SDB był proboszczem w Smorgoniach
i dziekanem dekanatu Smorgonie w latach 1990-2001. Został
pochowany w Suwałkach (Polska).

Ksiądz kanonik Józef Hańczyc został pochowany przy kościele
Świętej Rodziny w Lidzie – tej świątyni, którą z zapałem wznosił dla Pana Boga, aby wierni mieli swój dom modlitwy.
Artykuły przygotował ks. Jerzy Martinowicz

ZADUSZKI: PŁAKAĆ NAD SOBĄ

Artiom Tkaczuk

ŚMIERĆ JEST CZĘŚCIĄ ŻYCIA
Do dziś w krajach afrykańskich
zachował się zwyczaj pochówku
zmarłych przy domach mieszkalnych, bezpośrednio na osiedlu. Nagrobki są wszędzie. Często
ludzie suszą na nich ubrania lub
kładą różne rzeczy gospodarcze.
Poza tym koszt pomnika nie jest
niższy od kosztu drewnianego
domu, obok którego stoi.

Nasza europejska cywilizacja
stara się unikać tematu śmierci. Niewiele się o niej mówi – to
niewygodny temat. Cmentarz
znajduje się za miastem lub wysokim ogrodzeniem. Wiadomo, że
jeszcze kilkadziesiąt lat temu było
inaczej... Trudno jest powiedzieć,
które podejście jest lepsze. Jednak
fakt pozostaje faktem – „kończymy nasze lata jak westchnienie”
(Ps 90, 9). Ucieczka od tej rzeczywistości pozostaje jedynie ucieczką od rzeczywistości.
CODZIENNIE UMIERAĆ
Przeciwieństwo wiary i strachu przed śmiercią zawsze jest zaskakujące. Logiczne jest, że są to
sprzeczne pojęcia, lecz absolutna
większość chrześcijan wierzy w
Boga i boi się umrzeć. Psychologowie twierdzą, że jest to normalne zachowanie ludzkiej psychiki.
Jaka jest więc właściwa postawa?
W jednym z kazań świętej pamięci znany rekolekcjonista ks.
Piotr Pawlukiewicz podkreślił,
że chrześcijanin musi codziennie
umierać: dla dobra drugiego, dla

deon.pl

Kiedyś nasza katechetka
chciała zrobić na upamiętnienie wszystkich zmarłych wiernych taką dekorację: postawić
w kościele pomnik, a zamiast
zdjęcia przymocować na nim
lustro, aby każdy mógł zobaczyć siebie w takim anturażu.
Pomysł dekoracji nadal nie został zrealizowany, lecz obraz
pozostał w mojej głowie. Dzień
Zaduszny to nie tylko o przeszłości, lecz raczej o teraźniejszości, a nawet o przyszłości.

grzechu i zła, dla ograniczenia
swojego egoizmu. „Wtedy po prostu umierasz dla tego świata i już
jesteś jak w Niebie” – powiedział
mniej więcej tak. Z tej perspektywy mozaika się układa. Codzienne umieranie jest stałym stanem
chrześcijanina. Nie myślisz, jak

zachować siebie dla siebie samego,
lecz jak oddać siebie bliźniemu.
ZADUSZKI JAK CZAS
ZJEDNOCZENIA NA NOWO
Kalendarz liturgiczny Kościoła jest niesamowity. W ciągu roku
zachęca on do analizy i przeglądu

różnych prawd wiary. Podczas tradycyjnych Zaduszek wierni nie tylko
modlą się za bliskich zmarłych, lecz
także nieświadomie zastanawiają
się nad swoim istnieniem: skąd i
dokąd zmierzamy, jaki jest sens i jak
żyć poprawnie.
Zaduszki to czas zjednoczenia
historii i współczesności, czas powrotu do pierwotnego źródła – u
Boga nie ma pojęcia czasu. On był,
jest i będzie. A ludzkie życie to papierowy statek w oceanie Istnienia.
Patrzysz na statki, które płynęły
przed tobą, myślisz o tych, które zostaną po tobie, i milcząco patrzysz
na swój.
„Nie płaczcie nade Mną, płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi
dziećmi!” (Łk 23, 28). Pomimo wiary, sakramentów, wspólnoty, my,
wierni, często zamartwiamy się z
nieistotnych powodów. Bez względu
na to, jak bardzo człowiek się stara,
trudno jest zrozumieć, że jego statek płynie przez ocean Miłości. Dlatego Zaduszki pobudzają do płaczu
nad sobą i jeszcze bardziej do życia
w Bogu. „Aby ludzie widzieli nasze
dobre uczynki i chwalili Ojca”.
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Z życia Kościoła

DZIĘKI BOGU,
ŻE WCIĄŻ ŻYJĘ!

AKTUALNOŚCI

Nowa fala
infekcji
koronawirusa.
Biskupi wydali
zalecenia

ciąg dalszy ze str. 1

Ksiądz Sergiusz Goman jest księdzem salezjaninem z Grodzieńszczyzny, który od ponad 19 lat niesie posługę misyjną na
kontynencie afrykańskim. Obecnie ksiądz mieszka w Sierra Leone, gdzie pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą, a także udziela
pomocy wszystkim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W jego codziennym życiu nie ma safari, spotkań z egzotycznymi zwierzętami, kolorowych plemion, lecz są otwarci ludzie, od
których można się nauczyć szczerze cieszyć tym, co się ma i dziękować Panu Bogu za każdy przeżyty dzień.

Catholic.by

Kinga Krasicka

W

spominając początek drogi kapłańskiej i misyjnej,
ks. Sergiusz myślami wraca do swojej małej ojczyzny – do
Dziatłowa, gdzie ukończył szkołę,
technikum i poczuł powołanie kapłańskie. A potem rozpoczął nowicjat w Moskwie.
„Gdy byłem na praktykach,
Przełożony Generalny zakonu
napisał list do wszystkich salezjańskich inspektorów na świecie,
gdzie było napisane, że w jubileuszowym 2000 roku należy wysłać
po jednym przedstawicielu na
misję – mówi ksiądz. – Zastanawiałem się, czy nie odpowiedzieć
na tę prośbę. Długo się zastanawiałem, modliłem się w kaplicy i
ostatecznie podjąłem stanowczą
decyzję. Wiedziałem, że to będzie
wielka próba, ale napisałem podanie. W swoim liście zaznaczyłem,

Na początku zaskakuje absolutnie
wszystko: jak ludzie się modlą,
jak jedzą, jakie są ich relacje, jak
zachowują się w społeczeństwie
– wspomina misjonarz. – Ale
stopniowo się przyzwyczajasz,
dostosowujesz do miejscowych
obyczajów. Akceptujesz także
lokalną kulturę religijną, jej specyfikę, gdy na przykład, ludzie
rozmawiają z Bogiem za pomocą głośnej muzyki, różnych instrumentów muzycznych, tańczą, klaszczą w dłonie. Dla nich
świątynia jest nie tylko miejscem
duchowym, ale także swoistym
ośrodkiem społecznym, w którym
można ciekawie spędzić czas po
nabożeństwie. Ludzie przychodzą na Mszę św. ze wspaniałym
nastrojem i w tak pięknych strojach, że zastanawiam się, jak takie
ubrania mogły pojawić się w ubó-

Ksiądz Sergiusz wraz z miejscowym biskupem Charlsem Kambo
najpierw byli poddani kwarantannie w instytucji publicznej, a
potem zostali skierowani do nas,
gdzie staraliśmy się im pomóc
psychologicznie. Pewnego dnia
przywiozłem do ośrodka chłopca i
dziewczynkę, a jakiś czas później
dostałem telefon z administracji publicznej i poinformowano
mnie, że wystąpił błąd: dzieci nie
przeszły kwarantanny i muszą
wrócić. Odwiozłem ich, a później dowiedziałem się, że zostali

Podczas Mszy św. w kaplicy w wiosce Naguiu
że pojadę do dowolnego kraju na
świecie, tylko proszę nie wysyłać
mnie tam, gdzie jest gorący klimat”.
W tamtym roku 65 osób wyraziło chęć wyjazdu na misje.
Ksiądz Sergiusz został najpierw
wysłany do Irlandii, gdzie trzeba
było uczyć się języka angielskiego. Następnie na kursy misyjne
do Włoch, po których wręczono
mu krzyż misyjny i skierowano
do Afryki Zachodniej, a mianowicie do Ghany, gdzie... jest bardzo
gorąco i wilgotno.
„W chwili, gdy dowiedziałem
się, gdzie będę niósł swoją posługę, byłem przytłoczony bardzo różnymi emocjami: radością,
zdziwieniem i smutkiem z powodu skierowania do gorącego kraju,
a nie do Mongolii lub Azerbajdżanu. Jednak nie było innego wyjścia – musiałem z pokorą podjąć
tę decyzję, ponieważ Przełożony
Generalny zna potrzeby i sam
decyduje, kto i dokąd powinien
pojechać – wspomina misjonarz.
– Do Ghany przybyłem w 2011
roku i byłem tam przez dwa lata.
Potem pracowałem w Etiopii, Kenii, Ugandzie, Tanzanii i wreszcie
w Sierra Leone”.
Ksiądz Sergiusz mówi, że
pierwszy kontakt z Afryką go
zszokował. I taka reakcja jest
w zasadzie normalna: większość
ludzi przybywających na ten kontynent doświadcza podobnych
emocji.
„Kultura afrykańska bardzo
się różni od kultury europejskiej.

stwie i potrzebie, w której żyją”.
Ksiądz podkreśla, że miejscowi ludzie są bardzo otwarci na postrzeganie Ewangelii. Dzieje się
tak pomimo faktu, że 60% ludności to muzułmanie, 10% to członkowie wyznań etnicznych, a 30%
to chrześcijanie.
„Afrykanie bardzo kochają i
szanują Boga, całkowicie Mu ufają. Gdy spotkasz osobę na ulicy i
zapytasz, jak się ma, najczęściej
usłyszysz odpowiedź: «Dzięki
Bogu, że wciąż żyję!». Zgadzam
się, to bardzo trafne wyrażenie
o głębokim znaczeniu – mówi
ks. Sergiusz. – Oczywiście, są
też ludzie niestali w swej wierze.
Świadczy o tym fakt, że każdego
roku około 40-50 osób przystępuje do sakramentu chrztu, lecz
liczba osób odwiedzających świątynię nie wzrasta proporcjonalnie. Niemniej jednak wspólnota
chrześcijańska się rozwija. Jest
również wiele powołań wśród
miejscowych wiernych”.
Mówiąc o warunkach życia na
misjach, ks. Sergiusz żartuje, że
są one tu nieco inne niż na Białorusi. Niejednokrotnie chorował
na malarię. Kapłan bardzo cierpiał, gdy po raz pierwszy zetknął
się z tą chorobą. Wybuch Eboli
przyniósł ze sobą również sporo
strachu.
„Właśnie wtedy pracowałem
w ośrodku, w którym znajdowały
schronienie dzieci, których krewni
zmarli z powodu tego strasznego
wirusa – wspomina misjonarz. –
Osieroceni chłopcy i dziewczynki

zarażeni i zmarli. Oczywiście, trochę się zaniepokoiłem, ponieważ

miałem z nimi bliski kontakt, nawet piliśmy wodę z jednej butelki.
Ale wiedziałem, że każdy z nas jest
w rękach Boga. Nie zachorowałem wtedy i kontynuowałem swoją pracę. Również zaznaczę, że
podczas tamtej epidemii, w której
wymarły całe rodziny, w naszym
ośrodku salezjańskim nie było ani
jednej śmiertelnej ofiary”.
Kapłan mówi, że pod koniec
każdego roku podczas rekolekcji
stara się podsumować swoją pracę. Wspomina wszystkie perypetie i trudności, z którymi musiał
sobie poradzić, a także cieszy się
z sukcesów ludzi, którzy są pod
jego opieką duszpasterską.
„Z całą pewnością mogę powiedzieć, że w ciągu 19 lat misjonarstwa bardzo pogłębiłem
swoją wiarę i wiele się nauczyłem
od ludzi, z którymi miałem okazję pracować. Święty Jan Bosko
powiedział: «Będziecie mieli zapewniony chleb, pracę i Niebo».
Rzeczywiście, tak jest w naszym
salezjańskim świecie. Od wielu
lat staram się realizować liczne
pomysły i dobre uczynki na rzecz
bliźnich. Zawsze działam zgodnie z Bożym planem, ponieważ
jestem pewien, że jeśli coś jest
przeznaczone, wszystko się wydarzy w najlepszy możliwy sposób. Oczywiście, przez ten czas
mocno nadwyrężyłem zdrowie,
ale mam jeszcze siły, więc będę
dalej głosił Chrystusa i pracował
dla dobra miejscowej wspólnoty
chrześcijańskiej” – podsumowuje
ks. Sergiusz.

Ksiądz Sergiusz Goman wraz z innymi salezjanami pracuje
obecnie we Freetown – stolicy Sierra Leone z dziećmi i młodzieżą
w 7 programach.
Pierwszy program to „Dzieci ulic” – skierowany do dzieci, które
uciekły z powodu przemocy domowej lub w poszukiwaniu lepszego życia udając się ze wsi do miasta. Pracują z nimi lekarze, psychologowie
i nauczyciele. Zadaniem specjalistów jest pomoc dzieciom w powrocie
do rodziny, do społeczeństwa, umożliwienie edukacji.
Drugi program – „Socjalizacja młodych prostytutek (12-16
lat)”. Jest przeznaczony dla tych, którzy chcieliby opuścić ulicę i rozpocząć nowe życie. W ramach programu udzielana jest pomoc medyczna i psychologiczna. Chętnym pomagają w zdobyciu wykształcenia i
zawodu, na przykład, fryzjera, piekarza czy elektryka.
Trzeci program – pomoc ofiarom przemocy i wczesnego małżeństwa, a także dzieciom ze wsi, które są zabierane do miasta
przez ich dalekich krewnych rzekomo w celu umożliwienia im nauki w szkole, a w rzeczywistości zmuszają ich do ciężkiej pracy.
Dzieci otrzymują pomoc medyczną i psychologiczną. Trwa rehabilitacja, trwają poszukiwania krewnych młodych ludzi, którzy są gotowi je
przyjąć. Jednocześnie dokłada się wszelkich starań, aby winni ponieśli
zasłużoną karę.
Czwarty program – telefon zaufania „323 Free Line” oraz pomoc psychologiczna przez telefon „Don Bosco line”. Telefony działają przez całą dobę, również w weekendy i święta.
Piąty program – mobilna pomoc dla bezdomnych. Jest to autobus, który kursuje ulicami pięć dni w tygodniu. Specjaliści zapewniają
potrzebującym pomoc medyczną i psychologiczną, rozdają żywność i
leki, artykuły pierwszej potrzeby i ubrania.
Szósty program – pomoc więźniom. To praca z tymi, którzy są
w więzieniu. Wolontariusze wybierają najsłabszych, karmią ich, uczą
czytać i pisać. Dla najbardziej „zaawansowanych” istnieje program nauczania komputerowego.
Siódmy program – Dom Kultury „Ostatnia szansa”. Jest adresowany do osób, które były uczestnikami programu „Dzieci ulicy”, ale
z jakiegoś powodu powróciły do poprzedniego stylu życia. To kolejna
szansa na poprawienie swojego życia.

W związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19
w okresie jesienno-zimowym,
gdy liczba chorób może wzrosnąć, Konferencja Biskupów Katolickich na Białorusi wydała
specjalne zalecenia. Określono w
nich zasady dla wiernych w wykonywaniu praktyk religijnych.
W dokumencie episkopatu
Białorusi jest napisane, że każdy biskup, gdy jest to konieczne w
danym regionie, wydaje dyspensę od obowiązku uczestnictwa we
Mszy św. w niedziele i święta. Dotyczy to osób starszych, którzy są
szczególnie podatni na zakażenie
koronawirusem, osób z objawami
choroby, dzieci i młodzieży szkolnej, a także osób, które się nimi
opiekują, oraz tych, którzy mają
obawy przed niebezpieczeństwem
zakażenia. Między innymi, w diecezji grodzieńskiej obowiązuje już
ta dyspensa.
Wierni, którzy korzystają z dyspensy, są zachęcani do udziału we
Mszy św. w sobotni wieczór lub w
inne dni. Powinni także pamiętać
o Komunii duchowej i ją praktykować.
Tym wiernym, którym stan
zdrowia (i inne przyczyny) pozwalają uczestniczyć we Mszy Świętej,
zaleca się przestrzeganie podstawowych zasad higieny w kościele:
zakładanie masek ochronnych lub
przyłbic, przestrzeganie dystansu
społecznego i „etykiety oddechowej”.
Kapłani powinni pozostać
na miejscu swojej posługi i być dostępni dla ludzi, szczególnie chorych i potrzebujących.
Spotkania ewangelizacyjne i
katechetyczne, a także inne wydarzenia z punktu widzenia celowości
ich odbywania w czasie pandemii należy odwołać lub przełożyć
na późniejszy czas.

Nominacje
dziekanów
w diecezji
Grodnensis.by

Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz zatwierdził wybór dziekanów na kolejną 5-letnią kadencję.
Obecnie okręg terytorialny
Kościoła katolickiego na Grodzieńszczyźnie posiada 16 dekanatów.
W dekanatach nowogródzkim i
dziatłowskim posługuje 1 dziekan.
Zgodnie z wyborem kapłanów w
większości dekanatów pozostają
dziekani, którzy posługiwali tam
dotychczas. W 4 dekanatach wybrano nowych dziekanów.
Dekanat Wołkowysk – ks. kan.
Czesław Pawlukiewicz, proboszcz
parafii Trójcy Przenajświętszej w
Rosi.
Dekanat Brzostowica Wielka – ks. Rusłan Mazan, proboszcz
parafii Imienia Najświętszej Maryi
Panny i św. Jana Nepomucena w
Wielkich Ejsmontach.
Dekanat Smorgonie – ks. Paweł
Koleśnik, proboszcz parafii Trójcy
Przenajświętszej w Żodziszkach.
Dekanat Słonim – ks. Aleksander Rudziewicz, proboszcz parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Dereczynie.
W najbliższym czasie dziekani
otrzymają dekrety i złożą przysięgę wiernego wypełniania urzędu.
W swojej działalności będą kierowali się przepisami Kodeksu Prawa
Kanonicznego oraz Statutem księży
dziekanów diecezji grodzieńskiej.

www.slowo.grodnensis.by
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SEKRET WYSŁUCHANEJ MODLITWY
„Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało
wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać
mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg,
Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj
ich ocalę” (2 Krn 7, 14).

Dlatego więc, stając do modlitwy należy brać przykład z
proroka Daniela. Obleczmy się
w szaty pokory i pokuty, które
zmiękczają serce i przygotowują
je do przyjęcia Bożej woli. Uznajmy swoją małość, bezradność i
ograniczoność przed nieskończoną wielkością i mocą Bożą.
Jako słabe stworzenia nie
jesteśmy godni zbliżyć się do
Stwórcy i wyprosić cokolwiek
na podstawie własnych zasług.

Ludwiga Cydzik

przez post. Odmawiał on sobie
smacznych potraw i mięsa, a
także nie brał do ust wina (por.
Dn 10, 3). W takim stanie modlący się pozostawał przez ponad
trzy tygodnie, aż na dwudziesty
czwarty dzień otrzymał odpowiedź na swe błagania: ujrzał
anioła Gabriela – posłańca od
Najwyższego. „Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia,
gdy postanowiłeś zrozumieć i
ukorzyć się przed swoim Bogiem,
słowa twoje zostały wysłuchane,
a ja przyszedłem z powodu twoich słów!” (Dn 10, 12).
Z tej historii wnioskujemy,
że nieprzymuszone i dobrowolne uniżenie się przed Panem
Niebios jest Mu miłe, porusza
Jego serce i nakłania Jego ucho
do wysłuchania naszych próśb.
Bóg wnet zsyła proszącemu swojego anioła, który przynosi odpowiedź na wołanie i broni przed
atakami szatana.
Zapewne w różnych sytuacjach życiowych doświadczyliśmy osobiście, jak odrażający

Modlitwa „Ojcze Nasz” jest wzorem prawidłowej formy relacji z Bogiem.
grzechach i nie wywyższał się z
powodu swojej bezgrzeszności.
Na odwrót, brał pełną odpowiedzialność na siebie, pokutował
i upokarzał się przed Bogiem
ROZWAŻANIE
ZE SŁOWEM BOŻYM

może być zadufany w sobie człowiek, który wywyższa się nad innymi, zaznacza swoją ważność, i
sam sobie przypisuje wielkie zasługi. Nieprzypadkowo mądrość

Sąd nie należy do
ludzi, lecz do Boga.

wikiart.org

W

powyższych
słowach
sam Bóg daje konkretne
wskazówki i stawia warunki do spełnienia, by modlitwa
mogła być wysłuchana: upokorzyć się, błagać, szukać Jego
oblicza i odwrócić się od złych
dróg.
Niejednokrotnie w historii
dziejów Biblii widzimy, że Ojciec Niebieski bardzo ceni cnotę pokory i daje odpowiedź na
modlitwę wraz ze szczególnymi łaskami tym, którzy potrafią
skruszyć się przed Panem. Tak
na przykład, prorok Daniel błagał i przepraszał Boga za grzechy swego ludu, biorąc na siebie
skutki i konsekwencje przewinień, których nawet nie popełnił. Prorok doskonale rozumiał,
że nie zgrzeszył podobnie, jak
jego współbracia nie dlatego, że
był lepszy, lub bardziej doskonały, lecz dlatego, że Pan swoją
łaską ochraniał go przed upadkiem.
Modląc się, święty Daniel nie
posądzał nikogo w popełnionych

Modlitwa Daniela, Edward Poynter, 1865 r.
ludowa ukształtowała powiedzenie: ‘pycha do piekła spycha’,
gdyż w takim wyniosłym zachowaniu można dostrzec nawet
działanie demoniczne.
Jeżeli my, ludzie, jesteśmy
uczuleni na przejawy zarozumialstwa i manii wielkości naszych współbraci, to można sobie
wyobrazić, jak o wiele bardziej
ludzka arogancja godzi w subtelne serce Boga. Św. Jakub potwierdza to w swojej ewangelii:

„Bóg sprzeciwia się pysznym, a
pokornym daje łaskę. Poddajcie
się więc Bogu, przeciwstawcie
się diabłu, a ucieknie od was.
Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Obmyjcie ręce,
grzesznicy, i oczyśćcie serca,
ludzie umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie.
Wasz śmiech niech się obróci w
smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a
on was wywyższy” (Jk 4, 6-10).

Wszystko, co posiadamy – urodę, talenty, zdolności, osiągnięcia i sukcesy – pochodzi od Ojca
Niebieskiego i jest szczególną
łaską daną nam ku Jego chwale.
Może być ona, jednak, odebrana z powodu naszej pychy lub
nieposłuszeństwa. Z tego też
względu, nie należy wywyższać
się, oskarżać innych, lub trwać
w stanie nieprzebaczenia wobec
bliźniego, co też jest przejawem
dumy.
Jeżeli prosimy o cokolwiek
Boga, a w sercu kogoś posądzamy, to niechybnie ściągamy na
siebie Sąd Najwyższego i ryzykujemy trafić w podobną sytuację. Nawet jeśli bliźni zawinił
przeciwko nam, warto oddać to
Bogu i pokornie przebaczyć ze
zrozumieniem, że osoba ta nie
miała łaski poznania Jezusa. W
modlitwie „Ojcze Nasz” prosimy
Go: „Przepuść nam nasze winy”,
zobowiązując się jednocześnie
do warunku: „jako i my przebaczamy naszym winowajcom”.
Tylko spełniając to wymaganie
możemy mieć pewność, że nasza
modlitwa zostanie wysłuchana.
Ciąg dalszy
nastąpi.

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

Ks. Jerzy Martinowicz

25 października – XXX Niedziela zwykła
Mt 22, 34-40
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”.
On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i
Prorocy.

Powołani do miłości
Człowiek jest powołany do miłości. Pan Bóg stworzył nas z miłości i zaprosił, abyśmy odpowiedzieli na Jego miłość, naśladowali ją i zarażali nią świat. Dlatego w życiu
chrześcijanina niezwykle istotne są trzy rzeczy: wierna miłość do Boga, zdrowa miłość
do siebie i ofiarna miłość do drugiego człowieka.
Miłość do Boga dotyczy moich relacji z Nim. Kochać Go, to nie tylko myśleć o Nim
czule, pięknie o Nim mówić i pobożnie się modlić. Miłość do Boga przejawia się w tym,
że jest On naprawdę moim Bogiem, jedynym Panem, jest dla mnie najważniejszy i razem z Nim układam moje życie. Wtedy naprawdę kocham Boga, wierzę w Niego, ufam
Mu i potrafię zawierzyć Mu siebie i wszystko, czym żyję.
Miłość do siebie dotyczy mnie samego i polega na umiejętności kochania siebie w
taki sposób, w jaki ukochał mnie Bóg. Nie chodzi tu jednak o miłość egocentryczną,
egoistyczną czy narcystyczną. Kochać siebie, to widzieć siebie oczami Boga i czuć się
Jego umiłowanym dzieckiem.
Miłość do bliźniego dotyczy sióstr oraz braci i wyraża się w sposobie mojego myślenia, mówienia i postępowania. Miłość do bliźniego nie jest tylko zwykłą postawą
dobroci i przyjaźni. Kochać drugiego człowieka, nawet nieprzyjaciela, to być dla niego
miłosiernym tak, jak miłosierny jest Bóg. To pragnąć i szukać jego dobra, umieć poświęcić mu swój czas, siły oraz dobra duchowe i materialne. Jeżeli naprawdę jestem
człowiekiem miłości, to chcę dla bliźniego tego, czego pragnie dla niego Bóg: błogosławieństwa i szczęścia na ziemi oraz życia wiecznego w raju.
Panie Jezu Chryste, dopomóż mi zawsze być człowiekiem miłości, abym kochał Ciebie całym swoim sercem, a bliźniego swego jak siebie samego.

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych
Mt 5, 1-12a
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego
Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: “Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni
cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną
i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i
gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Powołani do świętości
Człowiek zawsze poszukuje ścieżkę, którą mógłby dojść szczęśliwie do celu, znaleźć
radość i spełnienie pragnień. Jednak często wokół pojawiają się propozycje tylko powierzchownie przyjemne, lecz są złe i szkodliwe. Według Ewangelii, prosta droga i szeroka
brama prowadzą w złą stronę.
W Kazaniu na górze otrzymaliśmy wskazówki, którędy pójść na spotkanie z Bogiem,
z Chrystusem i z tymi, którzy już mają udział w wiecznej radości i chwale. Należy obrać
drogę duchowego ubóstwa, czyli wolności od chęci posiadania za wszelką cenę. Bóg ma
być pierwszym celem naszego życia. Trzeba przyjąć postawę kogoś, kto jest cichy, działa
z łagodnością i kieruje się miłosierdziem w relacjach z ludźmi. Należy łaknąć i pragnąć
sprawiedliwości, zabiegać o nią, okazać ją wszystkim. Szukać pokoju i tego, co ma swoje
najgłębsze źródło w pojednaniu z Bogiem. Czystość serca to postawa życia wolna od tego,
co ma w sobie choćby cień zła.
Taka postawa może budzić sprzeciw u niektórych. Cieszmy się, gdy spotka nas prześladowanie, ponieważ tą drogą doszli do Nieba ci, których czcimy dzisiaj w liturgii Kościoła.
Panie Jezu Chryste, niech Twoje wskazówki pomogą mi dojść do udziału w wiecznej
radości i chwale. Bądź najważniejszym celem mojego życia.
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Odpoczynek ze “Słowem”

Z głębi serca

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
OLEGOWI PIETRASZCE
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech zdrowie będzie mocne, w sercu zawsze
gości pokój i dobroć, a energia towarzyszy w ciągu
długich lat życia. Niech Anioł Stróż mocno trzyma Cię
za rękę i pomaga w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Dziękujemy za dobre serce, mądre rady i to,
że jesteś z nami.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym z Lacka

CZCIGODNEMU OJCU
DYMITROWI ŁABKOWOWI
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, obfitych
łask Bożych, cierpliwości w posłudze duszpasterskiej,
sił do realizacji wszelkich planów i zamiarów. Niech
ludzie, których spotykasz na drodze kapłańskiej, darzą Cię przyjaźnią i życzliwością, a Matka Boża otula
płaszczem swej miłości i nieustannie się Tobą opiekuje.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym z parafii Grodno-Dziewiatówka

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
TADEUSZOWI KRISZTOPIKOWI
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, siły w pracy duszpasterskiej, darów
Ducha Świętego oraz nieustannej opieki Matki Bożej
i św. Józefa. Niech Twój patron święty Juda Tadeusz
wyprasza u Jezusa potrzebne łaski, abyś przez swoją
posługę pozyskiwał dla Niego jak najwięcej ludzkich
serc.
Z modlitwą wierni
z parafii św. Józefa w Grodnie

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
TADEUSZOWI KRISZTOPIKOWI
z okazji imienin z całego serca życzymy mocnego
zdrowia, pogody ducha, radości, życzliwości ludzkiej
i wielu łask Bożych na każdy dzień życia. Niech Jezus
Chrystus zawsze Ci pomaga, Matka Boża nieustannie
czuwa nad Tobą, a Duch Święty codziennie obdarza
swoimi darami.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WIACZESŁAWOWI MATUKIEWICZOWI
z okazji imienin z całego serca życzymy dużo zdrowia,
pogody ducha, sił i wytrwałości w pełnieniu niełatwej
posługi, wszelkich łask Bożych, a także opieki Matki
Bożej i świętego patrona na każdy dzień życia.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym z parafii Dudy

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
DYMITROWI NIEŚCIEROWI
z okazji imienin i jubileuszu przesyłamy wiązankę
najpiękniejszych życzeń. Niech Twoja droga kapłańska będzie szczęśliwa i błogosławiona, a obok zawsze
będą tylko życzliwi ludzie. Niech pokój i radość nieustannie goszczą w Twoim sercu, a uśmiech zawsze
gości na Twojej twarzy. Życzymy dużo zdrowia, sił i
wytrwałości, a także mocnej wiary, nadziei i miłości.
Wierni z kaplicy w Wincukach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
DYMITROWI NIEŚCIEROWI
z okazji imienin i jubileuszu życzymy mocnego zdrowia, sił, wytrwałości, niegasnącego zapału w szczerej i oddanej posłudze Bogu i ludziom. Niech Matka
Boża ukryje Cię swoim płaszczem, ciepłem i dobrocią
swego serca. Niech Duch Święty oświeca drogę, którą kroczymy wraz z Tobą. Dziękujemy za dobre serce,
życzliwość i modlitwę.

Niech będzie
pochwalony
Jezus Chrystus!
Droga Redakcjo „Słowo Życia”, artykuł
opublikowany w ostatnim numerze zatytułowany
„Ekologiczna alternatywa uszanowania pamięci
po zmarłych” zawiera użyteczną uwagę na temat
stosowania sztucznych kwiatów. Lecz równocześnie
jego druga część wyraża niejednoznaczną opinię,
że „katastrofą ekologiczną jest samo miejsce
pochówku”.
Akapit, z którego pochodzi ten cytat, wydaje
się być zbiorem niesprawdzonych stwierdzeń i jest
wykorzystany jako podstawa do dalszego zalecania
kremacji ciał i pochówku prochów w kolumbarium
w celu ochrony środowiska. Stanowisko wyrażone
w artykule sprzeciwia się stanowczej rekomendacji
Kościoła, by stosować tradycyjny sposób grzebania
ciał w ziemi (Kon. 1176, §3 KKP). Bluźniercze wydaje
się również stwierdzenie, że „do produkcji trumien
i krzyży drzewa są również niszczone w dużych
ilościach”. Obowiązek kultu chrześcijańskiego dla
człowieka jest ponad obowiązek dbania o środowisko.
Ponadto uważa się, że „wielkość” tej „dużej ilości”
w oczach autora artykułu jest znacznie przesadzona.
Z poważaniem
Maksym Fomicz

Wierni z kaplicy w Surażu
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

SKŁADAMY WYRAZY SZCZEREGO ŻALU
I WSPÓŁCZUCIA WSZYSTKIM
KREWNYM Z POWODU ŚMIERCI
KSIĘDZA KANONIKA JÓZEFA HAŃCZYCA.
Łączymy się z Wami w modlitwie, dzieląc ból i smutek.
Niech miłosierny Bóg doda sił, aby udźwignąć ciężar
straty bliskiej osoby i jak najszybciej przyjmie duszę
zmarłego do swojego Królestwa.

W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, że
„Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego
zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania
jednak kremacji, jeśli nie została wybrana
z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej”
(kan. 1176 § 3). Z powyższego tekstu wynika,
że Kościół Katolicki nie sprzeciwia się kremacji
zwłok, choć nadal preferuje pochówek ciał.
Wynika to z prawdy o zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa, które jest centrum wiary
chrześcijańskiej.

Wierni z parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie

Redakcja

Wierni z parafii Miłosierdzia Bożego w Świsłoczy

Katolickie Media Białorusi

czasopismo
religijne

portal internetowy
Kościoła na Białorusi

czasopismo
religijne

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

W pracowni malarskiej „Skrzydła inspiracji” przy kościele Trójcy Przenajświętszej
(św. Rocha) na Złotej Górce w Mińsku dzieci
wykonały portrety metropolity mińsko-mohylewskiego arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza.
Nauczycielka Nadzieżda Buka zauważyła, że zawsze stara się przygotowywać zajęcia o tematyce religijnej. „Teraz, jak i wielu
Białorusinów, martwi mnie to, że arcybiskup
Tadeusz nie może wrócić do kraju i kontynuować posługę” – powiedziała nauczycielka.
Fotografie portretów i ich autorów zostały przesłane metropolicie do Polski, gdzie
obecnie przebywa. Hierarcha podziękował
dzieciom i poprosił o przekazanie im swojego błogosławieństwa.

Do Mińska przybył nuncjusz apostolski na Białorusi arcybiskup Ante Jozić. Na
międzynarodowym lotnisku oficjalnego
przedstawiciela papieża Franciszka w naszym kraju powitali pracownicy Nuncjatury
Apostolskiej, przedstawiciele miejscowego
Kościoła i władz państwowych.
Kilka dni później odbyło się 79. posiedzenie plenarne KKBB z udziałem nowego
nuncjusza. Arcybiskup Ante Jozić przekazał
biskupom pozdrowienia od Ojca Świętego, a
także wyraził swoją otwartość na współpracę. W szczególności hierarchowie omówili
program roku duszpasterskiego 2021, kiedy
przypada 30. rocznica odrodzenia struktur
Kościoła Katolickiego na Białorusi.

W wydawnictwie „Pro Christo” ukazała
się książka znanego polskiego księdza-poety
Jana Twardowskiego „Wesoły nam dzień
dziś nastał, czyli o tym, kim jest wielkanocny
baranek” w tłumaczeniu na język białoruski
pisarki Ireny Żarnosiek. Ilustracje przygotowała artystka Halina Chinka-Januszkiewicz.
Książka adresowana jest przede wszystkim do dzieci i poświęcona jest świętom
wielkanocnym, ich „mądremu i radosnemu przeżyciu”. W prosty sposób i szczerze,
lecz równocześnie bardzo głęboko ks. Jan
opowiada o tradycyjnych symbolach, które
z każdym rokiem nabierają nowych odcieni.
Z charakterystycznym humorem autor zaprasza do radosnego uśmiechu, doradzając
„święta nie przeżuć, ale przeżyć”.

25-lecie ślubów zakonnych obchodziła s. Teresina od Dzieciątka Jezus.
Uroczystość odbyła się w diecezjalnym
sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
w Gudogaju (dekanat Ostrowiec).
Mszy Świętej przewodniczył biskup
witebski Oleg Butkiewicz. Homilię wygłosił wikariusz generalny archidiecezji
mińsko-mohylewskiej biskup Jerzy Kosobucki. Pogratulować jubilatce przybyły
zakonnice z Brześcia i Ostrowca, a także
przyjaciele i wierni z różnych parafii.

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