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„POTRZEBNY JEST ŻYWY
KULT I ENTUZJAŚCI”

Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych to czas, gdy świat
zmarłych wkracza w świat żyjących.
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W Gudogaju pożegnano
o. Leonarda Ciechanowskiego,
karmelitę bosego

catholicnews.by

na stronie

Kardynał Świątek był kilka razy w celi śmierci, ks. Woroniecki 7 lat spędził
w obozie stalinowskim w Kazachstanie i pracował w kopalniach miedzi,
a ks. Michalskiego zamordowano na śmierć po Mszy świętej, jeszcze w ornacie... W czasach radzieckich Kościół znacznie „wzbogacił się” o takie historie. Jednak, żaden z „pokolenia, które zachowało wiarę”, do tej pory nie został
uznany za błogosławionego. Wraz z ks. Aleksandrem Żarnosiekiem rozmawiamy o przyczynach tej historycznej niesprawiedliwości.
na stronie

grodnensis.by
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Zmarły kapłan przez ostatnie 21 lat posługiwał
w miejscowej parafii i parafii św. Andrzeja Boboli
w Gradowszczyźnie.
na stronie
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DLA ŻYJĄCYCH – DOBRO,
DLA ZMARŁYCH – POCIECHA

pinterest.com

shutterstock.com

Jak pomóc ludziom
po rozwodzie?

Większość osób rozwiedzionych potrzebuje uzdrowienia pod względem emocjonalnym, psychicznym i duchowym.
na stronie

6

W tym roku Wydawnictwo Diecezji Grodzieńskiej wydało do druku w języku rosyjskim książkę austriackiej mistyczki Marii Simmy „Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi”. Kobieta dzieli się cennym doświadczeniem
kontaktu ze zmarłymi, którzy przychodzili do niej z prośbą o pomoc,
w odpowiedzi na które Maria ofiarowała modlitwę i cierpienie fizyczne.
na stronach
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Drodzy Czytelnicy!

Od czasu męczeństwa św. Stefana, pierwszego diakona, niezliczone rzesze
męczenników swoją własną krwią przypieczętowały swoją wierność Chrystusowi. Na ich krwi wyrasta i rozwija się Kościół, bowiem krew jest zasiewem
Kościoła. Jednocześnie są oni naszymi orędownikami przed tronem Bożym.
W �X wieku męczeństwo stało się udziałem tysięcy chrześcijan, którzy
dali świadectwo swojej nadziei. Bolesne doświadczenie nie ominęło też naszych ziem: krew męczenników swego czasu niejednokrotnie zrosiła Grodzieńszczyznę i cały kraj.
Prośmy naszych świętych i błogosławionych męczenników o wstawiennictwo u Wszechmogącego Boga za nasz Kościół, za wszystkich mieszkańców
Białorusi i za cały świat. Niech przez ich wstawiennictwo Miłosierny Bóg
natchnie nas do dokonywania mądrych wyborów, a także niech da nam szansę budowania zgody i jedności między ludźmi!
kalendarz

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.

ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ CZŁOWIEKU...

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.

radiocristiandad.org

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.

ciąg dalszy ze str. 1

Czas ma to do siebie, że nieubłaganie ucieka,
przemija bezpowrotnie. Z pierwszymi przymrozkami, jak co roku, nadchodzi miesiąc listopad, który obdarowuje nas swoją zadumą, smutkiem, ponurą, deszczową aurą, narzucając nastrój refleksji
na temat przemijalności życia.
Ks. Jerzy Martinowicz

J

ak bardzo tej zewnętrznej atmosferze i klimatowi
swoją treścią odpowiada liturgiczna Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmar-

zmarłych wkracza w świat żyjących.
Wkraczając w świat zmarłych wchodzimy w ciszę i pokój
wieczny tych, którzy już poprzedzili nas w pielgrzymce wiary i

Odwiedzając groby naszych bliskich zmarłych, zanośmy im naszą wiarę. Módlmy się za nich do Boga,
ofiarujmy Komunię świętą w ich intencji, zyskujmy
odpust zupełny.
łych. W tej nieubłagalnej pogoni czasu, te święta robią
swojego rodzaju wyłom, który
sprawia, że zacierają się różnice
między tym, co już było, co jest
i co będzie naszym udziałem.
Te pierwsze dni listopada
niby na chwilę łamią barierę tajemnicy między życiem a
śmiercią i namacalnie dają nam
przeżyć prawdę naszej wiary „w
świętych obcowanie”, prawdę o
Kościele, gdzie żywi przechodzą
obok tych, którzy już odeszli do
wieczności, którzy już spoczywają na miejscu ziemskiego
spoczynku jakim jest cmentarz.
Ponieważ te dwa wspomnienia
liturgiczne to czas, gdy świat

życia do domu Boga Ojca. A nasi
zmarli bliscy wkraczają w zabiegane przepełnione gwarem
codzienności i pośpiechu nasze
życie, ożywiając wspomnienia,
które obudzone napełniają nas
powagą, zadumą, zamyśleniem,
reﬂeksją i ciszą.
Nawiedzając cmentarze z
potrzeby naszego serca, pochylając się nad grobami naszych
bliskich, bez zbędnych świadków, wzniosłych słów, przemądrzałych przemów, chcemy wyrazić swoją prostą wdzięczność
tym, których już nie ma pośród nas. W ciszy opadających
jesiennych liści zmrożonych
pierwszymi
przymrozkami,

w ciszy płonących zniczy pragniemy podziękować im za dobro, które nam przekazali,
za wartości, które bronili z wielkim poświęceniem, za wiarę,
której strzegli, za miłość, której
byli wierni, za nadzieję, której
nie utracili.
Z takim nastawieniem pragniemy wkroczyć w ten świat
zmarłych, aby wyrazić tą wielką wdzięczność, której często
z naszej strony brakowało, gdy
żyli pośród nas. Ponieważ nie
było czasu, gdyż byliśmy zbyt
zapracowani i zajęci naszą szarą codziennością. Ponieważ
nie umiejętność zapominania,
przebaczania, pojednania wpłynęła na nasze relacje z nimi.
Ponieważ tak po ludzku ciągle
z uporem powtarzaliśmy sobie,
że jeszcze mamy czas i wszystko
zdążymy.
Wdzięczność nasza nie pozostaje bez odpowiedzi. Zmarli,
którzy, jak wierzymy, cieszą się
świętych obcowaniem, w ciszy
i zadumie wkraczają w nasze
życie, aby przypomnieć nam
prawdę o przemijaniu: ponieważ przemija postać tego świata

kierują do nas to przypomnienie, to wołanie. Bo jakże często
o tych podstawowych prawdach
zapominamy. I wtedy tracimy
właściwe odniesienie do życia,
które bezpowrotnie przemija,
do czasu, który został nam dany
i który nieubłagalnie przemija
bez możliwości powrotu.
Gdy w zadumie, ciszy i reﬂeksji wkraczamy w świat tych,
którzy już odeszli, to budzą się
wspomnienia związane z tymi,
których kochaliśmy, którzy byli
bliscy naszemu sercu i stanowili przez wiele lat część naszego
życia. I aby nie ulec przygnębieniu z faktu, że już ich nie
ma na tym świecie, przypomnijmy słowa jednej z podstawowych prawd chrześcijańskiej
wiary: życie człowieka zmienia
się, ale się nie kończy. A Ten,
w Którego wierzymy, jest dla
nas „zmartwychwstaniem i życiem” dlatego „choćby nawet
umrzemy to żyć będziemy”
(por. J 11, 25).
Wierzymy w Chrystusa,
wierzmy także Chrystusowi, że
z Nim my wszyscy zmartwychwstaniemy, aby cieszyć się peł-

Niech cmentarz stanie się miejscem, gdzie zaprosimy Jezusa. Gdzie przyjdziemy nie tylko z kwiatami
czy zakupionymi zniczami, ale ze słowem, „że nie
wszystko stracone”. Taką pewność daje tylko wiara.
Więc z wiarą przychodźmy na cmentarz.
i życia ludzkiego. Oni nam przypominają, że czas płynie bezpowrotnie, że należy go dobrze
wykorzystać.
Ci, którzy już od nas odeszli,

nią życia, które daje On wszystkim swoim wiernym, którzy
dobrze wykorzystują czas, który
został złożony w ich ręce jako
najwspanialszy dar.
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Z życia Kościoła

KS. ŻARNOSIEK O BRAKU BIAŁORUSKICH KATOLICKICH
NOWOMĘCZENNIKÓW:

„POTRZEBNY JEST ŻYWY KULT I ENTUZJAŚCI”
ciąg dalszy ze str. 1
Artiom Tkaczuk

catholicnews.by

– Jeśli się nie mylę, kolonia,
w której pracował Ksiądz w Orszy, była niegdyś więzieniem przed
wysiedleniem na Syberię. Przeszło
przez nią wielu księży.

względem organizacji, a czasem także ﬁnansów. Aby ktoś został uznany
za świętego, potrzebny jest bardzo
żywy kult. I tak naprawdę nie jest
to u nas tak rozwinięte. Inna sprawa pierwsi chrześcijanie – mieli kult
naprawdę żywy, chowali odzienie
pierwszych męczenników. W naszych czasach nie ma czegoś takiego.

Ks. Aleksander Żarnosiek (w środku) – marianin, proboszcz parafii w Rosicy
(diecezja witebska). Znany białoruski kaznodzieja i rekolekcjonista.
Autor książki „Памілаваныя”
– Tak, 12 Kolonia Orszańska została celowo zbudowana jako baza
przesiedleńcza NKWD. Jeżeli się nie
mylę, zaczęto ją budować w 1944
roku. Przeszło przez nią wielu księży, w tym kardynał Świątek. A także
marianie ks. Pawlik i ks. Franckiewicz. Czy przynajmniej ją widzieli,
trudno powiedzieć, ponieważ z tego,
co rozumiem, po prostu zostali przywiezieni, załadowani do wagonów i
wiezieni na Syberię przez kilka dni.
Później na podstawie tej bazy wybudowano kolonię. Dlatego do dziś są
tam stare budynki NKWD.
– Nie mamy ani jednego błogosławionego, który mieszkałby na naszych ziemiach po 1945 roku. Chociaż świadków wiary i, co tu dużo
mówić, prawdziwych męczenników
nie brakowało. Oczywiście procedura ogłoszenia błogosławionym jest
skomplikowana. Wydaje się jednak,
że nadal nie jest to główny powód.
Co o tym Ksiądz sądzi?
– Muszę powiedzieć, że trwają
prace nad ogłoszeniem katolickich
nowomęczenników. Za czasów
Jana Pawła II był pomysł stworzenia dwóch grup błogosławionych
męczenników – oﬁar II wojny światowej zamordowanych przez reżim
niemiecki oraz oﬁar okresu sowieckiego zamordowanych już przez
reżim radziecki. Pierwsza grupa 108
osób, w skład której wchodzili także
męczennicy z Rosicy, doszła do beatyﬁkacji w 1999 roku. Drugiej grupy
z jakiegoś powodu do beatyﬁkacji
nie doprowadzono. Jednak prace

– A co jeszcze, oprócz braku kultu, może być przyczyną braku katolickich nowomęczenników?
– Tutaj trzeba jeszcze rozróżnić
procedury dla tych, którzy zmarli
śmiercią naturalną, i męczenników
za wiarę. Dla tych ostatnich wystarczy zebrać informacje, że człowiek
umarł za swoją wiarę. Jeśli tego
nie ma, a człowiek po prostu żył i
umarł w aureoli świętości, konieczne
jest, by wydarzyły się cuda niewytłumaczalne przez naukę. Z reguły jest
to uzdrowienie. Nic więc dziwnego,
że świeckich błogosławionych jest
tak niewielu. Jeśli tak umiera mnich,
kapłan lub biskup, diecezja lub
zakon dają pieniądze na niezbędną
komisję. A za osobę świecką kto będzie tak się starał? Więc tak się składa, że prawie wszyscy święci są albo
zakonnikami, albo księżmi. Chociaż
z pewnością tak nie jest: świeckich
świętych jest znacznie więcej.
Jak powiedziałem, z męczennikami za wiarę jest łatwiej. W przypadku naszych męczenników z Rosicy
sprawą zajmowało się Zgromadzenie
Marianów. Mówiąc prościej, gdyby nie było ludzi zaangażowanych
w proces, męczennicy ci nie zostaliby
uznani za błogosławionych.
– W Kościele często jest wspominane „pokolenie, które zachowało wiarę”. Ale rzadko się zdarza, by z tego ogółu wyróżniono
niektórych osób. Jeśli ktoś zostanie
wspomniany, to raczej w kontekście lokalnym. Dlaczego nie ma
takiego wyróżnienia?
W grudniu 1950 roku miała miejsce ostatnia egzekucja księdza.
Do kościoła wbiegli młodzi ludzie.
Powalili księdza przy ołtarzu i zaczęli bić żelaznymi prętami. Ktoś
z wiernych wbiegł do kościoła.
Ksiądz leżał prawie nieprzytomny.
Pani Wanda Szewc wspomina, że
miał mocno pobity brzuch. „Podnieśli ornat, a tam wszystko w czerwieni. Michalskiego posadzili na
krześle. Po odczekaniu przenieśli
do plebanii. Mieszkańcy Wiszniewa
zaczęli gromadzić się przy niej i się
modlić”. Konanie trwało kilka dni.
Śmierć nastąpiła 25 grudnia.

były prowadzone. Zajmował się
tym bardziej Kościół w Rosji. U nas
od marianów wyznaczano wtedy
osoby odpowiedzialne. Do grupy tej
należało trzech marianów, wśród
których było dwóch Białorusinów –
ks. Cikota i ks. Abrantowicz
Proces kanonizacyjny czy beatyﬁkacyjny to trudna sprawa. Nie tyle
nawet pod względem wiary, co pod

– Osobiście jestem trochę krytyczny wobec tego tematu. Oczywiście są to ludzie, którzy się nie zachwiali. Jednak w wielu przypadkach
trzeba powiedzieć, że wspomniane
pokolenie nie było w stanie przekazać wiary. Ich dzieci w większości nie
chodzą do kościoła, nie jest im to potrzebne.
Dlaczego nie ma żadnych

znaczących osób? Byli to najprawdopodobniej ludzie, którzy trzymali klucze od kościoła, wysyłali
paczki dla księży do obozów, rozpowszechniali przepisane odręcznie katechizmy. Jednak i oni już
w większości zmarli. Aby kogoś
tam wyróżnić, ktoś musi to zrobić.
Sami się nie wyróżnią. Potrzebni są
entuzjaści, którzy poruszyliby ten
temat.
– Dlaczego „pokolenie, które zachowało wiarę” jest tak powierzchownie wpisane w pamięć
białoruskiego Kościoła? Są, może,
jakieś pamiątkowe tablice, książki,
jakieś dni pamięci. Istnieje jednak
poczucie, że wraz ze starszym pokoleniem pamięć o nich zniknie.
– Myślę, że może to mieć związek z naszą mentalnością. A czy
w ogóle Białorusini cenią historię?
Nie wygląda na to. To jest pytanie
dotyczące naszej świadomości,
bierności, obojętności do języka –
myślę, że wszystko śmiało można
postawić w jednym rzędzie. Jeśli
nie ma pamięci o swojej historii,
nie będzie jej o ludziach. Nie można
tego zrobić na siłę, do tego można
tylko dojrzeć.
– Znał Ksiądz ks. Antoniego
Łosia, marianina rozpoczynającego sprawę sanktuarium w Rosicy. Po wieloletniej pracy w Polsce
w 1988 roku przyjeżdża do Druji i
rozpoczyna posługę od odrodzenia
pamięci o męczennikach z Rosicy.
Dlaczego?
– To jest przykład takich entuzjastów, o których mówię. Czasami
wystarczy jedna osoba. Oczywiście
był księdzem, miał większe wpływy niż zwykły człowiek. Jednak na
pewno był entuzjastą, dla którego
ważne było poruszenie tej sprawy.
Ks. Antoni pochodził z Białorusi
i uczył się w przedwojennym gimnazjum w Druji, po czym wstąpił
do Zgromadzenia Księży Marianów.

robiliśmy. Nie oznacza to, że tematy
te pasywnie odeszły od nas. Jednocześnie wydaje mi się, że jeśli duszpasterstwo koncentrowało się tylko
na budownictwie, to był to błąd. To
znaczy, że tak bardzo inwestowaliśmy w ściany, że w ogóle przegapiliśmy ludzi. Biorąc pod uwagę, że
stare pokolenie nie było w stanie
naprawdę przekazać wiary, i w sumie nie miało wiele do przekazania,
i nie wiedziało, jak to zrobić…
Czy powinniśmy byli na siłę
podnosić temat tej pamięci? Myślę,
że wszystko jest ze sobą powiązane. Zajęliśmy się bardziej sprawami
gospodarczymi:
odzyskiwaliśmy
kościoły, budowaliśmy, remontowaliśmy – a mniej zajmowaliśmy
się ludźmi. Pamięć sama odchodzi
w takiej sytuacji. Gdy nie ma kontaktu z ludźmi, to po co pamięć.
Rozważam ten temat ostrożnie,
ponieważ sam napisałem swoją
pracę dyplomową z historii Kościoła. Bardzo mnie to interesowało.
Potem, szczerze mówiąc, trochę się
do niej ochłodziłem. Z jednej strony wszystko to jest ważne. Z drugiej
– jest jakiś złoty środek: nie można zajmować się tylko historią bez
żywej osoby. Wszystko musi przebiegać kompleksowo.
To, jeśli można tak porównać,
jak apostołowie, którzy wiedzieli, kim jest Chrystus i szczerze Go
kochali. Musieli zachować świadectwa, przekazać je. Tak powstawały
Ewangelie, Listy. Trzeba było odnotować miłość do Niego. Historia
nie rodzi się jak coś sztucznego.
Nie można powiedzieć: „Kochajmy
historię”. Dla mnie to trochę o niczym.
– A co by białoruskiemu Kościołowi mogło dać ogłoszenie kilku
błogosławionych nowomęczenników?
– Dobre pytanie. Byłem kiedyś
zaskoczony, gdy dowiedziałem się,

Ks. Adam Stankiewicz zmarł
w obozie 4 grudnia 1949 roku.
Władze bezpieczeństwa państwowego w akcie zgonu zapisały, że ksiądz zmarł w TajszetŁagu
„z powodu otłuszczenia serca”.
Jednak według historyka Anatolija Sidorewicza, najprawdopodobniej, pod takimi eufemizmami kryje się prawdziwa przyczyna śmierci – rozstrzelanie.

Osobiście znał błogosławionych
męczenników i był patriotą. Gdy
możliwy był powrót na Białoruś,
natychmiast wrócił. Zaczął szukać
informacji o Druji, organizował
spotkania byłych absolwentów,
zbierał ich świadectwa – to całe archiwa, które gromadziły się od lat.
Na tle tego wszystkiego poruszył
też temat Rosicy. Jeździł tam, opiekował się kościołem, tym bardziej,
że Druja jest niedaleko Rosicy.
W pewnym sensie ks. Łoś był
świadkiem całego procesu. Jestem
prawie przekonany, że gdyby nie
on, to być może męczennicy z Rosicy nie byliby beatyﬁkowani. Mimo
świętości, ks. Kaszyra i ks. Leszczewicz oﬁcjalnie nie mogliby zostać
uznani za błogosławionych. Ktoś
musiał zebrać wszystkie materiały.
Ks. Antoni poświęcił temu lata.
Nie można też powiedzieć, że
tylko ks. Łoś tym się zajmował: byli
ludzie, których interesowała Rosica. Kiedyś moja mama była bardzo zainteresowana tym tematem,
ale jednoznacznie, że w większym
stopniu on do tego się przyczynił.
– Czy będę miał rację, jeśli powiem, że budując duszpasterskie
priorytety ostatnich trzydziestu
lat, odkładaliśmy pamięć na później? Albo w ogóle o niej nie myśleliśmy.
– Trudno powiedzieć, że
w ogóle nic nie zainwestowaliśmy w historię – niby myśleliśmy i

że w czasach sowieckich istniały obozy tylko dla osób wierzących. Nawet kiedyś spotkałem się
z majorem, który był tam pracownikiem kolonii i tam też przeżył
nawrócenie. Głównie w tych obozach siedzieli protestanci – zielonoświątkowcy, baptyści. Oczywiście nie pastorzy, ale ludzie
świeccy. Dlaczego siedzieli? Ponieważ czytali Biblię, nie ukrywali
tego i, o ile mogli, ewangelizowali ludzi. U nas prześladowanymi
za wiarę byli głównie księża. Czasami zakonnice. Osób świeckich
jest bardzo niewiele. Mieliśmy pasywne podejście osób świeckich.
Zawsze uważałem, że ważne jest, aby mieć osobistą relację
z Chrystusem, pozostać Mu wiernym. I tutaj słyszę przykład ludzi,
którzy pozostali wierni do końca.
Nikt ich nie złamał. To inspiruje. Taki przykład działa – w takich
przypadkach należy zawiesić tablice pamiątkowe, należy mówić o
takich ludziach. Wtedy to ma sens.
Więc, wracając do heroizmu,
musi być żywy. U nas pasywność
osób wierzących jest po prostu
ogromna. Chociaż stoją w Kościele.
Gdyby dzisiaj były prześladowania,
każdy by poszedł w swoją stronę.
Nic by tu nie było. To moja opinia.
Z taką biernością bohaterstwo nas
nie zainspiruje. Inspiruje, gdy sam
do niego dążysz. Jeśli ludzie nie
będą dążyć, to i tablice nie pomogą.
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

W Watykanie odbyła się
prezentacja zbioru pism
o Dostojewskim

Odbyła się watykańska prezentacja włoskiego wydania
zbioru pism Władimira Sołowjowa na temat rosyjskiego pisarza i
ﬁlozofa Fiodora Dostojewskiego.
„Bohaterowie Dostojewskiego to coś więcej niż tylko genialna kreacja artystyczna i literacka.
Wczoraj i dziś świadczą o pięknie
i przemożnej mocy wiary chrześcijańskiej: wiary skrzywdzonych
i poniżonych, ostatnich, prześladowanych: tak zwanych najgorszych, tych, którzy poznali otchłanie dobra i zła” – powiedział
kardynał Pietro Parolin, przemawiając do zebranych podczas wydarzenia kulturalnego.
Sekretarz stanu przypomniał,
że papież Franciszek często odwołuje się do Dostojewskiego
– pisarza, który, według papieża, „dogłębnie potraﬁł odczytać
ludzką duszę” i ukazał „moc jedynej prawdziwej miłości, miłości Chrystusa, która daje zranionej ludzkości to, czego jej
potrzeba”.

Kardynał Parolin
poprowadzi delegację
Stolicy Apostolskiej
na COP26

Dyrektor Biura Prasowego
Stolicy Apostolskiej poinformował o udziale Stolicy Apostolskiej
w 26. Konferencji Stron Ramowej
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(COP26).
Na forum przybędzie Delegacja Watykanu pod przewodnictwem kardynała Pietro Parolina,
sekretarza stanu Jego Świątobliwości.
Szczyt klimatyczny odbędzie
się od 31 października do 12 listopada 2021 roku w szkockim mieście Glasgow. Zgromadzi około
200 światowych liderów, aby zaktualizować plany obniżenia emisji gazów cieplarnianych w walce
z globalnym ociepleniem.

Nowy mistrz papieskich
celebracji liturgicznych

11 października 2021 roku
Ojciec Święty mianował nowego mistrza papieskich celebracji
liturgicznych i szefa Papieskiej
Kapeli Muzycznej. Został nim
56-letni prałat Diego Giovanni
Ravelli.
W 1998 roku rozpoczął pracę
w Urzędzie Dobroczynności Apostolskiej, gdzie od 2013 roku był
kierownikiem bura. Po współpracy z Urzędem Papieskich Celebracji Liturgicznych jako ceremoniarz–asystent, został w 2006
roku ceremoniarzem papieskim.
Prałat Diego Giovanni Rovelli
zastąpił na stanowisku mistrza
papieskich celebracji liturgicznych i szefa Papieskiej Kapeli
Muzycznej biskupa Guida Mariniego, który 29 sierpnia 2021
roku został mianowany duszpasterzem diecezji Tortona w metropolii genueńskiej.

Intencje modlitewne
na listopad
powszechna
Módlmy się, aby osoby
cierpiące na depresję albo burnout
znajdowały u wszystkich wsparcie
i światło, otwierające na życie.

diecezjalna
Módlmy się, aby Pan błogosławił
dobrodziejom i oﬁarodawcom
Kościoła.
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W GUDOGAJU POŻEGNANO O. LEONARDA
CIECHANOWSKIEGO, KARMELITĘ BOSEGO

ciąg dalszy ze str. 1

16 października w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Gudogaju (dekanat Ostrowiec) pożegnano
zmarłego o. Leonarda Ciechanowskiego OCD. Zmarły
kapłan przez ostatnie 21 lat posługiwał w miejscowej
parafii i parafii św. Andrzeja Boboli w Gradowszczyźnie.
Ks. Jerzy Martinowicz

N

a Eucharystii, podczas której dziękowano Panu Bogu za dar
kapłana, jego oddaną i wierną posługę, zgromadzili się liczni wierni paraﬁi, a także z innych miejscowości. Wszyscy
dziękowali Bogu, że dane im było poznać ojca Leonarda, który
swoim prostym i skromnym stylem życia potraﬁł zachwycić Bogiem innego człowieka.
Mszy św. w intencji zmarłego karmelity przewodniczył biskup
grodzieński Aleksander Kaszkiewicz w koncelebrze z biskupem
Kazimierzem Wielikosielcem, biskupem Jerzym Kasabuckim,
a także kapłanami diecezjanymi i karmelitami ze wszystkich
wspólnot zakonnych naszego kraju.

www.slowo.grodnensis.by

Z życia Kościoła

O. Leonard Ciechanowski urodził się 6 listopada 1957 roku
w Brańsku na terenie dzisiejszej diecezji drohiczyńskiej. Po ukończeniu
szkoły wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, gdzie
odbył dwuletnie studia ﬁlozoﬁczne i
roczne teologiczne (1976-1979).
Po rozpoznaniu powołania
w kwietniu 1984 roku wstąpił
do Zakonu Karmelitów Bosych. Po
odbyciu nowicjatu 8 kwietnia 1985
roku złożył pierwsze śluby zakonne.
Dalsze studia teologiczne odbył w
Wyższym Seminarium Duchownym
Karmelitów Bosych w Krakowie.
19 marca 1988 roku złożył wieczyste
śluby zakonne i przyjął świecenia
diakonatu, a 1 czerwca tego samego
roku – święcenia prezbiteratu.
W latach 1988-1989 był katechetą w Krakowie, a w latach
1989-1990 w Kluszkowcach. Przez
następne 6 lat pracował we Wrocławiu, gdzie był katechetą, wikariuszem paraﬁi i ekonomem klasztoru.
W 1996 roku został przełożonym
nowej fundacji Karmelitów Bosych
w Gorzędzieju, gdzie przez pewien
czas pełnił również funkcje magistra postulantów.
W kwietniu 2001 roku wyraził przełożonym swoje pragnienie
wyjazdu na Białoruś. Posługiwał w Gudogaju od tego czasu aż
do śmierci.

Kościół powszechny

SZKOCJA. Kościół katolicki w Szkocji przygotowuje się
do przyjęcia papieża Franciszka i światowych przywódców
na szczycie klimatycznym ONZ. Odbędzie się on w Glasgow
w dniach 31 października – 12 listopada 2021 roku. Podczas
trwania forum przewidziane są modlitwy, czuwanie, spotkania
dla młodzieży i inicjatywy ekumeniczne. Do kościelnego komitetu organizacyjnego inicjatyw, związanych z COP26, należy 10 osób: specjaliści w dziedzinie liturgii, muzyki, logistyki,
mediów. Kieruje nim ordynariusz diecezji Galloway bp William
Nolan. Na COP26 zamierzają oni poprzeć papieskie wezwanie
do wypracowania porozumienia, ratującego naszą planetę.
WŁOCHY. Metropolita Neapolu abp Domenico Battaglia
odniósł się do zaostrzającej się wojny gangów w tym mieście.
„Oni zabijają Neapol! Ślad krwi, który w ostatnich dniach
pozostawiono na kilku ulicach i dzielnicach, nie może nikogo pozostawić obojętnym” – napisał hierarcha. Ostatnio
w Neapolu doszło do krwawych starć między rywalizującymi
ze sobą klanami camorry. Policja odnotowała dwanaście ataków i zamachów bombowych, głównie w neapolitańskiej dzielnicy Ponticelli. Kilka osób zginęło. Ostatnim z nich był 23-letni mężczyzna, który został zastrzelony siedmioma strzałami
z pistoletu z bliskiej odległości.
ARMENIA. Podczas wizyty prezydenta Armenii Armena Sarkisjana u papieża Franciszka podjęto decyzję o otwarciu nuncjatury apostolskiej w tym kraju. Biuro prasowe szefa
państwa poinformowało, że w czasie spotkania z kardynałem
sekretarzem stanu Pietro Parolinem Sarkisjan z zadowoleniem
przyjął decyzję papieża Franciszka o ustanowieniu nuncjatury apostolskiej, która wkrótce zostanie otwarta w Erywaniu.
Świadczy to o „zaangażowaniu obu stron w rozwój relacji
miedzy Armenią i Stolicą Apostolską”. Dotychczas nuncjusz
apostolski w Armenii rezydował w nuncjaturze apostolskiej
w stolicy Gruzji, Tbilisi. Od 2018 roku nuncjuszem w Armenii i
Gruzji jest abp José Avelino Bettencourt.
FRANCJA. Episkopat Francji podkreślił determinację
wszystkich biskupów, a wraz z nimi wszystkich katolików, aby
ochrona dzieci stała się absolutnym priorytetem. Przewodniczący Konferencji Biskupów, arcybiskup Eric de Moulins-Beaufort spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych tego kraju
Géraldem Darmaninem. Podczas spotkania podkreślono, że
„zakres przemocy i napaści na tle seksualnym wobec nieletnich
ujawniony w raporcie wymaga od Kościoła ponownego odczytania swoich praktyk”. Episkopat Francji będzie starał się, aby
ochrona dzieci była na pierwszym miejscu.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

DLA ŻYJĄCYCH – DOBRO,
DLA ZMARŁYCH – POCIECHA
ciąg dalszy ze str. 1

Czasami dusze były tak realistyczne, że w oczach
kobiety całkowicie zatarła się granica między duchem a człowiekiem z krwi i kości. Istotę prywatnych
objawień Marii Simmy i naszą rolę w sprawie zbawienia przybliża dyrektor diecezjalnego wydawnictwa
ks. Tadeusz Krisztopik.

jesusmariasite.org

Angelina Marciszewska

Maria Simma (1915-2004), która miała łaskę kontaktu z duszami czyśćcowymi

– Księże Tadeuszu, Maria
Simma twierdziła, że każda
dusza czyśćcowa potrzebowała zgody Boga, by móc się do
niej zwrócić. Czasami kobieta
przyjmowała dusze każdego
dnia i każdej nocy, wypełniała
ich prośby, i pomagała wielu
duszom osiągnąć Niebo. Jeśli
ta praktyka jest tak owocna, dlaczego Bóg nie pozwala większej liczbie zmarłych
zwracać się do większej liczby
żyjących?
– Kościół nie zobowiązuje nas do wiary w prywatne
objawienia, ale pozwala nam
je wykorzystać do wzmocnienia naszej wiary, o ile nie są
one sprzeczne z Bożym Objawieniem i naukami Kościoła. Maria Simma mieszkała
w Sonntag w Austrii w latach
1915-2004. Jej wizje są drukowane za zgodą władz kościelnych od 1968 roku. Wielu
katolików dzięki jej świadectwom zaczęło więcej modlić

się za zmarłych. Dlatego Wydawnictwo Diecezji Grodzieńskiej, chcąc zwiększyć świadomość potrzeby modlitwy
za zmarłych wśród naszych
wiernych, wydrukowało książkę objawień wizjonerki. Objawienia Marii Simmy są prywatnymi wizjami. Przeżywała
spotkania z duszami czyśćcowymi zgodnie ze swoimi możliwościami i ludzkimi ograniczeniami. Dzięki jej wierze i
oﬁarnej chęci pomagania duszom szybciej przejść należne
im oczyszczenie, Bóg pozwolił
konkretnym osobom zwrócić
się do kobiety z prośbą o pomoc. Dlaczego właśnie te osoby, a nie inne, przychodziły
do niej, to dzieło Opatrzności
Bożej. Dlaczego dziś dusze
zmarłych nie przychodzą z
prośbami do żyjących? Najwyraźniej u współczesnych ludzi
Bóg nie znajduje odpowiedniej
wiary i chęci oﬁarowania swojego cierpienia za zmarłych.
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Alena Majsiuk

SIEDEM GRZECHÓW
GŁÓWNYCH, CZYLI
NAMIĘTNOŚCI KIPIĄCE
TAKŻE PO ŚMIERCI

Śmierć to nie koniec życia. Osoba żyje wiecznie, gdy się o niej pamięta, gdy się korzysta z owoców jej pracy. Ale paradoks polega na tym, że nawet po fizycznej śmierci człowiek pozostaje przyczyną fizycznego zatrucia przestrzeni. Jego krewni nadal
zanieczyszczają ziemię szkodliwymi dla środowiska wieńcami, sztucznymi kwiatami,
jednorazowymi zniczami i ogromnymi pomnikami, które nadmiernie podgrzewają
atmosferę.
Grzechy śmiertelne ludzkości mogą prześladować osobę po jej odejściu do życia
wiecznego, powodując rozpacz duszy. A zadaniem bliskich nie jest zwiększanie drzewa tego krzyża.
PYCHA
Przejdź się przez cmentarz,
spójrz na skromne pochówki. Czy
tak mało ci ludzie zrobili za życia?
Może zrozumieli absurd wywyższania się i zostawili tylko minimalny ślad? Są tacy, których prochy zostały po prostu rozwiane i
którzy pozostali w pamięci bez
pomnika oraz wielu plastikowych
wyrobów.
Mierzenie się patosowością
pomników, dekoracją grobów – to
kolejny przejaw pychy.
CHCIWOŚĆ
Jak ograniczyć nadmierne
pragnienia? Modlić się za zmarłego! Co będzie dusza, która opuściła ciało, miała ze stosu sztucznych
kwiatów? Każdy kwiat ma czas na
kwitnienie i czas na więdnięcie.
Udekoruj przestrzeń wieloletnimi

kwiatami na różne pory roku, a
zimą pozwól suszonym kwiatom,
które mają dużo nasion, służyć
jako pokarm dla ptaków.
ZAZDROŚĆ
Jednym ze sposobów okazania zazdrości na cmentarzu jest
to, że z ostatnich sił starają się
zbliżyć do innych pod względem
dekoracji, wielkości i skali nagrobków, dając za to ogromne
kwoty, które mogłyby służyć żywym ludziom. Troska o żywych
jest przejawem miłości bliźniego.
Jest on ważniejszy niż dążenie do
zadowolenia opinii publicznej w
trosce o miejsce pochówku.
GNIEW
Tylko żywi ludzie mogą obdarzyć tych, którzy odeszli
do innego świata, zdolnością

– „Jest tyle rodzajów
czyśćca, ile dusz” – zauważa
Maria Simma po kontakcie
ze zmarłymi. Jak to wyjaśnić?
– Każda dusza w czyśćcu
ma swój osobisty czyściec w
tym sensie, że każdy człowiek jest niepowtarzalną
indywidualnością, która ma
swoje dobre uczynki i swoje
osobiste grzechy, o ciężkości
których wie tylko on sam i
Pan Bóg. Dlatego każda dusza przechodzi swój indywidualny proces oczyszczania.
Według nauki Kościoła czyściec jest nie tyle miejscem
oczyszczania, o ile bardziej
stanem oczyszczania. Ponieważ nawet w szpitalu –
miejsca powrotu do zdrowia,
każdy pacjent ma swój własny stan choroby i bólu, swój
osobisty stosunek do niemocy. Każdy swoje cierpienie przeżywa indywidualnie
(ktoś z nadzieją i modlitwą,
ktoś niecierpliwie, a nawet
ze złością) i każdy ma swoje
osobiste pragnienie uzdrowienia.

ze Zmartwychwstałym Chrystusem w sakramencie wiary,
gdzie jest On istotnie obecny. To żywa relacja z naszym
Zbawicielem. Na tyle kochamy Chrystusa, na ile kochamy Go w Komunii świętej. I
tę przyjaźń z Jezusem na ziemi lub wyobcowanie wobec

– „Najcenniejszą pomocą jest bez wątpienia oﬁara
Mszy świętej, ale tylko na
tyle, na ile zmarła osoba ceniła ją za życia” – kolejny
cytat z książki. Więc, każda
Msza święta, oﬁarowana w
intencji duszy czyśćcowej,
która nie była wierząca lub
niepoważnie odnosiła się do
praktyki wiary, jest daremną
pomocą? Jak więc skutecznie
pomagać takim duszom?
– Msza święta nie jest jakimś magicznym rytuałem,
ale osobistym spotkaniem

Niego przenosimy do wieczności, do czyśćca. Duszom w
czyśćcu pomaga nie „coś”,
ale „Ktoś” – Chrystus, który
jest Oﬁarą za nasze grzechy.
A ponieważ nie możemy wiedzieć, co dzieje się między
naszymi zmarłymi w czyśćcu a Chrystusem, powinniśmy często oﬁarować za nich
Mszę świętą, Komunię świętą
i modlitwy, a także polegać
na miłosierdziu Bożym, a nie
angażować się w bezowocne
badania. Maria Simma przekazała te informacje dla nas,

wikipedia.org

Сnota ekologiczna

biznes. Dopóki żyjemy, musimy
dążyć do pokoju w duszy, a to, co
stanie się z prochami po odejściu
do lepszego świata, nie jest już
naszą wolą.

do niezadowolenia z czegoś na
cmentarzu. Ludzie przychodzą
na cmentarz tylko według własnego wewnętrznego pragnienia.
A jeśli tego nie zrobią, zmarli
nie będą źli. Ten akt interakcji z
duszami może wystąpić w dowolnym miejscu na planecie i nie jest
związany z grobem. O krewnych
można pamiętać poza określonymi miejscami i wydarzeniami.

OBŻARSTWO
Krewni pamiętają i o tym
grzechu, więc nalewają, zostawiają jedzenie – choć symbolicznie – nawet dla zmarłego. A
dusza zupełnie czymś innym się
żywi. I za życia człowieka nie
smak i aromat są ważniejsze, ale
miłość i myśli, z którymi danie
zostało przygotowane. Duszę
zmarłego mogą karmić tylko
czyny, które pozostały po jego
odejściu do lepszego świata. Pamiętać, co zostało zrobione za
życia, dziękować, opowiadać
tym, komu przynosi to korzyść.
Tym się napełnia duszę, którą
wspominamy.

ROZPUSTA
Jaka jest potrzeba chowania całej rodziny obok siebie?
Czy istnieje różnica w kochaniu wszystkich ludzi i do byłego
partnera, z którym został wzięty ślub? Chęć pochowania się
obok siebie prowadzi do zakupu
miejsca na cmentarzu jeszcze
za życia. Rodzi to jeszcze więcej
problemów, na tym opiera się

ROZPACZ
Przeczytaj ponure napisy na
pomnikach, spójrz na zamieszanie podczas pogrzebu, na wysiłek, aby dopilnować upiększenia
grobu. A łzy rozpaczy i okrzyki „na kogo nas zostawiłeś”?..
Czy tego chce dusza zmarłego?
Opuszczając świat, ukochana
osoba zostaje uwolniona. Ciesz
się z jego uwolnienia, idź dalej,

żyjących, abyśmy się zastanowili, jak bardzo doceniamy
Mszę świętą i Komunię świętą.

odpowiednio znieść, wymaga
od nas cierpliwości, nadziei,
łagodności serca. Pan Jezus
dużo modlił się w swoim życiu, ale odkupienie ludzkości chciał dokonać poprzez
swoją bolesną Mękę i Śmierć
na krzyżu. Możemy oﬁarować
dla dusz w czyśćcu cierpienie
ﬁzyczne, a także cierpienia
psychiczne i duchowe (poczucie urazy, strach, poczucie samotności i porzucenia,
duchową suchość). Wiadomo, że jednocześnie trzeba
się leczyć i szukać wyjścia
z trudnej sytuacji.

– Opierając się na własnych
doświadczeniach,
wizjonerka zapewnia, że
oﬁarne cierpienie pomaga

POMOC DLA DUSZ CZYŚĆCOWYCH WEDŁUG
MARII SIMMY:
1) Msza święta.
2) Drugim najskuteczniejszym środkiem pomocy duszom
czyśćcowym jest modlitwa różańcowa.
3) Dużą ulgę dla nich przynosi oﬁarowanie cierpień duchowych i ﬁzycznych.
4) Droga Krzyżowa.
5) Nieocenione są odpusty. Kto za życia często oﬁarowuje
odpusty za dusze cierpiące w czyśćcu, również w chwili swojej śmierci otrzyma prędzej niż inni łaskę odpustu zupełnego.
6) Jałmużna, dobre uczynki i oﬁary pieniężne na misje
święte.
7) Palenie świec jako akt uwagi i miłości. Rozświetlają
również ciemności dusz w czyśćcu.
8) Kropienie wodą święconą dowolnych miejsc w intencji
dusz czyśćcowych.

duszom czyśćcowym bardziej
niż modlitwa. Jak to wygląda w praktyce? Na przykład,
jeśli coś zaczęło nas boleć
(noga, głowa – cokolwiek),
należy się leczyć i można jednocześnie oﬁarować ten ból
w intencji dusz czyśćcowych?
– Cierpienie, oﬁarowane
Bogu, ma większą wartość,
ponieważ kosztuje nas więcej. Nie jest trudno odmówić
modlitwę ustną – wystarczy poświęcić czas i uważnie recytować formuły modlitewne. Cierpienie, aby je

– Opisując doświadczenie kontaktu ze zmarłymi,
Maria Simma wspomina,
że dusza z najcięższą karą
czyśćcową była za życia kobietą, która była w długim
konﬂikcie z krewną i nie
chciała się pogodzić nawet
przed śmiercią. Jednocześnie
wśród petentów wizjonerki
byli złodzieje, bluźniercy i
mordercy. Dlaczego, Księdza
zdaniem, takie wykroczenie
wymagało największego odkupienia?
– Jezus nakazał modlić
się w ten sposób: „I odpuść
nam nasze winy, tak jak i my
odpuszczamy naszym winowajcom”. Przypomnijmy
przypowieść Jezusa o bezwzględnym dłużniku, który był zaskakująco niesprawiedliwy – sam był winien
dziesięć tysięcy talentów
(320 ton złota), a nie chciał
wybaczyć przyjacielowi sto
dinarów
(sto
dziennych

pomóż duszy cieszyć się nowym
domem, który wcale nie jest
w grobie, ale daleko od tego materialnego świata.
„Środowisko mieści się w logice przyjęcia. Jest to pożyczka,
którą każde pokolenie otrzymuje i powinno przekazywać następnym pokoleniom” (papież
Franciszek, „Laudato si’”, p. 159).
Te słowa są niejako przypomnieniem – co pozostawimy po
sobie dzieciom? Wiek człowieka jest krótki. A góry i obszary
śmieci są wielkie. Wziąć przynajmniej ogromne terytoria,
które są wykorzystywane do pochówku tych, którzy już nie posadzą drzew, nie będą mogli jeść
i pić, ubierać się.
Jako pierwsi jesteśmy zainteresowani, aby przekazać
ludzkości, która przyjdzie po
nas, planetę nadającą się do zamieszkania. To dramat dla nas
samych, ponieważ kwestionuje sens naszego przybycia na tę
ziemię.
„Nie można już z pogardą i
ironią traktować prognoz katastroficznych. Moglibyśmy zostawić następnym pokoleniom zbyt
wiele gruzów, pustyń i śmieci”
(papież Franciszek, „Laudato si’”,
p. 161).

zarobków). Gdy nie chcemy
przebaczać, wykluczamy tę
osobę z naszej miłości i tym
samym zamykamy nasze serce na Boże przebaczenie. Miłość do Boga i bliźniego jest
pierwszym i głównym przykazaniem. Winy przeciwko
miłości do człowieka są dla
nas najbardziej odczuwalne,
ponieważ ludzie są zawsze
obok i ciągle sobie nawzajem
o tym przypominają: czy to
słowem, czy to innym wyrazem urazy. Wszyscy zdajemy
sobie sprawę, że jesteśmy
grzeszni i mało kochamy ludzi, którzy są obok, dlatego
sami potrzebujemy miłosierdzia. W tym kontekście niechęć do przebaczenia i pogodzenia się z drugą osobą jest
przeciwieństwem miłości i
sprawiedliwości.
– „Kiedy macie wielki
kłopot, zwróćcie się z nim
do dusz czyśćcowych, to są
najwdzięczniejsze
pomocnice” – pisze Maria Simma.
W jaki sposób mogą nam
pomóc, jeśli nie są błogosławieni i święci?
– Według nauki Kościoła
dusze w czyśćcu są duszami
zbawionymi. Kochają Boga
i z całą mocą dążą do Niego. Na pewno będą w niebie
ze świętymi, tylko muszą
przejść oczyszczenie. Nie
mogą modlić się za siebie,
ale mogą modlić się za nas.
Dlatego możemy prosić ich
o pomoc modlitewną, tak
jak świętych, którzy są już
w niebie.

Książkę można kupić w sklepie przy Kurii diecezji
grodzieńskiej przy ul. K. Marksa 4.
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DOPOMÓC
DOBRĄ RADĄ

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog
ciąg dalszy ze str. 1

J

uż na samym początku pragnę przypomnieć i zaznaczyć,
że w Kościele nie ma rozwodów, ale co jest ważne – są tacy
ludzie, którzy przeżyli rozwód i
Kościół ich nie odrzuca. Większość ludzi po rozwodzie pozostaje zraniona, często nie są oni
zdolni przetrwać rozpad związku, i dopiero po jakimś czasie

www.slowo.grodnensis.by

poszukiwanie prawdy

JAK POMÓC LUDZIOM PO ROZWODZIE?

odnajdują pewną równowagę,
odbudowując swoje życie. Co
zrobić, aby ta odbudowa nie
była tragedią, a pomogła jak
najszybciej wyciągnąć wnioski
i pozwoliła na dalszy rozwój
duchowy?
Osoby, które przeżyły rozwód, można podzielić na dwie
grupy: ci, którzy nigdy nie odzyskają pełni zdrowia (będą
zranieni, niezdolni będą wrócić do normalnego życia), i ci,
którym uda się z tym poradzić.
Większość osób rozwiedzionych potrzebuje uzdrowienia
pod względem emocjonalnym,
psychicznym i duchowym.
A to wymaga czasu. Im większe poczucie straty, tym więcej
czasu zajmuje odzyskanie równowagi.
Każdy jest inny a więc nie
ma tej samej drogi do wyzdrowienia. Przede wszystkim
trzeba odrzucać od siebie myśli typu: „jeżeli skończyło się
moje małżeństwo to i życie się
skończyło”. Człowiek żyje dalej, i porażka małżeństwa wcale go nie przekreśla jako osoby.
W literaturze spotkałem wiele

JAK OTRZYMAŁEM
TO, O CO PROSIŁEM

różnych metodyk pomocy takim ludziom. Proponuję krótko
zwrócić uwagę na 7 sposobów
pomocy w tak trudnej sytuacji.
1. Przepracować żal. Żal
nie jest jednorazowym doznaniem, ale procesem o ﬁzycznych, emocjonalnych, a nawet
duchowych konsekwencjach.
Bywa bardzo bolesny, ale nie
jest naszym wrogiem, bowiem może nam pomóc odzyskać równowagę po rozpadzie
małżeństwa. Wyleczymy się
z żalu, gdy po prostu przeżyjemy go. Warto przejąć kontrolę
nad tym pytaniem i nie wracać do bolesnych wspomnień.
Najlepiej porozmawiać na ten
temat z kimś, komu bardzo
ufamy.
2. Zaprzyjaźnić się ze
swoim gniewem. Nie podsycajmy swoje przeżycia gniewem.
Wręcz przeciwnie, niech motywuje nas do zmiany życia na
lepsze. Gniew to sygnał, że coś
jest nie w porządku i wymaga naszej uwagi. Niech każdy
spróbuje dobrze zinterpretować ten sygnał. Decyzje zawsze
należą do nas. Należy trzeźwo

ocenić siebie i swoje emocje,
warto spojrzeć na siebie twórczo.
3.
Przebaczyć. Ten kto
zdoła przebaczyć staje silny duchowo. Pamiętajmy, że
krzywda nas zniewala, przeszkadza od środka. Przebaczenie to dojrzały wybór człowieka. W takiej sytuacji stać nas
odrzucić wszystkie toksyczne
uczucia i otrzymać możliwość
szybko wrócić do normalnego
życia.
4. Przyjąć Bożą pomoc.
Bóg nas kocha, zawsze jest
z nami. Takie trudne sytuacje
stają się możliwością odnowienia kontaktu z Wszechmogącym. Wiara i modlitwa zawsze
pomagają przeżyć najtrudniejsze chwile życia.
5. Rozmawiać o swoich
problemach.
Gdy człowiek
dzieli się problemami, wzmacnia siebie, idzie dalej i buduje
nowe życie. Rozmowa z bliskimi, z osobą duchowną, z psychologiem otwiera naszą dusze
na uzdrowienie. Warto usłyszeć szczerą i konstruktywną
opinię na swój temat.

MOJA CODZIENNA
ŚWIĘTOŚĆ

6. Pomagać innym. Chociaż sami potrzebujemy wsparcia, ale chęć niesienia pomocy innym może nam pomóc.
Służba jest dobrą metodą odzyskania równowagi. Wyjście
poza krąg własnych spraw jest
nam bardzo potrzebne w tak
trudnej sytuacji.
7. Więcej śmiechu i troski o siebie. Śmiech zawsze
pomaga, sprawia, że wszystko
co ponure staje się jaśniejsze.
Radość pobudza duchową moc
do pracy, usuwa wrogość i
gniew. A bez troski o siebie
nie przetrwamy. Każdy szuka
swoje ścieżki i sposoby, by zatroszczyć się o siebie.
Wszystkie powyżej opisane ścieżki, zostały podane
w dużym skrócie, ale jedno
jest pewne, jeżeli nie zostanie
podjęta decyzja o powrocie
do zdrowia, oznacza to, że nie
ma w człowieku odwagi, bowiem wszystko zaczyna się
od tej decyzji. Z Bożą łaską i
pomocą bliskich oraz specjalistów można przeżyć te trudne
momenty życia.

zadaj pytanie

Jak często
biskup powinien zmieniać
proboszczów
w parafiach?
grodnensis.by

K

Sergiusz Rajuniec

G

dy byłem jeszcze człowiekiem bez własnej rodziny, prosiłem Boga o rodzinę, o żonę. Ponadto określiłem konkretne
parametry: „Boże, chcę, aby moja żona była piękna”, „aby
umiała rysować”, „aby umiała grać na gitarze”...
Początkowo lista zawierała jedno lub dwa skromne życzenia,
jednak z czasem wyrosła do pięciu punktów. „A co – pomyślałem
sobie – jeśli już proszę Kogoś, kto może dać wszystko, to po co
się sztucznie powstrzymywać. Będę prosił obﬁcie. Może przynajmniej częściowo będzie zrealizowane”. I chociaż nie pamiętam
dokładnie tej listy, ale, o ile mogę sądzić, to o co prosiłem, to dostałem.
A moja przyszła żona tak konkretnie męża nie opisywała. Dlatego, można powiedzieć, że otrzymała to, o co nie prosiła. Oczywiście Bóg nie jest supermarketem ani czarodziejem, który spełnia życzenia. Warto być pokornym w swoich prośbach. Tak też mi
się wydawało, zwłaszcza gdy od jakiegoś czasu nie otrzymywałem
tego, o co prosiłem.
Cóż, Bóg naprawdę nie jest supermarketem, ale wierzyłem, że
słyszy On moje modlitwy i, jeśli zechce, da to, o co proszę. A jeśli nie będzie chciał, to nie da (do tego też byłem gotowy, choć
w znacznie mniejszym stopniu).
Od czasu do czasu przypominało mi się inne powiedzenie:
„Bójcie się swoich pragnień, ponieważ możecie otrzymać to,
o co prosicie”. Zacząłem jednak rozważać: dlaczego należy się bać
swoich pragnień? Chyba że to pragnienie jest złe. A posiadanie
dobrej żony jest dobre. Więc nie należy się bać takiego pragnienia.
Teraz, po 6 lub 7 latach bycia razem, mogę powiedzieć: w rzeczywistości otrzymałem o wiele więcej, niż prosiłem. Ponieważ
nazywałem listę parametrów, ale dostałem całego człowieka, osobę, którą nadal poznaję. I to wymaga wysiłku. I to jest cała droga.
Gdy prosiłem, opierałem się na dwóch zdaniach. Pierwsze:
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,
a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka,
znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Mt 7, 7-8) i drugie: „Modlicie
się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie” (Jk 4, 3).

Jana Czajko

D

zisiaj świętość jest często mylona z doskonałością, ale tylko
Bóg jest doskonały. Bycie świętym oznacza po prostu starać
się być jak Chrystus. Nie ma o tym podręczników ani zasad,
więc człowiek samodzielnie uczy się świętości przez całe życie.
Mieszkam w rytmie wielkiego miasta. Zawsze gdzieś się spieszę,
spóźniam, mam wiele do zrobienia. Znalezienie czasu na modlitwę
lub na Mszę świętą w ciągu tygodnia jest zwykle trudne. Dlatego
staram się po drodze odmówić Różaniec lub posłuchać kazania
na dany dzień. Jednak najbardziej zwracam uwagę na moje zachowanie. Mianowicie własnym zachowaniem mogę lepiej naśladować
Chrystusa.
Z czego składa się świętość? Na pewno, z miłości. Dlatego przede wszystkim dzielę się z tymi, którzy nie mają. Wcześniej razem
z moimi rodzicami przyjmowaliśmy pielgrzymów do swojego
domu, potem zaczęłam kupować produkty dla potrzebujących, teraz, jeśli to możliwe, uczestniczę w akcjach charytatywnych. Ostatnio wysyłam więźniom kartki na święta.
Świętość nie może istnieć bez przebaczenia. Przebaczenie komuś to nie tylko powiedzenie „wybaczam”, to znaczy się nie złościć ani nie obwiniać człowieka. Ostatnio spotkałam się ze zdradą
przyjaciół. Wtedy było to przykre i bolesne, a teraz pamiętam tylko
pozytywne chwile spędzone razem, życzę im wszystkiego dobrego
i, jeśli zajdzie taka potrzeba, bez wahania wyciągnę pomocną dłoń.
A gdy jest mi trudno, widzę przed oczami Jezusa, który kochał i
wybaczał nawet na krzyżu.
Nie wyobrażam sobie świętości bez stanu łaski uświęcającej
i możliwości przyjęcia Jezusa. Dlatego regularna spowiedź jest
moim priorytetem. Spowiedź daje mi ulgę i wewnętrzną swobodę.
Czuję szczerą radość i dzielę się nią z innymi.
Jeden z księży zauważył, że święci zawsze się spotykają: Jan
Paweł II spotykał się z Matką Teresą, Melchior Fordon przyjaźnił
się z Maksymilianem Kolbe, a bł. siostry nazaretanki przyjechały
do Nowogródka na zaproszenie biskupa Zygmunta Łozińskiego. Jeśli otoczymy się ludźmi, którzy chcą być świętymi, łatwiej będzie
iść razem drogą do świętości. Więc się otoczmy!

ościół hierarchiczny spełnia
swoją potrójną misję na świecie, organizując swoją działalność zgodnie z przepisami prawa
kanonicznego, które gwarantują
każdemu członkowi wspólnoty katolickiej wszystkie niezbędne środki
do zbawienia. Jak Ojciec Święty jest
absolutnym suwerenem na świecie,
którego władza jest ograniczona
jedynie prawem Bożym, podobnie i biskup diecezjalny na terenie
powierzonej mu diecezji realizuje
własną, zwyczajną i bezpośrednią
władzę, będąc ograniczonym wyłącznie prawem kanonicznym lub
dekretem Papieża (por. kan. 381).
Proboszcz pełni swoją posługę
duszpasterską pod władzą biskupa
diecezji (por. kan. 519). To właśnie biskup ma prawo niezależnie
od nikogo mianować proboszcza
danej paraﬁi (por. kan. 523).
Kanon 522 zobowiązuje biskupa do mianowania proboszcza na
czas nieokreślony, nieograniczony,
ponieważ proboszcz, zgodnie z tym
kanonem, musi mieć stabilność
urzędu. Dopiero dekret Konferencji Episkopatu (zatwierdzony przez
Ojca Świętego) daje biskupowi diecezji prawo – w żadnym wypadku
obowiązek – mianowania proboszcza w paraﬁi na określony czas.
Mianowany na paraﬁę proboszcz bez przeszkód wykonuje swoją posługę duszpasterską
dla duchowej korzyści wiernych
do ukończenia 75 roku życia.
Po osiągnięciu tego wieku zobowiązany jest zwrócić się do biskupa z wnioskiem o dymisję (por.
kan. 538). Biskup ma prawo albo
przyjąć dymisję, albo poprosić proboszcza dalej wykonywać swoją
posługę w paraﬁi.
Wyłącznie biskup diecezji ma
prawo oceniać jakość i korzyści
dla wiernych posługi duszpasterskiej proboszcza w paraﬁi (por.
kan. 1740, 1742, 1748). Kierując
się wspomnianą oceną biskup ma
prawo zwolnić proboszcza z obowiązków w paraﬁi w celu powierzenia mu innych obowiązków.
Mając na uwadze stabilność urzędu proboszcza w danej paraﬁi,
prawo kanoniczne bardzo dokładnie określa procedurę na wypadek,
gdyby biskup diecezji chciał zmienić proboszcza w paraﬁi.
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„PANIE, NAUCZ NAS SIĘ
MODLIĆ” – O WIZERUNKU BOGA
I ZMIANIE W MODLITWIE
„OJCZE NASZ”

Katarzyna Pawłowska

„Ojcze nasz” należy do podstawowych modlitw chrześcijańskich. Zupełnie niedawno, 6 października, w Liturgii słowa można było usłyszeć fragment Ewangelii według św. Łukasza, w którym jeden z uczniów zwrócił się
do Jezusa słowami: „Panie, naucz nas się modlić”. W odpowiedzi na tę prośbę
Pan Jezus wypowiedział wspomnianą modlitwę. W niej Bóg proponuje, aby
traktować go jak Ojca, Tatę. A czy taki wizerunek Wszechmogącego mamy
w swoim umyśle i sercu?

C

harakter naszego zwracania się do Boga jest bezpośrednio związany z tym,
jak wyobrażamy sobie Tego, do
Kogo się zwracamy. Czy Bóg
jest dla nas Tatą, który troszczy
się, widzi potrzeby, czy Ojcem,
który chce ukarać za nieposłuszeństwo?
Pytanie o wizję Boga przez
człowieka często pojawia się w
kontekście modlitwy. Ks. Aleksander Żarnosiek, kaznodzieja
i rekolekcjonista, wspomina, że
temat wizerunku Boga w wierze od pewnego czasu stał się
popularny. Przyczyny istnienia
tej problematyki kapłan widzi w
tym, że wizerunek Boga budujemy, opierając się na ludzkich
przykładach, w tym na doświadczeniach z dzieciństwa.
„Podczas moich studiów w

Polsce w grupach modlitewnych
lub studenckich ciągle pojawiał
się problem wizerunku Boga,
gdyż na swój sposób młodzież była zraniona, zwłaszcza
dziewczyny. Jeżeli człowiek jest
«poraniony», to patrzy na Boga
z perspektywy swojego życia.
Dziewczyny najbardziej potrzebują taty. Chłopaki też, oczywiście, ale najbardziej boleśnie
nieobecność taty przeżywają
właśnie dziewczyny. A jeśli był
alkoholikiem lub tyranem, to
uruchamiają się mechanizmy
psychologiczne – i Bóg jest postrzegany w ten sam sposób.
Wychodzi na to, że problem
wizerunku Boga pojawia się
wtedy, gdy ludzie pochodzą
z dysfunkcyjnych rodzin lub
mają bolesną historię” – uważa
ks. Aleksander.

Na
wizerunek
Boga
w tłumaczeniu modlitwy „Ojcze nasz” zwrócił uwagę papież
Franciszek. Papież zaproponował sformułowanie „I nie wódź
nas na pokuszenie” zmienić
na „Nie dopuść, byśmy ulegli
pokusie”. 30 stycznia ubiegłego roku we Włoszech wydano
Mszał z odnowioną modlitwą.
Nie można nazwać nowym
zmienionego wyrażenia. „I nie
wódź nas na pokuszenie” jest
poprawnym
tłumaczeniem
greckiego słowa „peirasmos”.
Tymczasem nie jest to jedyna
rzecz, jak to często bywa z wyjaśnieniem różnych wyrażeń
w Biblii. Również w trzeciej
edycji tzw. Biblii Tysiąclecia
od 1980 roku i w dalszych wydaniach tego przekładu czytamy „nie dopuść, abyśmy ulegli

pokusie”. Ponadto w polskim
lekcjonarzu – skąd pochodzi
Liturgia słowa na Mszę świętą – od 1991 roku w Ewangelii
św. Mateusza znajduje się wspomniane wyżej sformułowanie.
Papież Franciszek wyjaśnia
zmianę, odnosząc się do wizerunku Boga jako opiekującego
się Ojca: „Nie pozwól mi ulec
pokusie, ponieważ to ja jej ulegam, a nie Bóg, który prowadzi
mnie na pokuszenie, a potem
patrzy, jak upadam. Ojciec
tego nie robi, ojciec pomaga ci
natychmiast wstać”.
Ks.
Aleksander
Żarnosiek zwraca uwagę na fakt, że
w Biblii spotykamy momenty,
w których Bóg dopuszcza pokusy:
„Istnieje pojęcie grzechu: gdy człowiek grzeszy i dopuszcza działanie złego, i sam poddaje się pokusom. I jest taki moment, gdy Pan
pozwala złemu nas wypróbować,
aby wzmocnić wiarę. To jest osobny temat. Pismo Święte mówi,
że Bóg nie wystawia nas na
próbę ponad nasze siły, ale jednak On wystawia nas na próbę. I apostoł Piotr będzie o tym
pisał”.
Według księdza, Ojciec
Święty teologicznie poprawnie
przekazał znaczenie modlitwy
„Ojcze nasz”: „W słowach zawsze modlimy się «Nie wódz
nas na pokuszenie», lecz oznacza to, że to nie Bóg wprowadza nas w pokusę, ale my sami
wchodzimy”.
Jednocześnie rekolekcjonista zwraca uwagę na praktyczną stronę zmian, także w kontekście białoruskim: „Jest to
kwestia jakiejś już tradycji,
która jest w Kościele od wieków,
tradycji
liturgicznej.
U nas, na przykład, nie mogą

się przyzwyczaić do modlitwy
po białorusku, ponieważ ciągle
modlili się po polsku, a tu trzeba będzie «Ojcze nasz» zmienić. Czy jest to aż tak bolesny
temat, że wymaga takich zasobów? Myślę, że nie”.
W kontekście problematyki
zranienia wprowadzone jeszcze
w kilku krajach zmiany mogą
pomóc w budowaniu relacji
człowieka z Bogiem. Ważne jest,
aby teksty modlitw przyczyniały się do poznawania Stwórcy
jako miłosiernego i kochającego
Ojca, Taty.
Dotyczy to nie tylko głównych i najbardziej znanych
modlitw, ale także regionalnych, charakterystycznych dla
osobliwych krajów. Odwrotnym
przykładem może być popularna w polskiej i polskojęzycznej
części białoruskiego Kościoła
pieśń „Serdeczna Matko”. Śpiewamy w niej następującą linię:
„Kiedy Ojciec rozgniewany
siecze”. Takie treści są zarówno teologicznie, jak i duchowo
błędne.
Na pytanie, w jakim stopniu takie teksty wpływają na
tworzenie wizerunku Boga,
ks.
Aleksander
odpowiada
w ten sposób: „Trudno mi powiedzieć, czy w ten sposób
wpływają na nasz wizerunek
Boga pieśni. Być może ludzie
zranieni
zwracają
uwagę.
Może, dodatkowe mechanizmy
się włączają. Zadałbym tylko
pytanie o logikę tych pieśni,
adekwatność i znaczenie słów,
które śpiewamy. Nie chodzi
nawet o to, czy wzbogacają,
czy niszczą naszą duchowość,
ale o to, czy te słowa w ogóle
mają sens. No, i pytań będzie
wiele”.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

24 października – 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.

Czynić dobro, unikać zła

31 października – XXXI Niedziela zwykła
Mk 12, 28b-34
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze
wszystkich przykazań?”. Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg
nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem,
całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz
miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego
od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym
umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż
wszystkie całopalenia i oﬁary”. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Miłować Boga i bliźnich

Na świecie jest wielu nieszczęśliwych ludzi, którzy pozbawieni są tego wielkiego daru,
jakim jest wzrok. Nie mogą zobaczyć twarzy kochanych ludzi, piękna otaczającej ich przyrody, wschodu czy zachodu słońca. Niewidomi narażeni są również na liczne niebezpieczeństwa: nie widzą pędzących samochodów, gdy przechodzą przez ulice, jak zbliżają się
wrogo nastawieni ludzie, jak pojawiają się objawy choroby na skórze, nie widzą wyrazu
twarzy ludzi, którzy z nimi rozmawiają.
Dlatego możemy wyobrazić sobie radość Bartymeusza w chwili, gdy odzyskał wzrok.
Jezus otworzył dla niego cały przepiękny świat i ludzi, którzy byli obok.
Oprócz ślepoty ﬁzycznej, istnieje również ślepota moralna. Oczy naszego serca i duszy
nazywamy sumieniem. Każdy człowiek rodzi się obdarowany przez Boga tym bezcennym
darem, który mamy rozwijać i pielęgnować w świetle przykazań i zasad Ewangelii. Dobrze
ukształtowane sumienie pozwala nam odróżnić dobro od zła. Zachęca do czynienia dobra
i unikania zła.
Tak jak Bartymeuszowi nam również życie nie oszczędza nieszczęść i upokorzeń. Tak
wiele razy czujemy się biedni i moralnie ślepi, upokorzeni brudem i nędzą naszych grzechów. Powinniśmy wtedy wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami!”. Prośmy Jezusa, by przywrócił wzrok naszej duszy, abyśmy nie byli niewolnikami dóbr materialnych,
wygody, pieniędzy, byśmy mieli dobrze uformowane sumienie.

Dziś wbrew pozorom, choć każdy człowiek pragnie miłości, pragnie być kochanym –
trudno jest mówić o miłości. Wielu ludzi rozumie ją nie w sposób zgodny z Bożym zamysłem, ale po swojemu, podając często błędne, a nawet wypaczone deﬁnicje i określenia
miłości. Często bywa też tak, że wielu współczesnych ludzi miłością przewrotnie nazywa
swój egoizm, narcystyczne zapatrzenie w siebie, chęć zaspokojenia i osiągnięcia wyłącznie
własnych celów, nie zwracając uwagi na Boga i drugiego człowieka.
Miłość względem Boga i bliźniego to nie jakaś abstrakcja czy bajeczka dla grzecznych
dzieci, ale konkrety w codziennym życiu, zarówno sprawy wielkie jak i małe, te uroczyste i
te codzienne. Słusznie ktoś stwierdził pisząc: „Człowiek, który nie ma w sobie dość miłości
do człowieka takiego jak on sam, nie może miłować Boga, którego dobroć i miłość przekraczają nasze poznanie. Człowiek, który kocha Boga, z każdym dniem wzrasta w miłości
braterskiej, dlatego miłość do braci jest miarą naszej miłości do Chrystusa”.
Najważniejsze, czego możemy się w życiu dowiedzieć, to fakt, że Bóg nigdy nie przestanie nas kochać. Bez względu na to, jakie do tej pory było nasze życie, Bóg wciąż nas kocha!
Nawet jeśli daleko od Niego odszedliśmy, On wyczekuje naszego powrotu. Wzór miłości
„całym sobą” daje nam Jezus, wzywając i zapraszając każdego z nas do życia według przykazania miłości Boga i bliźniego.

Panie Jezu Chryste, ulecz mnie z duchowej nędzy, przywróć wzrok sumieniu i spraw,
abym duchowo przejrzał!

Panie Jezu Chryste, pomóż mi miłować Ciebie całym swoim sercem oraz bliźnich, jak
siebie samego!
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Odpoczynek ze „Słowem”

Z głębi serca

JEGO EKSCELENCJI
KSIĘDZU ARCYBISKUPOWI
JÓZEFOWI STANIEWSKIEMU
z okazji mianowania na arcybiskupa metropolitę
mińsko-mohylewskiego składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg Ojciec darzy szczególnymi łaskami,
Jezus Chrystus będzie Wzorem i Przewodnikiem
na każdej drodze, Duch Święty opromienia swoim
światłem i wyposaża w nadzwyczajne charyzmaty,
a w sercu Matki Najświętszej niech Ekscelencja zawsze znajduje ukojenie jako Jej ukochany syn.
Apostolat „Margaretka”
diecezji grodzieńskiej

JEGO EKSCELENCJI
KSIĘDZU ARCYBISKUPOWI
TADEUSZOWI KONDRUSIEWICZOWI
z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, radości,
wszelkich łask Bożych, obﬁtych darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny
i świętego patrona. Niech każdy dzień Ekscelencji
będzie oświecony promieniami miłosierdzia Bożego
i napełniony Jego miłością.
Redakcja „Słowo Życia”

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
TADEUSZOWI KRISZTOPIKOWI
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, pogody ducha, realizacji
wszelkich planów i zamiarów, wytrwałości, siły, dobrych ludzi obok, niegasnącego zapału w pracy oraz
Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia.
Redakcja „Słowo Życia”

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
PAWŁOWI BEZLAPOWICZOWI
z okazji urodzin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Jezus Chrystus, którego codziennie
trzymasz w swoich kapłańskich rękach, błogosławi
na każdy dzień, Duch Święty niech udziela hojnych
darów, a Matka Najświętsza nieustannie ma Ciebie w swojej opiece, abyś zawsze w dobrym zdrowiu
pełnił wolę Bożą.
Wdzięczni wierni
kaplicy Wierdomicze

CZCIGODNEMU OJCU
ANTONIEMU PORZECKIEMU
z okazji 20. rocznicy kapłaństwa życzymy mocnego
zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki
Bożej. Niech Ci zawsze słońce świeci, a na ustach
uśmiech leci.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
DYMITROWI NIEŚCIEROWI
z okazji imienin życzymy wszystkiego najlepszego.
Niech Bóg Wszechmogący otacza Cię łaskami i błogosławi każdego dnia, Duch Święty niech oświęca
drogę kapłańską i obdarza swoimi darami, Najświętsza Maryja Panna opiekuje się Tobą, a Anioł
Stróż zawsze będzie blisko. Życzymy również dobrego zdrowia, długich lat życia, życzliwych ludzi obok,
radości i obﬁtych owoców na niwie Pańskiej.
Paraﬁanie
kaplicy Wincuki

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
PROBOSZCZOWI CEZAREMU MICHOWI
z okazji urodzin życzymy obﬁtych łask Bożych, darów Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej
i świętego Józefa oraz błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień.
Z modlitwą
paraﬁanie ze Skidla

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
PROBOSZCZOWI CEZAREMU MICHOWI
z okazji urodzin składam najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem
na długie lata i dodaje sił, byś nadal podążał Jego
drogą. Niech Chrystus, któremu zaufałeś, będzie
przy Tobie, umacnia i strzeże, a Matka Boża zawsze
ma w swojej opiece.

Pani Weronika z paraﬁi
św. Józefa Rzemieślnika w Skidlu

SZANOWNEMU PANU PREZESOWI
TADEUSZOWI ŻUKOWSKIEMU
z okazji imienin życzymy szczęśliwych lat życia,
pomyślności w pracy i w życiu codziennym oraz
spełnienia marzeń. Niech Matka Boża i święty patron wypraszają dla Ciebie dary pokoju, radości i
wszelkiego dobra na każdy dzień. Szczęść Boże!

Z modlitwą pracownicy
katedry grodzieńskiej oraz Pelagia

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
TADEUSZOWI KRISZTOPIKOWI
z okazji imienin składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech każdy Twój dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, obok będą życzliwi ludzie,
łaski Boże niech spływają na Ciebie nieustannie, a
święty patron zawsze ma w swojej opiece. Czerp radość z każdej chwili, ciesz się swoją posługą i zawsze
uśmiechaj się do siebie i ludzi obok. Szczęść Boże!

CZCIGODNY KSIĘŻE
WIESŁAWIE DĄBROWSKI!
Z okazji urodzin przesyłamy Ci najserdeczniejsze
życzenia. Niech święty patron nieustannie modli się
za Ciebie przed tronem Bożym, Duch Święty oświęca
swoim światłem każdy dzień Twojej posługi duszpasterskiej, a Matka Boża otacza troskliwie swoją
opieką! Życzymy długiego życia w dobrym zdrowiu,
pogody ducha, radosnych i szczęśliwych dni oraz
tylko życzliwych ludzi obok. Dziękujemy Panu Bogu
za lata spędzone z Tobą i zawsze z wdzięcznością
pamiętamy o Tobie w naszych modlitwach i sercach
oraz kochamy Cię!

Z szacunkiem i wdzięcznością Komitet kościelny oraz wierni
paraﬁi Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowojelni

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI PAWŁOWI BEZLAPOWICZOWI
z okazji urodzin składamy moc najserdeczniejszych
życzeń: dobrego zdrowia, optymizmu, niegasnącego
zapału w realizacji planów, pogody ducha i prawdziwej radości z pełnienia posługi kapłańskiej. Życzymy, by każdy dzień był wypełniony wiarą, nadzieją,
miłością i dobrocią. Niech Bóg miłosierny obdarza
swoimi łaskami i błogosławieństwem, a Matka Najświętsza zawsze ma w swojej świętej opiece.
Wierni paraﬁi Mścibów

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
TADEUSZOWI KRISZTOPIKOWI
z okazji imienin z całego serca życzymy mocnego
zdrowia, obﬁtych łask Ducha Świętego, siły, wytrwałości i niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa
Bożego. Niech każdy dzień będzie napełniony miłością Wszechmocnego, a wykonywana praca przynosi
radość i błogosławione owoce. Niech Najświętsza
Maryja Panna nieustannie się Tobą opiekuje.
Paraﬁanie kaplicy
Miłosierdzia Bożego w Świsłoczy

CZCIGODNEMU
KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
DYMITROWI NIEŚCIEROWI
z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, Bożego błogosławieństwa,
opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha
Świętego oraz dobrych i życzliwych ludzi na drodze życia. Niech Pan Bóg obdarza swoimi łaskami i
pokojem, napełnia radością, a patron święty niech
Ciebie zawsze ochrania, abyś szczęśliwie służył
Panu Bogu i paraﬁanom.

Wierni paraﬁi
św. Józefa w Grodnie

Franciszkański Zakon Świeckich,
Rycerstwo Niepokalanej oraz krąg adoracji

Komitet Kościelny
oraz wierni paraﬁi Gieraniony i kaplicy Suraż

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.

Katolickie Media Białorusi

portal internetowy
Kościoła na Białorusi

czasopismo
religijne

redakcja
białoruska

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

10 października Mszą św. w kościele farnym Przemienienia Pańskiego
w Nowogródku obchodzono 400-lecie historycznej bitwy pod Chocimiem
(1621 r.), która miała ogromne znaczenie dla narodów całej Europy.
Na pamiątkę bitwy pod Chocimiem
w nowogródzkim kościele znajduje się
płyta-cenotaf – nie tylko wyjątkowy zabytek sztuki barokowej, ale także świadectwo wspólnego historycznego losu
Białorusinów z Polakami, Litwinami i
Ukraińcami. Jest to wykute w kamieniu
przypomnienie wspólnej historii narodów, które broniły Europy przed azjatyckimi wojownikami ze Wschodu.
„Nasi przodkowie bronili wiary, i
naszym zadaniem jest także jej zachowanie oraz przekazanie potomkom” –
podkreślił podczas uroczystości biskup
Jerzy Kasabucki.

Zdarza się, że podczas odmawiania
Różańca trudno jest się nam skupić
na rozważaniu tajemnic i po prostu
bezmyślnie powtarzamy modlitwę.
Istnieje niezawodny sposób, aby naprawdę uważnie modlić się na różańcu
i przeżywać wydarzenia biblijne z naszą niebiańską Matką.
Istotą tej metody jest to, że w każdej modlitwie „Zdrowaś, Maryjo...”
po słowie „Jezus” dodajemy małe rozważanie odnoszące się do tajemnicy
różańcowej. Idea wywodzi się z praktyki modlitwy różańcowej św. Jana Pawła II.
Osobliwe dodatki modlitewne do
wszystkich tajemnic różańca świętego
można znaleźć w drukowanym czasopiśmie „Ave-Maria” (nr 10 (271) 2017)
lub na stronie internetowej czasopisma (https://ave-maria.by).

Sanktuarium w Fatimie stanie się
bardziej ekologiczne: są wprowadzane szereg inwestycji ekologicznych
w ramach projektu „Laudato si”, które jednocześnie mają na celu popularyzację treści encykliki o tej samej
nazwie, poświęconej opiece nad planetą.
Projekty
ekologiczne
dotyczą
m.in. czerpania energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii, recyklingu odpadów i rozszerzaniu miejsc
zieleni. Działania będą realizowane
w ciągu najbliższych siedmiu lat i
będą niejako „wypełnieniem proroczego krzyku Kościoła”, dotyczącego
błędów popełnianych przez ludzkość
w zakresie ochrony przyrody.
W tej chwili dokonano już wymiany
50% systemu oświetlenia.

W Lidzie na osiedlu Południowy biskup Aleksander Kaszkiewicz poświęcił
ziemię pod budowę nowego kościoła,
krzyż i kaplicę, która będzie tymczasowym miejscem modlitwy wiernych
w nowej paraﬁi św. Józefa i bł. sióstr
męczenniczek z Nowogródka.
Chociaż paraﬁa stoi dopiero na początku swojej drogi (od 2017 r.), jest
już bardzo energiczna. Wierni wraz
z proboszczem paraﬁi ks. dr Witalijem
Sidorko wielokrotnie spełniali czyn
społeczny; działa tu chór dla dzieci i
dorosłych; wielu paraﬁan udziela pomocy w sprawach organizacyjnych.

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