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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

Nie widzimy czy...
nie chcemy
zauważać?

Po raz pierwszy katolicy całego świata będą obchodzili Dzień Ubogich ustanowiony przez papieża Franciszka.
Święto dedykowane osobom z najbiedniejszej warstwy społecznej przypada na 19 listopada – niedzielę przed uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ojciec Święty zwraca uwagę na aktualność problemu ubóstwa,
zaprasza ludzi przyjrzeć się mu w szerszym wymiarze, zatrzymać się przy potrzebujących, popatrzeć im w oczy i
podać rękę.
ciąg dalszy na str. 3

ODCZYTAĆ ZNAKI CZASU
I OKREŚLIĆ PLANY
NA PRZYSZŁOŚĆ
16 listopada, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej,
w naszym lokalnym Kościele rozpocznie się wzniosłe wydarzenie historyczne. W tym dniu w kościele katedralnym w Grodnie zostanie otwarty
I Synod Diecezji Grodzieńskiej. W dzisiejszym numerze gazety ks. kanonik Antoni Gremza, sekretarz generalny synodu, opowie o celach jego
zwołania i znaczeniu dla wspólnoty diecezjalnej.
ciąg dalszy na str. 4

„Bóg stworzył niebo i ziemię dla wszystkich. Niestety ludzie postawili granice”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

ХХХІІ NIEDZIELA ZWYKŁA
Mt 25, 1-13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne będzie królestwo niebieskie
do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i
wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było
nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne
wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne
zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich
naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność
ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy
rozległo się wołanie: «Oto pan młody idzie, wyjdźcie
mu na spotkanie!». Wtedy powstały wszystkie
owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne
rzekły do roztropnych: «Użyczcie nam swej oliwy,
bo nasze lampy gasną». Odpowiedziały roztropne:
«Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej
do sprzedających i kupcie sobie». Gdy one szły kupić,
nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły
z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: «Panie,
panie, otwórz nam!». Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was». Czuwajcie
więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

CZUWAĆ, CZYLI BYĆ
CZŁOWIEKIEM SUMIENIA
Prawdziwy smutek to nie moment powrotu
do domu, w którym nikt na ciebie nie czeka, tylko
chwila, kiedy niczego już nie oczekujesz od życia.
Gdyż czekać to znaczy czuć smak życia.
Chrystus nakazywał: „Czuwajcie, bo nie znacie
dnia ani godziny”. Warto podkreślić, że czuwanie
nie jest zwykłym czekaniem. „Czuwam” oznacza, że
staram się być człowiekiem sumienia, którego nie
zagłuszam i nie zniekształcam, dobro i zło nazywam
po imieniu. W dzisiejszym świecie ludzie szybko tracą
zapał, gubią nadzieję, która ma rozpalać w duszy ogień
wiary. Dzieje się tak, ponieważ nie potraﬁą czuwać.
Jednak również w tych czasach duchowych trudności my jako chrześcijanie powinniśmy budować
Królestwo Chrystusowe i być płonącymi lampami,
świadczącymi o znaku naszego wewnętrznego przygotowania do wieczności. Potrzebujemy do tego mądrości, którą mamy czerpać ze Słowa Bożego. Właśnie
ono daje nadzieję oraz radość z życia w wierze i zgodzie z nauką Chrystusa.

Ks. Jerzy Martinowicz
Ubóstwo Zbawcy polegało
przede wszystkim na absolutnym powierzeniu się Ojcu.
Podczas śmierci na krzyżu
w całkowitym opuszczeniu
Chrystus „ogołocił samego
siebie, przyjąwszy postać sługi” (Flp 2, 7). Nic dla siebie
nie zatrzymał. Na tym właśnie
polega miłość.
Pan Jezus uczy nas dostrzegać to, co jest małe, nieznaczące w oczach świata.
Jest to niezwykle ważne dziś,
gdy obok okazałych centrów
handlowych rośnie także bieda – i to często ukryta z powodu nieśmiałości czy wstydu, że człowiek sam nie daje
sobie rady. Chrystus mówi:
„Nie troszczcie się zbytnio

Dostrzec to,
co małe

Koniecznym warunkiem do całkowitego zawierzenia się miłosiernemu Bogu
jest postawa pokory i ubóstwa. Karty Nowego Testamentu, począwszy od opisu
tajemnicy narodzin Jezusa w ubogiej stajence w Betlejem aż po Jego ostatnie
chwile wzywają nas do naśladowania Chrystusa ubogiego.
o życie, co macie jeść, ani
o ciało, czym macie się przyodziać. Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a
ciało więcej niż odzienie”
(Łk 12, 22-23). Przestrzega
również, że bogaczom trudno
jest wejść do Królestwa Niebieskiego (por. Mt 19, 23-26),
ponieważ nie rozumieją, że
jest ono darem, który nie da
się kupić za pieniądze.
Dopiero gdy człowiek
nieobciążony
bogactwem
oﬁaruje Jezusowi wszystko,
Chrystus napełni jego duszę
pokojem, którego świat dać
nie może. Oddając Wszechmocnemu wszystko to, kim
jesteśmy i co posiadamy, pozwalamy narodzić się w nas

wśród prześladowań, tak i
Kościół powołany jest do wejścia na tę samą drogę, aby
udzielać ludziom owoców
zbawienia” (II Sobór Watykański, Lumen gentium, 8).
„Och, jakże pragnę Kościoła
ubogiego i dla ubogich” – wyznał Ojciec Święty Franciszek
podczas swego pierwszego
spotkania z dziennikarzami. A
podczas Mszy św. inaugurującej pontyﬁkat oświadczył on,
że jako papież pragnie „przyjąć z miłością i czułością całą
ludzkość, zwłaszcza najuboższych, najsłabszych, najmniejszych, tych, których św. Mateusz opisuje jako głodnych,
spragnionych, przybyszów, nagich, chorych, w więzieniu”.

Uczeń Jezusa nie powinien być obojętny wobec losu ubogich. Nie zapominajmy słów Chrystusa: „Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Pamiętajmy o ubogich i potrzebujących
w swoich modlitwach. Niech całe nasze życie stanie się oddaną służbą bliźniemu!

Patronka
czystych serc:
bł. Karolina Kózkówna

ХХХІІІ NIEDZIELA ZWYKŁA
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą
przypowieść: „Podobnie jest z królestwem niebieskim
jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać
w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój
majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa,
trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i
odjechał. Po dłuższym czasie powrócił pan owych
sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł
ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie
pięć i rzekł: «Panie, przekazałeś mi pięć talentów,
oto drugie pięć talentów zyskałem». Rzekł mu
Pan: «Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny
w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię:
wejdź do radości twego Pana»”.

KŁOPOTLIWE TALENTY

Ks. Jerzy Biegański

Bożej radości i duchowej lekkości. Cieszymy się każdym
darem, niczego nie uważamy
za naszą wyłączną własność.
Serce człowieka ubogiego
jest wolne od chciwości, ponieważ potraﬁ się cieszyć tym,
co posiada (por. Hbr 13, 5).
Ufnie się modli ono słowami modlitwy Pańskiej: chleba
naszego powszedniego daj
nam dzisiaj. Nie troszczy się
zbytnio o swoją przyszłość.
Nie pragnie bogactw, gdyż
wystarcza mu bliskość z ubogim Jezusem, obecnym w tajemnicy Eucharystii.
Kościół, podobnie jak Jego
Założyciel, wspiera ubogich:
„A jak Chrystus dokonał dzieła odkupienia w ubóstwie i

Drodzy Czytelnicy!

Mt 25, 14-15. 19-21

Człowiek często jest podziwiany za różnorakie
talenty, które otrzymał za darmo. Powinien on jednak
rozumieć, że wszystkie nasze zdolności to dar od Boga
mający upiększyć świat. Dlatego też talenty trzeba
szanować i pomnażać, ale nie czynić z nich bożków.
Życie to ciągła praca, odpowiedzialne i mądre gospodarowanie otrzymanymi darami. Żyć to znaczy
służyć Wszechmogącemu i miłować Go całym sercem.
Rozwijając swoje talenty, wyrażamy Stwórcy wdzięczność. Jeśli natomiast tego nie czynimy, lecz „zakopujemy te dary w ziemi”, mogą zostać nam zabrane i
oddane komuś innemu, ponieważ ukrywanie talentu
to brak szacunku do kochającego Ojca, od którego go
dostaliśmy.
U Boga nie ma bezrobotnych. Każdy otrzymał
od Niego własne powołanie i zadanie do spełnienia.
Gdy staniemy na Sądzie, nie będzie nas pytał, gdzie i
jak długo żyliśmy, tylko zapyta o to, jak żyliśmy. Powinniśmy więc uczciwie korzystać z otrzymanych darów, z miłością do Stwórcy i bliźniego.
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Błogosławiona opiekuje się dziewczętami i chłopcami, którzy pragnąc doświadczyć radości czystej miłości, zobowiązują się
do niepodejmowania współżycia płciowego przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa. Papież Jan Paweł II ogłosił bł. Karolinę patronką
Ruchu Czystych Serc oraz orędowniczką osób molestowanych.
MODLITWA I PRACA

Urodziła się 2 sierpnia 1898 roku we wsi Wał-Ruda (dzisiaj Zabawa) pod Tarnowem (Polska). Była czwartym z jedenaściorga dzieci
Jana i Marii. Dorastała w domu, gdzie panowały atmosfera prostoty i
duch modlitwy. Od dzieciństwa Karolina przeżywała w swym sercu
nieustanną radość, została obdarzona specjalną łaską: postanowiła
należeć tylko do Boga, czuła się apostołką Jezusa.
Codzienność dziewczyny można zamknąć w benedyktyńskiej
regule „ora et labora” („módl się i pracuj”). Przy tym nie zapominała
o nauce. Czasami pracowała nawet ponad siły, by odciążyć swoje
rodzeństwo albo by pomóc sąsiadom, zwłaszcza schorowanym. Czytała im czasopisma religijne, pomagała przy gospodarce. Zdobyła
sobie tym szacunek i życzliwość mieszkańców wioski. Dziewczyna
była dla nich przykładem do naśladowania. Nigdy nie skarżyła się
na swoje pełne pracy życie. Rzadko można było spotkać ją smutną
czy też obrażoną, nie lubiła bowiem żywić do ludzi urazy, przebaczała wszelkie przykrości, które się jej przytraﬁały.
Prowadziła głębokie życie wewnętrzne, promieniowała jakimś
naturalnym blaskiem. Umiała rozporządzać bogactwem duchowym
otrzymanym od Boga, dodając do niego swą pracowitość. Poszukując prawdy, wykazywała wielki zapał w zdobywaniu wiedzy, czytaniu
książek. Pożyczała dzieciom literaturę religijną, objaśniała im tajemnice świętej wiary katolickiej i uczyła modlitw. Lubiła Różaniec.
Miała też nabożeństwo do Męki Pańskiej, Drogi Krzyżowej i Jezusa
Eucharystycznego, którego często adorowała.
Dramat wydarzył się 18 listopada 1914 roku, gdy żołnierz rosyjski z bronią w ręku wtargnął do domu rodziny Kózków. Pod pozorem
nakazu stawienia się do komendanta zażądał, by Karolina i jej ojciec
wyszli z domu. Przemocą skierował ich do lasu. Grożąc śmiercią ojcu,
zmusił go, by odszedł. Zrozpaczony ojciec błagał go, by to raczej on
został zabity, niż została skrzywdzona jego córka. W końcu przerażony pobiegł do domostwa wujka Karoliny, by u niego szukać pomocy.
Jednak ciało 16-letniej dziewczyny, skatowane, znaleziono w lesie
dopiero po dwóch tygodniach.
Dzięki łasce od Pana Karolina obroniła swą godność dziecka
Bożego. Doznane rany świadczą o wielkości jej cierpienia, o tym, że
odważna dziewczyna wolała ponieść śmierć, niż uchybić umiłowanej cnocie czystości.
CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ OD BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY?

Błogosławiona swoim krótkim życiem pokazała, jak wspaniale
zrealizować swoje powołanie, być dobrym człowiekiem i iść przez
życie z Chrystusem. Dała świadectwo przynależności człowieka
do Boga. Poprzez własny przykład uczy nas walki w obronie nie tylko czystości, lecz także wszystkich wartości chrześcijańskich.
CIEKAWE!

Codziennie pokonywała 7 kilometrów do kościoła. Brała aktywny udział w życiu paraﬁi, uczyła dzieci katechizmu, co dawało jej
wielką radość. Ówczesny proboszcz, ks. Władysław Mendrala, który
był jej spowiednikiem, nazywał Kózkównę swoją prawą ręką, animatorką życia religijnego.
Z UST ŚWIĘTEJ

„Żeby się dostać do Nieba. Jakby tam było dobrze” („Piękna jak
perła. Karolina Kózkówna. 100-lecie męczeńskiej śmierci”, Henryk
Bejda).
W ikonograﬁi bł. Karolina Kózkówna
przedstawiana jest z palmą męczeństwa i różańcem.

WSPOMNIENIE LITURGICZNE

Kościół wspomina bł. Karolinę Kózkównę 18 listopada. W tym
roku minęła 30-ta rocznica jej beatyﬁkacji przez papieża Jana Pawła II.
Ks. Jerzy Martinowicz
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Nie widzimy czy...
nie chcemy
zauważać?

ciąg dalszy ze str. 1
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Do tego zobowiązuje nas
Boże przykazanie. Dzieci są
częścią swoich rodziców, kontynuacją. Jakie to straszne,
widzieć, że dzieci się wyrzekają rodziców, wyrzekają się
siebie samych.
– A produktów nie trzeba
było... Mamy coś do jedzenia –
próbował zapewnić mnie
Sergiusz.
– Nie będą zbyteczne.
I się pożegnaliśmy.
W drodze powrotnej myślałam o tym, że każdy z nas
ma swoją prawdę. I każdy sam
decyduje, w jakim stopniu
chce ją ujawnić innej osobie.
Szczerość? Wielu potraﬁ grać
w szczerość, gdy coś tym zyskuje. I tylko prosty człowiek,
który nie ma nic do stracenia, będzie z tobą prawdziwie szczery. Dlaczego?
Próg wrażliwości u takich
ludzi jest mocno obniżony.
W pewnej chwili zobojętnieli do życia. Oraz
do tego, jak wyglądają
w oczach otoczenia.

rtaż

„Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą”
(1 J 3, 18).
CZY J A Ś M AT KA
Spotkałyśmy się na centralnym placu miasta. Kobieta wybrała mnie wśród
tłumu i, przepraszając,
zwróciła się z wyciągniętą
dłonią „dać ile nie szkoda”.
Na dobrą sprawę pieniędzy
nie szkoda. Ale czy to samo
rozumiemy
jako
dobrą
sprawę?
– Na chleb mi brakuje...
Przez chwilę patrzę
na nią. Kobieta w podeszłym wieku. Szczupła, niewysoka, z zapadłymi oczyma. Na pierwszy rzut oka
zwykła, przeciętna babcia,
której emerytura ledwie
wystarcza do przetrwania.
Zauważam pofarbowane na
fioletowo włosy i nie mogę
powstrzymać uśmiechu.
– Chodźmy, kupię Pani
chleb.
Po
pewnym
czasie
przypadkowo spotkałyśmy
się w tym samym miejscu.
Spieszyłam się na ważne
spotkanie. Kobieta zatrzymała mnie i zwróciła się
z podobną prośbą. Obiecała oddać dług z emerytury,
na którą czeka. Automatycznie powiedziała swój
adres domowy i ufnie spojrzała w oczy. Pewnie mnie
nie poznała. . .
Usiadłyśmy na ławce
i zaczęłyśmy rozmawiać.
Okazało się, że kobieta ma
syna. Jednak już od dłuższego czasu nie łączą ją
z nim żadne relacje, choć
mieszkają w jednym mieście. Jakieś niezrozumiałe
dla mnie powody, okoliczności. . . Obca osoba nie jest
w stanie to ogarnąć. Jednak fakt pozostaje faktem:
matka i syn nie chcą mieć
ze sobą do czynienia.
Dlaczego więc musi żebrać? Poruszyłam drażliwą
kwestię. . . Umówiłyśmy się
spotkać w południe następnego dnia. Jeśli nie skłamała, adres jest prawdziwy.

GOŁE ŚCIANY
Drzwi do mieszkania
w wielopiętrowym bloku
otworzył mi młody mężczyzna w wieku mniej więcej
30 lat. Nie spodziewałam
się tego. Przez chwilę więc
się zawahałam, czy dobrze
trafiłam. Przelotnie spojrzałam na ściany korytarza:
bez tapet, poszarpana podłoga. . .
– Przyszłam do pani
Niny. Mogę ją prosić?
– Ciociu-u! To do ciebie.
Dał się słyszeć szurgot.
Podczas gdy kobieta powoli szła z innego pokoju,
mężczyzna patrzył na mnie
nieufnie.
– Jest pani z pomocy
społecznej? – zapytał.
– Nie...
– Z jakiegoś Kościoła? –
mimo wszystko pragnął się
dowiedzieć młody człowiek.
– Nie, nie z Kościoła.
Po prostu... Porozmawiać.
A pan... pewnie bratanek?
Skinął głową.
I oto ukazała się ciocia
Nina. Przywitałyśmy się,
po czym zaprosiłam kobietę na spacer.
– Tylko niech Pani przyprowadzi ją z powrotem –
powiedział mężczyzna. –
W nocy miała atak epileptyczny. Obeszło się bez
pogotowia, jednak nigdy
nie wiadomo... Wszystko
może się powtórzyć.
Kobieta poszła się szykować do wyjścia. Młody
człowiek zwrócił się do niej:
– Ciociu, ubierz się ciepło! Na dworze jest mokro.
DZ I U RAW E A D I DA S Y
Akurat skończyła się
ulewa. Kałuże drżały od ostatnich kropli deszczu. By
się nie pośliznąć na schodach, kobieta niezgrabnie, jak gdyby się bała,
wzięła mnie pod rękę. Po
zejściu nie cofnęłam ręki.
W ten sposób ruszyłyśmy

w kierunku sklepu.
Od razu zwróciłam uwagę na buty kobiety – o kilka
numerów większe adidasy,
gdzieniegdzie
dziurawe.
Uświadamiam sobie, że
normalnych butów nie ma.
Ale jak sobie radzi w zimie? Okazuje się, że „no,
jakoś”.
Pani Nina niechętnie
opowiada o sobie. Dowiaduję się, że ma dopiero
(gdyż wygląda na znacznie
starszą) 62 lata. Wcześniej pracowała retuszerem
na „Automagnitole”. W młodości lubiła szybką jazdę
motorem. Jednak pewnego
razu uległa wypadkowi,
po którym do dnia dzisiejszego ma problem z nogami. Jest inwalidą II grupy.
– Bardzo ciężko się zrobiło po śmierci męża...
Teraz wynajmuje pokój
lokatorom – Sergiuszowi i
jego narzeczonej Annie.
– Za dach nad głową obiecali zrobić w moim
mieszkaniu remont. Czasami
kupują coś do jedzenia.
Czyli to nie bratanek
spotkał mnie w drzwiach?
Od razu przyszedł mi
na myśl banalny współczesny scenariusz: przy samotnej kobiecie pojawili się
pretendenci na mieszkanie.
Jednak to nie moja sprawa.
Stopień zaufania do mężczyzny mimo wszystko wyraźnie się zniżył. Choć dało
się zauważyć, że się o nią
troszczy, zgodnie ze słowami kobiety: „codziennie gotuje zupę”.
W tej chwili pani Nina
zaczyna mi mówić o mężu,
którego „od rana nie widziała, bo poszedł do pracy”. Przecież on. . . zmarł,
tak mi mówiła! Już potem
się dowiaduję, że jednym
ze skutków dawnego wypadku drogowego są u niej
zaniki pamięci.

Weszłyśmy do sklepu. Kupiłyśmy niezbędne produkty i ruszyłyśmy z powrotem
do domu.
Z ŻA L U – P O B U T E L K Ę
Tak zwany „bratanek” czekał przy drzwiach. Podczas
rozmowy się przyznał, że tak
naprawdę nie jest krewnym –
„tylko się opiekuje ciocią
Niną”. Wcześniej troszczył się
o nią na odległość, teraz już
od kilku tygodni przeprowadził się do jej mieszkania.
Nie ukrywał, że gospodyni lubi sięgnąć po kieliszek,
z tego powodu potem ma
problemy. Nie raz musiał odbierać ją z milicji, szpitala.
– Jej syn czasami przyjeżdża. Po rachunki. Nawet
słowa do siebie nie powiedzą.
Z rozmowy wynika, że
syn został niedawno dyrektorem jednego z kołchozów.
Ma dwójkę dzieci. Być może
nie tak dużo widziałam
w życiu, jednak wydaje mi
się, że istnieją pewne świętości. Są to rodzice. Co by się
nie wydarzyło, niezależnie od
okoliczności i losowych przypadków, każdy z nas ma przed
rodzicami niespłacalny dług. I
jeśli ktoś w pewien straszny
sposób stracił miłość do ludzi, którzy dali mu życie (niewiarygodne!), powinien mimo
wszystko mieć do nich szacunek i się o nich troszczyć
do ostatniego dnia ich życia.

W tym wypadku
powstaje cienka, prawie
niedostrzegalna,
granica,
na której jeszcze może się
odrodzić zrozumienie między
ludźmi z różnych warstw społecznych. Jeśli ten człowiek
razem z otoczką zewnętrzną
nie stracił swego wnętrza,
otoczenie zgadza się go przyjąć. Jeśli jednak stracił, społeczeństwo go przekreśla. Otóż
w czym rzecz: kto się ośmiela
oceniać pod tym względem
tych nieszczęśników, w wyniku poniesie odpowiedzialność za to przed Bogiem.
Szczególnie jeśli się okaże,
że nie miał racji. Jak się mówi,
nie do nas należy sądzenie
innych – ze swoim życiem sobie jakoś poradzić trzeba.
D O P OW I E DZ E N I E
I nie jest to wyjątkowa
historia. Takich ludzi dookoła
nas jest dość dużo – ale czy
chcemy to zauważać? Czasami widzimy tylko ich brudne ubranie, odwracamy się
od zapachu alkoholu. Jednak
to nie pozbawia zagubione
osoby godności ludzkiej. One,
jak my wszyscy, są głodne,
chcą się ogrzać, być w końcu szczęśliwe. Jak widzimy,
im się to nie udaje. Może
nie zostały tego nauczone
albo to przegapiły z własnej
winy. Jednak nie wszystko
stracone! Patrząc na beznadziejnych, jak się może wydawać, ludzi, warto sobie uświadamiać: dopóki żyją, Bóg daje
szansę. I wierzy w nich.
Angelina Pokaczajło

Celnie

Ubodzy, bo u Boga
Każdego razu, gdy myślisz, że Twoje życie jest nieudane i
nieszczęśliwe, popatrz dookoła. Rozejrzyj się i spróbuj zauważyć osoby, których los uważa się za najbardziej upokarzający
w oczach innych. Oni są Nim.
Wyrzeczenie się wszelkich dóbr świata z własnej czy może
cudzej woli – oto najważniejsze kryterium chrześcijanina, tego,
kto podąża za Chrystusem. To właśnie Jezus nakazał wyrzec się
wszystkiego, co ludzkie, aby osiągnąć Królestwo Boże. Bądź
więc tak szczery i pokorny jak On. Bądź dobry i prostego serca
jak dziecko. Jak dziecko, które nie sądzi z wyglądu lub statusu
społecznego, lecz otwarcie traktuje otaczający je świat oraz
ludzi, którzy są obok. Ponieważ tylko będąc jak dzieci, otrzymamy możliwość wejść do Domu Bożego, zostać właścicielami
tego, co dla nas zostawił miłosierny Ojciec.
Cóż więc przeszkadza Ci być takim? Niech Cię nie przeraża,
jeśli jesteś ubogi ciałem. Bój się raczej, by Twoje myśli nie były
biedniejsze niż kieszenie.
Maria Waluk

Papież Franciszek
Nie powinniśmy
myśleć o biednych
jako o odbiorcach
miłosiernych działań wolontariuszy,
którzy czynią to
raz na tydzień, czy też o doraźnych gestach dobrej woli
z naszej strony, które mają
na celu uspokojenie sumienia.
Takie doświadczenia, choć
nieraz ważne i pożyteczne
dla uwrażliwienia na potrzeby braci oraz dla ukazania
niesprawiedliwości, leżących
u ich podstaw, powinny nas
jednak prowadzić do prawdziwego spotkania z ubogimi,
a także do dzielenia się, które
powinno się stać stylem życia. Modlitwa, postępowanie
na drodze ucznia oraz nawrócenie znajdują w miłości
wspólnej potwierdzenie swojej autentyczności ewangelicznej. Tam też właśnie rodzi
się radość oraz pokój ducha,
ponieważ dotyka się własną
ręką Ciała Chrystusa… Dlatego też jesteśmy wezwani
do wyciągnięcia ręki do biednych, do spotkania się z nimi,
popatrzenia im w oczy, przytulenia, aby poczuli ciepło
miłości, która przełamuje krąg
samotności. Ich dłoń wyciągnięta w naszą stronę jest również zaproszeniem do wyjścia
z naszych pewności i wygód
oraz do rozpoznania wartości, którą ubóstwo ma samo
w sobie.
Fragment z orędzia
Ojca Świętego na I Światowy
Dzień Ubogich

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
Dla bł. Celiny we wszystkim,
co czyniła i czym
żyła, liczyła się wyłącznie wola Boża.
Nie szukała nigdy
siebie, nie stawiała nigdy w centrum osobistego
„ja”, własnych zachcianek,
planów czy ambicji. Z pewnością bardzo bliskie były
bł. Celinie słowa Jezusowej
modlitwy w Ogrójcu: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode
Mnie ten kielich! Jednak
nie moja wola, lecz Twoja
niech się stanie!” (Łk 22, 42).
Być może, niejeden raz w swym
niełatwym życiu powtarzała
za Maryją: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się
stanie według twego słowa!”
(Łk 1, 38). Albo za św. Pawłem:
„Wszystko uznaję za stratę
ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego
wyzułem się ze wszystkiego i
uznaję to za śmieci, bylebym
pozyskał Chrystusa” (Flp 3, 8).
Ta głęboka wiara pomagała bł. Celinie odkrywać na swej
drodze życiowej wielką tajemnicę Chrystusowego krzyża.
Przyjmowała go z pokorą,
w duchu miłości i posłuszeństwa. […] Gdy przed 10 laty
Matka Celina Borzęcka została
zaliczona w poczet błogosławionych, Papież Benedykt XVI
nazwał jej życie milczącym
lecz heroicznym świadectwem
bezkompromisowego życia
Ewangelią poprzez wypełnianie swych obowiązków i hojną
służbę ubogim.
Fragment homilii wygłoszonej
podczas uroczystości 10-lecia
beatyfikacji bł. Celiny Borzęckiej,
Kęty (Polska), 29.10.2017
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 W ramach spotkania
w Watykanie Nuncjusz Apostolski na Ukrainie Claudio
Gugerotti przekazał papieżowi
Franciszkowi prezent od katolików z Donbasu – szklany
świecznik w kształcie róży.
Wierni prezentowali go Ojcu
Świętemu jako znak oddania i
wdzięczności z okazji ostatniej
wizyty nuncjusza w ich obwodzie. Papież poprosił swojego
przedstawiciela dyplomatycznego wyrazić jego ojcowską
miłość do całego narodu ukraińskiego, zapewnić o modlitwie
i przekazać błogosławieństwo.
 Ojciec Święty porozmawiał z astronautami przebywającymi na Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej (MKS). Połączenie zapewniła Europejska
Agencja Kosmiczna we współpracy z NASA. Papież przywitał się z załogą (w skład której weszło trzech Amerykanów,
dwóch Rosjan i jeden Włoch,
który koordynował tę wyjątkową „audiencję”) i zadał kilka pytań o miejsce człowieka
we wszechświecie. Interesowało go również, dlaczego
mężczyźni wybrali właśnie ten
zawód i jakie znaczenie ma
dla nich praca w tak szczególnym miejscu. Warto zauważyć,
że nie było to pierwsze „połączenie” Watykanu z MKS.
W 2011 roku z astronautami
rozmawiał Benedykt XVI.
 Sejmowa Komisja Polityki
Społecznej i Rodziny w Polsce
pracuje nad projektem ustawy
wprowadzającej niedziele wolne od handlu. Wcześniej rozpatrywała ją sejmowa podkomisja
ds. rynku pracy, która naniosła
pewne poprawki. Tak handel
ma być dozwolony w drugą
i czwartą niedzielę miesiąca
oraz w dwie kolejne niedziele
poprzedzające pierwszy dzień
Bożego Narodzenia. Z komisji
projekt ustawy trafi do drugiego
czytania. Jeśli prace w Sejmie
będą toczyć się w dotychczasowym tempie, istnieje szansa, że
nowe prawo zacznie obowiązywać już 1 stycznia 2018 roku.
 Centralna Diakonia Muzyczna Ruchu Światło-Życie
ogłasza konkurs na piosenkę
roku 2018/2019. Wybrany
utwór będzie towarzyszył formacji i ewangelizacji osób
należących do tzw. „oazy”. „Do
konkursu zapraszamy wszystkich członków Ruchu, w szczególności animatorów muzycznych, diakonie muzyczne,
kompozytorów oraz osoby zainteresowane. Piosenki mogą
być komponowane indywidualnie oraz przez grupę osób” –
zaznaczają organizatorzy.
Swoje propozycje można nadsyłać do 31 grudnia na adres
mailowy konkurs@cdmuz.pl.
 „Parafiabus” codziennie
bezpłatnie wiezie ludzi na wieczorną Mszę św. do kościoła
pw. św. Jakuba w Soncino
(Włochy). Pomysł wynająć busik, aby ułatwić wiernym z peryferii drogę do świątyni, należy
do proboszcza o. Guseppe
Nevi. Inicjatywa jest finansowana z kasy parafialnej.
Za kierownicą pojazdu znajduje
się wikariusz. Podkreśla on, że
ten pomysł bardzo się ludziom
spodobał. Aby kontynuować tę
działalność, jest rozpatrywana
możliwość kupna dla parafii
własnego transportu.
credo.pro; pch24.pl;
niedziela.pl
Angelina Pokaczajło
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ODCZYTAĆ ZNAKI CZASU
I OKREŚLIĆ PLANY
NA PRZYSZŁOŚĆ
ciąg dalszy ze str. 1
– Czym jest synod i w jakim celu się go zwołuje?
– Wyraz „synod” pochodzi od greckiego słowa
„sýnodos” i tłumaczy się
jako „zejście” lub „wspólna
droga”. W rozumieniu prawa kanonicznego synod
diecezjalny jest zebraniem
wybranych kapłanów, osób
konsekrowanych i świeckich
wiernych Kościoła na terytorium diecezji, zwołanym
i kierowanym przez biskupa
dla ponownego określenia
i opisania oblicza Kościoła
partykularnego.
Synod to bardzo stara praktyka w Kościele. Już
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa biskupi przeprowadzali narady z kapłanami
jako swymi najbliższymi pomocnikami w celu konsultacji i wspólnego szukania
najlepszych rozwiązań aktualnych problemów i wyzwań. Dziś również wspólnota katolicka gromadzi się,
aby omówić ważne sprawy
lub przyjąć razem pewne
decyzje, które w przyszłości
pomogą się rozwijać i realizować zadania, powierzone
przez Jezusa Chrystusa. Jest
to także wspaniała okazja
do wzrastania w wierze i
miłości do wspólnoty.
W ciągu wieków miały
miejsce liczne zmiany w rozumieniu i funkcjonowaniu synodów diecezjalnych.
Do najważniejszych trzeba zaliczyć wprowadzone
przez Sobór Watykański II,
kiedy to do udziału w ich
pracy zostali zaproszeni nie
tylko duchowieństwo i osoby konsekrowane, lecz także
wierni świeccy. Mogą oni
uczestniczyć w dyskusjach
synodu, wyrażać swoje zdanie, mieć wpływ na charakter dokumentów wynikowych. W ten sposób jeszcze
bardziej została podkreślona kolegialność synodu
i odpowiedzialność całej
wspólnoty diecezjalnej –
czyli nie tylko duszpasterzy,
lecz także grona wiernych –
za własny Kościół lokalny.
Dlatego też, zgodnie
z dekretem, „na sławę Boga,
w Trójcy Jedynego, w trosce
o dobro duchowe wiernych,
kierując się wyraźnymi potrzebami
grodzieńskiego
Kościoła diecezjalnego, które dotyczą pogłębienia wiary i odpowiedzialności ludu
Bożego diecezji za Święty Kościół, dla określenia
podstawowej działalności
duszpasterskiej w parafiach
i życia według Ewangelii,
a także w celu unifikacji
celebracji obrządków liturgicznych i ustanowienia lokalnego prawa kościelnego
z zachowaniem norm Kodeksu Prawa Kanonicznego
i rozporządzeń Stolicy Apostolskiej” biskup Aleksander
Kaszkiewicz zadecydował
o zwołaniu synodu. Mamy
nadzieję, że będzie to rzeczywiście szczególne wydarzenie, które zada Kościołowi na Grodzieńszczyźnie
nowy kierunek rozwoju.
– Jakie fakty przemówiły
za potrzebą zwołania I Synodu Diecezji Grodzieńskiej?
– Ostatni synod dotyczący Kościoła na naszych
ziemiach odbył się w 1931
roku, gdy Grodzieńszczyzna

należała do archidiecezji
wileńskiej. Koniecznie trzeba przy tym podkreślić, że
podległy zmianie nie tylko
okoliczności miejsca i czasu, w których Kościół spełnia swoją misję, lecz również sam Kościół. Przede
wszystkim dzięki wielkiej
sprawie odnowienia, której
dał początek Sobór Watykański II i która była sukcesywnie realizowana przez
kolejnych papieży oraz ich
pomocników – biskupów.
Nie ulega zwątpieniu, że
wiele postanowień Synodu
Wileńskiego po prostu już
nie są aktualne, inne natomiast wymagają głębokiej rewizji i dostosowania
do współczesnych warunków. Oprócz tego, posoborowa rzeczywistość, w której
żyjemy, znaki czasów, które
próbujemy zrozumieć, oraz
wyzwania, przed którymi
stoi dzisiaj nasz Kościół partykularny, potrzebują wspólnego szukania nowych, lepszych, bardziej pomyślnych
rozwiązań, odpowiadających
miarom XXI wieku.
– Synod rozpocznie się
w uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Ostrobramskiej,
Matki Miłosierdzia, i będzie
przebiegał pod hasłem „Żyć
Ewangelią”. Dlaczego wybrano właśnie to przesłanie?
– Dziś chrześcijaństwo
potrzebuje przypomnienia
o konieczności powrotu
do nauki Jezusa Chrystusa.
Dlatego też „Żyć Ewangelią”
to bardzo ważne i aktualne
słowa, swego rodzaju wyzwanie dla współczesnych
ludzi, zarówno duchownych, jak i świeckich, którzy powinni się zastanowić
nad tym, czy rzeczywiście
budują życie zgodnie z Bożymi przykazaniami. Jeśli
jako fundament wykorzystujemy naukę Jezusa, zmieniać się na lepsze będziemy
nie tylko my sami, lecz także społeczeństwo, diecezja,
kraj. Dołożymy również starań, by praca synodu, narady
komisji, spotkania odpowiadały apelowi „Żyć Ewangelią”. Jest to najprostsza nauka i trzeba się jej trzymać.
Dlaczego synod rozpocznie się właśnie 16 listopada? Jest to dzień, kiedy
wspominamy Matkę Miłosierdzia – główną patronkę diecezji grodzieńskiej.
Pragniemy powierzyć jej
pierwszy historyczny synod,
wszystkich jego organizatorów i uczestników. Wierzymy, że Maryja pomoże nam
odpowiedzieć na ważne pytania.
– Jednym z zadań synodu jest zastanowienie się
nad sytuacją społecznoduszpasterską. Jakie problemy lub wyzwania zostaną
omówione w trakcie dyskusji?
– Do osobnych pytań
należą m.in. poszczególne
wyzwania
duszpasterskie
w miejskich i wiejskich parafiach; potrzeba głębokiego duchowego i moralnego
odnowienia społeczeństwa;
troska o wzrastanie liczby
powołań do kapłaństwa,
życia zakonnego i misyjnego; rozwój i uaktywnienie
towarzystw i ruchów kościelnych; opracowanie form

bliższej współpracy duchowieństwa i wiernych świeckich; szukanie optymalnych dla diecezji i parafii
rozwiązań ekonomicznych i
administracyjnych oraz inne
pytania praktyczne, które
będą się pojawiały podczas
pracy synodu.
– Synod powinien przedstawiać całą diecezję. Kto
wejdzie do jego składu?
– Członkami synodu, zgodnie z punktem Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kan. 463)
oraz instrukcją Kongregacji ds. Biskupów z 19 marca 1997 roku „O synodach
diecezjalnych”, zostaną wybrani przedstawiciele duchowieństwa, osoby konsekrowane i świeccy katolicy-diecezjanie. Osobnym
dekretem biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz
zatwierdzi komisję generalną, komisję synodu oraz
sekretariat synodu, których
zadanie będzie polegało
na opracowaniu projektów
przeznaczonych do statutu
synodu oraz przedstawienie
ich podczas sesji plenarnych synodu. Przez biskupa
zostanie również określona proporcja uczestników
(duchownych i świeckich).
Warto zaznaczyć, że nasz
pasterz serdecznie zachęca
świeckich wiernych, którzy
niepokoją się o przyszłość
Kościoła, do udziału w synodzie.
– W jaki sposób synod
powinien sprzyjać owocnej
działalności i rozwojowi Kościoła na Grodzieńszczyźnie?
– Synod pomoże biskupowi w pomyślnym kierowaniu Kościołem lokalnym
i kształtowaniu duszpasterskiego oblicza diecezji. W swoją kolej dla całej
wspólnoty diecezjalnej synod będzie zaproszeniem
do jeszcze aktywniejszego
i bardziej świadomego włączenia się w jego „dzisiaj”
oraz odpowiedzialnej troski
o jego „jutro”. Jest to sprawdzian naszej działalności i
pewnego rodzaju egzamin
dla wszystkich – biskupów,
kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich – czy
rzeczywiście jesteśmy wierną wspólnotą Pana.
Ważne jest, by omawiając aktualne problemy i wyzwania, ludzie się
nie bali wyrażać swoje opinie, aby bronili wartości
chrześcijańskich i nie stronili od wzięcia na siebie
odpowiedzialności za Kościół, który budujemy razem.
Dobrych owoców możemy
się spodziewać tylko, jeśli
uczestnicy synodu będą aktywnie i odpowiedzialnie
pracować, a wierni – modlić
się w intencji pracy komisji.
Kinga Krasicka

Zgodnie z postanowieniem
ks. biskupa Aleksandra Kaszkiewicza,
w każdą niedzielę po Mszy św.
wierni parafii diecezji będą
odmawiali specjalną modlitwę
w intencji synodu.

MODLITWA
W INTENCJI I SYNODU
DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, zgromadzeni we wspólnocie grodzieńskiego Kościoła pragniemy razem wyruszyć w drogę, aby dobrze przygotować i owocnie przeżyć
I Synod Diecezjalny.
Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia,
napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy
wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości otwarci
na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan.
Błagamy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego,
abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali
znaki czasu w świetle Ewangelii, budując wspólnotę
naszej diecezji na Twój obraz.
Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu,
abyśmy napełnieni Twoimi darami odnowili i ożywili
wspólnotę Kościoła grodzieńskiego w jedności z całym
Kościołem Powszechnym.
Maryjo, Matko Miłosierdzia,
Patronko diecezji grodzieńskiej,
prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!
Święty Kazimierzu, módl się za nami!
Święty Maksymilianie, módl się za nami!
Błogosławione Siostry Męczennice z Nowogródka,
módlcie się za nami!
Błogosławiony Henryku Hlebowiczu, módl się za nami!
Błogosławiona Marianno Biernacka, módl się za nami!
Wszyscy Święci i Błogosławieni ziemi grodzieńskiej,
módlcie się za nami!

PROGRAM
OTWARCIA SYNODU
10.00 – konferencja na temat „Rola i wyzwania
Synodu Diecezjalnego dla Kościoła Grodzieńskiego” (mogą w niej wziąć udział zarówno duchowni, jak i świeccy);
11.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu;
12.00 – uroczysta Msza św. na rozpoczęcie synodu (wezmą w niej udział biskupi, a także pierwszy
sekretarz Nuncjatury Apostolskiej na Białorusi
monsinior Marinko Antolović).
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Pod akompaniament Stwórcy

Każdy tekst można rozłożyć na litery, każdy obraz – na barwy, a każdą pieśń –
na nuty. Jednak nie wielu wie, że wszystkie utwory muzyczne w pewnym sensie
powstają na podstawie kościelnego hymnu ku czci św. Jana Chrzciciela „Ut queant
laxis”. To właśnie pierwsze wersy tego utworu zostały przyjęte jako nazwy nut.
W hymnie śpiewający proszą słynnego świętego o oczyszczenie ust z grzechu,
aby mogli czystymi głosami wysławiać jego cuda.
Dziś proponujemy czytelnikom „Słowa Życia”
poznać kilku muzyków,
którzy poprzez swoją działalność niosą ludziom Boga.
Wszyscy oni jednomyślnie twierdzą, że modlitwa,
której towarzyszy muzyka, szybciej dociera do Nieba,
zachęca człowieka do reﬂeksji o własnym istnieniu,
sensie życia, miejscu w świecie.

Talenty są po to, by się nimi dzielić
Anna Kulikowska pracuje jako wykładowca
dyscyplin chóralnych w Dziecięcej Szkole Sztuki
im. J. Siemianiaki w Grodnie. Oprócz tego kieruje scholą młodzieżową „Liberamente” w parafii
Najświętszego Odkupiciela, „szlifuje” głosy aktorów miejscowego teatru im. św. Jana Pawła II.
Muzyka wypełnia prawie całe życie dziewczyny, jest częścią jej osoby. Jak ku temu przyszła – sama już nie pamięta. Jednak jest przekonana, że znajduje się na dobrej drodze.
– Zawsze przemawiała do mnie przypowieść
o talentach, robił wrażenie ten wielki sens, w niej
ukryty: trzeba pomnażać swoje talenty, nie chować ich, tylko się nimi dzielić z innymi. Dlatego
też, gdy wykładowca w szkole muzycznej, gdzie
się uczyłam, zaproponował mi pójść na studia

Czarująca moc muzyki

Witalij Szmuraj śpiewa w diecezjalnym
chórze „Cantate Domino”. W uroczystości i
święta śpiewa również psalmy.
A wszystko się zaczęło w rodzinnej parafii,
w której chłopiec razem z miejscową młodzieżą śpiewał i grał na gitarze podczas liturgii.
A propos, wykształcenia muzycznego młody
człowiek nie posiada. Po prostu zawsze go pociągał ten dziwny melodyjny świat.
– Bardzo ważne jest, co muzyka niesie
w sobie. Wierzę, że piękna melodia i dopasowany
do niej tekst mogą robić cuda: wpływać na człowieka, zmieniać jego zachowanie, a nawet świat
wewnętrzny. Muzyka potrafi obudzić z codziennego zabiegania, odwrócić uwagę od pewnych
rzeczy materialnych. Muzyka przypomina o tym,

Na chwałę Boga

Paweł Kmiecik jest dyrygentem. Skończył
konserwatorium w Moskwie. Do 2011 roku sprawował funkcję wojskowego dyrygenta Garnizonu
Grodzieńskiego. Obecnie jest na emeryturze, lecz
kontynuuje działalność twórczą. W ciągu 24 lat
mężczyzna wraz z orkiestrą towarzyszy miejskim
procesjom podczas uroczystości Bożego Ciała i
Wielkanocy.
– Jeszcze mój ojciec opowiadał, że do 1939 roku
uroczystościom kościelnym zawsze towarzyszyła orkiestra wojskowa. Ja również, szczerze mówiąc, byłem
pod wrażeniem, gdy oglądałem w telewizji transmisję
audiencji polskiego wojska w Watykanie. Ich orkiestra
tak upiększała liturgię! Postanowiliśmy w ramach
eksperymentu spróbować własnych sił. Jakoś się
udało – i dawna tradycja została odrodzona. Obecnie święta kościelne odbywają się, moim zdaniem,
na odpowiednim poziomie. Może to nawet pociągać do świątyni niewierzących: z ciekawości. Jestem

Dla ludzi

Bruno Termion – pianista. Skończył konserwatorium w Mińsku. Wykłada w koledżu muzycznym
w Grodnie. Około 20 lat posługiwał jako organista
w katedrze św. Franciszka Ksawerego.
– Z organami jest związana cała moja rodzina.
I dziadek, i babcia, wujek i ciocia – wszyscy byli organistami. Dlatego dosłownie dorastałem w dźwiękach tego okazałego instrumentu. I się zachwycałem.
Nie przez przypadek organy są nazywane królem instrumentów muzycznych. Jest to praktycznie orkiestra
w ręku jednej osoby!
Na początku 2000., gdy posługiwałem w katedrze,
udało się organizować w kościele festiwal organowy,
aby pokazać ludziom piękno brzmienia instrumentu.
Na koncertach gromadziło się dużo ludzi – dało się
zauważyć zainteresowanie. Jednak by mieć kontynuację podobnej historii, jest konieczny szereg odpowiednich warunków. Organy to drogi w obsłudze instrument. Wymaga więc należytej troski, systematycznego

do koledżu muzycznego, stwierdziłam, że poprzez
muzykę będę mogła się dzielić swoim talentem,
a potem nawet odkrywać go i rozwijać w innych.
I zaryzykowałam.
Nie ukrywam, nie było łatwo. I teraz nie jest...
Próby naszej scholi zwykle odbywają się dwa razy
w tygodniu. Czasami częściej. Zdarza mi się robić
dodatkowe spotkania, oﬁarując swój czas wolny –
same dzieci tego pragną. Dużo czasu zajmuje poszukiwanie ciekawego repertuaru. Jednak
dla mnie bardzo ważne i decydujące są wyniki
pracy! Widzę je w szczerej chęci dzieci do śpiewania, przez utwory muzyczne wychwalając Stwórcę. Cieszę się, że mogę pomagać w tym młodym
ludziom.

że w świecie jest coś ważniejsze, duchowe...
Jestem szczęśliwy, że zostałem wychowany
w wierze. Pan Bóg bardzo dużo mi daje. Odczuwam i dostrzegam Jego miłość w życiu. Jestem bezgranicznie wdzięczny Wszechmocnemu
za to, co się ze mną dzieje, dlatego też pragnę
Mu służyć, oddawać cząsteczkę siebie. Wychwalając Boga przez śpiew, przypominam ludziom
o największej miłości Ojca do swego stworzenia.
Przybliża to każdego – zarówno wykonawcę, jak
i słuchacza – do Pana, do Jego czystej miłości.
Jestem pewny, że dzięki muzyce wszyscy możemy
stać się lepsi, bardziej dobrzy i czuli dla siebie
nawzajem.

akurat zwolennikiem tego, by ludzie przychodzili, choć może najpierw nieświadomie. Uważam, że
w każdym wypadku jest to lepsze, niż ich obojętna
nieobecność w tej chwili.
Nie jest tajemnicą, że dziś zawód trębaczy zanika. Nawet sam miałem do czynienia z sytuacją, kiedy
w orkiestrze brakowało muzyków, więc musiałem
brać do rąk saksofon i grać. W tym tkwi cała sztuka
w pracy dyrygenta – przygotować skład tak, by czuł
się zespojony, pewny siebie. Ufam moim muzykom i
zawsze w pełni mogę na nich polegać.
W przyszłości marzę wydać wszystkie zebrane
w ciągu lat opracowania muzyczne. Jako osobne cykle – pieśni na Wielki Post, uroczystości Bożego Narodzenia, Wielkanoc. Mamy szeroki repertuar. Dlatego
przykro mi, gdy podczas procesji pożegnalnej po raz
tysięczny brzmi „Marsz Pogrzebowy” Chopina. Taki
album mógłby zaproponować muzykom w kościele
bogatą różnorodność utworów do wyboru.

dostrajania oraz inwestycji ﬁnansowych. Niedawno rozmawiałem z księdzem proboszczem katedry
na temat odrodzenia idei z przeprowadzaniem koncertów organowych w główniej świątyni diecezji i się
okazało, że wszystko może się odbyć już w najbliższym czasie. Są zainteresowane osoby, gotowe pomóc
w organizacji wydarzenia. Wyśmienicie!
Obecnie festiwale muzyki organowej odbywają się w naszym koledżu. Jednak miejsce to zostało
wybrane raczej jako wyjątek: w ponad 90% przypadków podobne wydarzenia są organizowane w świątyniach, gdzie jest wspaniała akustyka. Mam nadzieję,
że wszystko się uda i znani muzycy z całego świata już niedługo będą cieszyli nas swoją twórczością
w ścianach grodzieńskiej katedry! A na razie zapraszam wszystkich na koncerty do koledżu muzycznego,
którymi 16 i 23 listopada o godz. 19.00 zostanie zakończony IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w naszym mieście.

22 listopada Kościół wspomina św. Cecylię –
patronkę muzyki i śpiewu kościelnego, a także muzyków i chórzystów.
Angelina Pokaczajło
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Czy staną się 1 i 2 listopada
dniami wolnymi
na Białorusi?
Na stronie zvarot.by rozpoczęła się akcja zbierania podpisów za to, by
uroczystość Wszystkich
Świętych oraz Dzień Zaduszny uczyniono wolnymi od pracy.
Autorzy petycji zaznaczają, że na początku lat 90.
na Białorusi Zaduszki były
dniem wolnym, umożliwiając
ludziom spełnienie chrześcijańskiego obowiązku i uczczenia pamięci przodków poprzez
odwiedzenie cmentarza.
Kolektywny apel zostanie
skierowany do Rady Ministrów
i Administracji Prezydenta
7 grudnia. Metropolita mińskomohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz przychylnie
odreagował na tę propozycję.

Watykańscy sportowcy
okazali wsparcie
misjonarzom w Indiach
Swoją aprobatę odnośnie
działalności ojców salezjanów, którzy prowadzą walkę ze zjawiskiem
wydawania za mąż niepełnoletnich dziewcząt
za dojrzałych mężczyzn,
wyrazili sportowcy klubu
„Athletica Vaticana”.
„Maratończycy Papieża”,
jak się nazywa watykańskich
sportowców, mówią, że ich
trenerem duchowym jest
Ojciec Święty Franciszek.
W biegu wspierającym
misjonarzy wzięli udział żandarmi, członkowie Gwardii
Szwajcarskiej, pracownicy
Kurii Rzymskiej, watykańskiej
poczty, apteki, muzeów, radia
oraz gazety „L’Osservatore
Romano”.

Uniwersytet Papieski
zaprezentuje książkę
o Kościele w ZSRR
Wydawcą jest ks. Jan Mikrut, autorem przedmowy – Metropolita mińskomohylewski arcybiskup
Tadeusz Kondrusiewicz.
Hierarcha, którego studia,
a potem posługa duszpasterska odbywały się w Rosji i
na Białorusi, przywołuje konkretne historie z czasów komunistycznych, a także okresu
odrodzenia. „Dziś Kościół
katolicki w Rosji oraz innych
krajach, które powstały po
rozpadzie ZSRR, posiada stałe
struktury i dynamicznie się
rozwija” – napisał arcybiskup
Kondrusiewicz. Hierarcha podkreślił również, że mimo wszelkich trudności Kościół lokalny
pozostaje aktywny w duszpasterstwie, a także w sferze
społecznej i kulturowej. „Gdyby w czasach prześladowań
zabrakło bohaterów wiary,
nie nastąpiłoby tak szybkie
odrodzenie wspólnoty wiernych” – sądzi Metropolita.
Kinga Krasicka
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zacznij dzień od modlitwy
Choć o poranku zwykle spieszysz się ze wszystkim,
znajdź dosłownie 5 minut i poświęć je na modlitwę.
Wybierz swoją ulubioną formę: Różaniec, „Zdrowaś Mario”, modlitwę spontaniczną własnymi słowami. Ważne,
byś zaczął dzień od rozmowy z Tym, Kto dał Ci życie.
Możesz na przykład poprosić Stwórcę
o błogosławieństwo na nadchodzący dzień.

Przypomnij
sobie cnotę miłości
Nie przychodź do pracy z kwaśną miną i nie wdawaj
się w niepotrzebne kłótnie. Traktuj innych tak, jak sam
chciałbyś być traktowany. Bądź spokojny i cierpliwy
również dla siebie. Miłość chrześcijańska polega
na kochaniu Boga z całego serca, całej duszy i
całego umysłu, a bliźniego jak siebie samego.

Podyskutuj na temat Boga
Jeśli się tego wstydzisz, zacznij od rozmowy
z kimś, kto również jest wierzący. Możecie się ubogacić nawzajem, dzieląc się nabytą wiedzą, znalezioną
informacją, własnymi sądami. Jest to ważne, ponieważ
uświadamiasz sobie wtedy, że nie jesteś sam, i
nie boisz się już mówić o tym, co jest dla Ciebie
naprawdę istotne i wartościowe.

Przejrzyj aplikację
z czytaniami biblijnymi
To bardzo przydatne narzędzie, które w łatwy sposób
pozwoli Ci przeczytać dowolny fragment Pisma
Świętego. Zawiera również czytania, którymi tego dnia
modli się cały Kościół. Dodatkowo mogą się w nich
znaleźć komentarze do wybranego rozdziału Biblii.

Pomyśl o tym, co masz
i co dostałeś
Wyrażenie wdzięczności Bogu za otrzymane dary to skuteczny sposób w walce z zachłannością i arogancją. Sprawia,
że codzienne problemy nie są już odbierane jako życiowe
dramaty, lecz mobilizują do szukania wyjścia z sytuacji.
Podziękuj za zdrowie, jedzenie, spokój i poproś za tych,
którzy tego nie mają.

Podziel się swoją wiarą
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rzeczy, które katolik
powinien robić
każdego dnia

Nigdy nie wiesz, kiedy i w jaki sposób twoje słowa mogą
podnieść kogoś na duchu lub sprawić, że spojrzy zupełnie
inaczej na sprawę, która do tej pory go dręczyła. Codziennie
udostępniaj cytaty z Pisma Świętego. Współczesnymi narzędziami do dzielenia się swoją wiarą są portale społecznościowe. Jest to również wspaniała możliwość odkrywać
inne spojrzenia na świat i religię.

Powiedz komuś, że go kochasz
Dla każdego chrześcijanina najlepszym wzorem
jest Bóg, który codziennie mówi do nas te słowa:
„Kocham Cię, córko”, „Kocham Cię, synu”. Powinieneś jednak pamiętać, że są także osoby, dla których
nie jesteś obojętny i którym na Tobie zależy. Zrób
pierwszy krok i daj do zrozumienia swoim rodzicom,
dziadkom, mężowi lub żonie, dzieciom, dziewczynie
lub chłopakowi, przyjacielowi, że ich kochasz.

Pod koniec dnia zrób
podsumowanie

Oﬁaruj coś
Nie chodzi o wielkie rzeczy, tylko o małe postanowienia, które możesz wypełnić: za zaoszczędzone
pieniądze kup bezdomnemu posiłek, w wolnej
chwili pozostań w ciszy i porozmawiaj
z Bogiem o Twoim dniu.
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Uczyń coś drobnego
Pójdź po zakupy dla starszej sąsiadki, przytrzymaj drzwi dla idącego za Tobą albo po prostu się
uśmiechnij do przechodnia. Warto każdego dnia mieć
świadomość, że zrobiłeś coś dobrego dla innych.

Przypomnij sobie, co z tego, co zaplanowałeś, udało
się zrealizować, czego nie. Czy uczyniłeś dziś coś
dobrego, czy popełniłeś jakieś ciężkie grzechy.
Podziękuj za wszystko Bogu i poproś, by dał
Ci siły na kolejny dzień.

Kinga Krasicka

Dlaczego Sąd Ostateczny
nazywa się strasznym?
„I w jego świetle będą
chodziły narody, i wniosą
do niego królowie ziemi swój
przepych” (Ap 21, 24). Tymi
słowami w Biblii został opisany dzień Sądu Ostatecznego.
Wydawałoby się, że podobna
wypowiedź powinna wzbudzać raczej radość i spokój.
Dlaczego więc Sąd Ostateczny
nazywa się strasznym?
Bóg jest światłem, które
rozjaśni wszechświat w dniu
Sądu Ostatecznego. Stanąć
w tym świetle będą się bali ci,
którzy są „brudni”, ponieważ
wszystkie ich „plamy” staną
się widoczne. Biorąc pod uwagę to, że wszyscy nie jesteśmy
bez grzechu, Sąd Ostateczny
rzeczywiście może mieć przerażające oblicze. Może, ale
nie musi.
Po pierwsze, trzeba pamiętać, że szansę na zbawienie ma
każdy. Od człowieka zależy,
jak z nim postąpi Bóg: litościwie czy też sprawiedliwie.
Jeśli szuka on Boga miłosiernego, powinien okazywać
miłosierdzie bliźniemu. Jeśli
tak nie czyni, czeka na niego
sąd sprawiedliwy, inaczej
mówiąc, straszny, gdyż będzie
musiał odpowiadać za swoje
przewinienia.
Po drugie, Wszechmocny
do ostatniej chwili życia daje
człowiekowi szansę na skruchę
i żal za grzechy, by mógł zająć
on swoje miejsce w Królestwie Bożym. I to jest prawda
objawiona. Dowodem tego
służy historia o dwóch łotrach,
ukrzyżowanych z Jezusem:
jeden z nich wykorzystał tę
szansę, a drugi – nie.
Ks. Czesław Pawlukiewicz
Według grodnensis.by

Na zawsze
w pamięci wiernych

Listopad jest szczególnym czasem modlitwy za zmarłych. Mobilizuje ludzi wierzących
do codziennego wstawiennictwa przed Bogiem za tych, którzy przekroczyli bądź przekraczają „próg nadziei”. Chrześcijańska pamięć o zmarłych to o wiele więcej, niż tylko przejaw
typowo ludzkiej życzliwości wobec nich. Wyrasta ona na fundamencie wiary w życie wieczne,
w nieśmiertelność duszy człowieka i w powszechne powołanie do życia w chwale zmartwychwstania.
W tym czasie pamiętamy w modlitwie również o zmarłych kapłanach, których znaliśmy,
a którzy nie szczędzili swego czasu, sił i umiejętności, by służyć Bogu, Kościołowi i ludziom,
do których zostali posłani. Za swojego wieloletniego proboszcza ks. Hipolita Jodkowskiego
w 50. rocznicę jego śmierci modlili się wierni paraﬁi św. Jana Chrzciciela w Wołpie. Na miejsce posługi kapłan przybył w 1916 roku i oﬁarnie służył tam do ostatniego dnia swojego
życia – 24 października 1967 roku. Choć minęło już tyle lat, pamięć o zmarłym duszpasterzu
nadal jest żywa w sercach ludzi. Starsze pokolenie wciąż jeszcze pamięta jego słowa i czyny,
przesiąknięte wielką miłością do Boga oraz troską o Chrystusowy Kościół i dusze wiernych.
KAPŁ AN MODLITWY
Antoni Wiśniewski, który rozpoczął pracę organisty
w miejscowej paraﬁi jeszcze
za życia ks. Hipolita i kontynuuje posługę po dziś dzień,
pamięta duszpasterza jako
człowieka z dużej litery, oddanego całkowicie swojemu
powołaniu. To właśnie dzięki
staraniom proboszcza w kościele pojawiły się organy.

„Był to kapłan bardzo pobożny, miał szczególne zamiłowanie do modlitwy różańcowej, którą często odmawiał
i do której zachęcał innych.
Swoim przykładem skromnego życia ukazywał nam drogę, którą trzeba kroczyć, żeby
nigdy się nie rozczarować” –
opowiada mężczyzna.
Pan Antoni wspomina,
że „z ambony przemawiał

bardzo długo i precyzyjnie, a
jego kazania były przesiąknięte wiarą i duchem. Słuchało
się księdza z zapartym tchem,
bo zawsze miał coś ważnego
do przekazania”.
KA P Ł A N CZ ŁOW I E KA
Wierni po dziś dzień pamiętają, że obowiązki duszpasterskie spełniał zawsze
uczciwie. Jeśli trzeba było
przygotować do sakramentu
małżeństwa, zapraszał młodych ludzi do siebie na plebanię i przybliżał im główne
prawdy wiary chrześcijańskiej, mówił o obowiązkach
i skutkach, wynikających
z założenia rodziny.

Janina Bancewicz opowiada, że ks. Hipolit udzielił sakramentu małżeństwa
jej rodzicom, ochrzcił ją i

trzech braci, a także asystował przy jej ślubie.
„Przed zawarciem małżeństwa trzy razy byliśmy
z narzeczonym u ks. Jodkowskiego na plebanii. Będę
pamiętała do końca swojego
życia słowa, które powiedział wtedy do nas: «Zakładacie rodzinę, dlatego
pamiętajcie, że nie można
nigdy zapomnieć o przekazywaniu wiary. Uczcie
tego swoje dzieci i wnuki,
prowadźcie je do Boga»” –
mówi kobieta. Pani Janina zaznacza, że kapłanowi
bardzo zależało, aby nowe
pokolenie wiernych, mimo wielkiego sprzeciwu i
prześladowania, wzrastało
w wierze swoich ojców.
KA P Ł A N M Ę CZ E N N I K
Ks. Hipolit za swoje
dzielne i odważne kroczenie z wiarą po ziemi niejednokrotnie spotykał się
z szykanami. Za katechizację dzieci i młodzieży oraz
zachętę do uczestniczenia
w niedzielnej i świątecznej
Eucharystii wyznaniowiec
zabrał mu tzw. „sprawkę”,
która na jakiś czas uniemożliwiła księdzu jawne
spełnianie posługi kapłań-

skiej. Realizował więc ją
po kryjomu.

„Najtrudniejsze dla ks. Hipolita były czasy powojenne.
Mógł on zostać wywieziony
do gułagu. Jednak Pan Bóg
zadziałał skutecznie! Podczas aresztu ksiądz spotkał
sowieckiego partyzanta, którego kiedyś uratował przed
Niemcami, dając mu schronienie. Dzięki jego interwencji nasz proboszcz został
zwolniony” – zaznacza Henryk Dziemieszczyk.
Kapłan żył sprawami
Kościoła i swoich wiernych
do ostatniego dnia. Odszedł
do wieczności w podeszłym
wieku. Pan Henryk przypomina dzień pogrzebu duszpasterza, w którym uczestniczyło dużo ludzi. „Był to
pochmurny październikowy

dzień, jednak w miarę ciepły. Mimo to w sercu gościł
smutek, ponieważ odszedł
ksiądz, który ochrzcił mnie
i moje rodzeństwo” – przyznaje się mężczyzna.
Kapłan, zgodnie z własną wolą, został pochowany
na parafialnym cmentarzu, a nie przy świątyni.
W ten sposób chciał wyrazić pragnienie bycia blisko
swoich owiec, jak za życia. Przy jego grobie palą
się znicze, leżą kwiaty.
Dla swoich parafian na zawsze pozostanie on wzorem
prawdziwego duszpasterza
i męczennika w trudnym
dla Kościoła okresie.
Każde imię to osobna historia, niepowtarzalny los.
Modląc się za zmarłych,
dziękujmy za ich życie,
prośmy o przebaczenie
grzechów, błagajmy o dar
Nieba dla nich. Niech Chrystus Pan, który jest Drogą,
Prawdą i Życiem, obdarzy dusze darem trwania
w swej miłującej obecności
we wspólnocie z Trójjedynym Bogiem na wieki.
Ks. Jerzy Martinowicz
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

WIADOMOŚCI
Spotkania członków ruchów modlitewnych, uczczenie pamięci błogosławionej
rodaczki oraz nietypowe świętowanie uroczystości Wszystkich Świętych
Wśród najważniejszych wydarzeń można wymienić diecezjalne spotkanie członków Kół
Żywego Różańca, które zgodnie z tradycją odbyło się w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej, Cierpliwie Słuchającej, na Wzgórzu Nadziei w Kopciówce (dekanat Grodno-Zachód),
oraz zjazd przedstawicieli ruchu modlitewnego „Matki w modlitwie”, którzy po raz pierwszy
zgromadzili się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie. Podobne spotkania
jednoczą uczestników wspólnot religijnych i sprzyjają ich wzrastaniu w wierze.
Z okazji kolejnej rocznicy oraz 10-lecia beatyﬁkacji bł. Celinę Borzęcką wspominano
w paraﬁi Zaniewicze (dekanat Brzostowica Wielka). Zebrani na czele z biskupem pomocniczym diecezji grodzieńskiej Józefem Staniewskim uczcili relikwie błogosławionej, które
znajdują się w miejscowej świątyni. Kilka dni później biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz przewodniczył odpustowej Mszy św. w kościele pw. św. Małgorzaty i św. Katarzyny
w Kętach (Polska). Te ziemie były bardzo bliskie założycielce Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek: tu realizowała ona swe życiowe powołanie.
W niektórych paraﬁach stało się już tradycją organizowanie Balu Wszystkich Świętych
z okazji liturgicznego wspomnienia niebieskich orędowników. Inicjatywa jest odpowiedzią
na obchodzenie pogańskiego święta Halloween: dzieci i młodzież ubierają się w stroje
podobne do tych, w których chodzili święci. W bieżącym roku wydarzenie miało miejsce
w grodzieńskich kościołach pw. Matki Bożej Anielskiej oraz Najświętszego Odkupiciela, a
także w lidzkim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W kościele pw. św. Mikołaja
w Gieranionach (dekanat Iwie) młodzi ludzie wystąpili dla miejscowych wiernych z przedstawieniem o św. Józeﬁe Sánchezie del Río.
W całej diecezji odbyły się nabożeństwa modlitewne w intencji wszystkich zmarłych.
W grodzieńskim kościele pw. Franciszka Ksawerego kanonicy kapituły katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Kazimierza na czele z biskupami diecezji grodzieńskiej wspomnieli kapłanów, którzy odeszli po nagrodę do Boga.

Z ŻYCIA WSPÓLNOT ZAKONNYCH
Kilkudniowe rekolekcje dla chłopców i dziewcząt podczas ferii szkolnych przygotowali
ojcowie z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanie), ojcowie z Zakonu Szkół
Pobożnych (pijarzy), zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
(nazaretanki) oraz zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus (karmelitanki). W ramach ćwiczeń duchowych dla uczestników zorganizowano również wspólny
odpoczynek.
W lidzkiej paraﬁi Świętej Rodziny siostry ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej
podziękowały Bogu za 125 lat istnienia wspólnoty. Na uroczystość, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej Jerzy Kasabucki, przybyła przełożona
generalna zgromadzenia s. Dorota Kocjan SMI.
W paraﬁi św. Teresy z Avili w Szczuczynie ojcowie pijarzy dziękowali Wszechmogącemu za dar nowego świętego współbrata – Faustyna Migueza. Jego kanonizacja odbyła się
15 października. Obecni na liturgii wierni razem z kapłanami modlili się przy relikwiach
o. Migueza, które już od kilku lat znajdują się w miejscowym kościele.
Ojcowie pijarzy rozpoczęli również przygotowanie młodzieży do Pijarskiego Synodu
Młodych, który odbędzie się w maju następnego roku w ramach Synodu Biskupów na temat
„Młodzież, wiara i rozpoznanie powołania”. Zebrani na spotkaniu chłopcy i dziewczęta zastanawiali się nad swoją wiarą oraz tym, co mogą uczynić dla wspólnoty Kościoła.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Za wszystkich zmarłych, którzy pracowali w grodzieńskim WSD, a także za zmarłych
oﬁarodawców modlono się w kaplicy seminaryjnej podczas Nieszporów. Liturgii Godzin
przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.
Nad nieustannym działaniem Ducha Bożego w życiu rozważali klerycy podczas kolejnego dnia skupienia, który poprowadził ks. kanonik Józef Hańczyc, proboszcz paraﬁi Świętej
Rodziny w Lidzie. Podczas konferencji kapłan zachęcał alumnów w pełni wykorzystywać
formację seminaryjną, pogłębiając w ten sposób relacje ze Stwórcą.

ORGANIZACJA CHARYTATYWNA „CARITAS”
W Domie Miłosierdzia w Sopoćkiniach został zorganizowany dzień skupienia dla pracowników „Caritas” diecezji grodzieńskiej. Kierownikiem duchowym spotkania był ks. Walery Bykowski, proboszcz paraﬁi Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Nepomucena
w Wielkich Ejsmontach (dekanat Brzostowica Wielka). Kapłan zwracał uwagę obecnych
na znaczenie pracy organizacji charytatywnej, na konieczność służenia potrzebującym.
Kilka dni później w Grodnie odbyło się spotkanie wolontariuszy „Caritas”, poświęcone
przygotowaniom do bożonarodzeniowych akcji charytatywnych. W ramach zebrania koordynator ruchu wolontariuszy przeprowadził trening, przez udział w którym młodzi ludzie
mieli okazję lepiej się poznać i przygotować do współpracy.

WYDARZENIA KULTURALNE
Z koncertem w kościele pw. Krzyża Świętego w Brześciu wystąpił zespół „OPEN”.
Wydarzenie muzyczne odbyło się w ramach spotkania młodzieży diecezji pińskiej. Wielu
chętnych przybyło, by posłuchać koncertu studentów-katolików z Afryki i Azji w grodzieńskim kościele pw. Najświętszego Odkupiciela. Występujący zadziwiali obecnych niezwykłymi pieśniami i tańcami, demonstrując w ten sposób różnice kulturowe i jedność w wierze.
Koncert muzyki klasycznej natomiast odbył się w kościele pw. świętych apostołów Piotra
i Pawła w Iwiu.
W Grodzieńskim Muzeum Historii Religii została otwarta unikalna wystawa prac rzeźbiarza-samouka ks. Antanasa Rymavičiusa z Litwy. Ekspozycję pod tytułem „Bogu i człowiekowi” można zobaczyć do 10 grudnia.

JEDNYM WERSEM
• Katolicy z Iwia złożyli tatarskiej wspólnocie życzenia z okazji 620-lecia od chwili jej
osiedlenia się na Białorusi. • Dziń skupienia dla przedstawicieli liturgicznej służby ołtarza
odbył się w paraﬁi Świętej Rodziny w Lidzie. • Ministranci z lidzkiej paraﬁi Podwyższenia
Krzyża Świętego zebrali się razem, by posprzątać miejscowy cmentarz. • Biskup grodzieński
Aleksander Kaszkiewicz wziął udział w uroczystej ceremonii nałożenia paliusza Metropolicie Białostockiemu arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.
Angelina Pokaczajło

KONCERT CHÓRU DIECEZJALNEGO
„CANTATE DOMINO”
ODBĘDZIE SIĘ W GRODNIE
Występ zaplanowano na 22 listopada w kościele
pw. Miłosierdzia Bożego (Wiszniowiec).
O godz. 19.00 rozpocznie się Msza św., którą chór upiększy
swoim śpiewem. Po liturgii w jego wykonaniu odbędzie się
uroczysty koncert pod tytułem „Maryja z Fatimy prosi nas...”,
poświęcony 100-leciu objawień Matki Bożej w Portugalii.
Zaproszeni są wszyscy chętni!

REKOLEKCJE DLA MAŁŻONKÓW
ODBĘDĄ SIĘ W ORSZY
Ćwiczenia duchowe tradycyjnie organizuje kościelny ruch
„Spotkania małżeńskie”. W tym roku będą miały miejsce
w dniach 8-10 grudnia pod adresem:
ul. Sowietskaja 6 (klasztor ojców marianów).
Celem rekolekcji jest wzmocnienie małżeńskiej jedności i
miłości. Podczas spotkań każda para może się skupić
na istocie tajemnicy ślubu, przeżyć odnowienie wzajemnych
uczuć i pogłębić swoją miłość. Mężowi i żonie jest proponowany dialog, który pomaga lepiej rozumieć siebie nawzajem i
pozwala na nowo odkrywać piękno życia małżeńskiego.
Zapisać się na rekolekcje można do 3 grudnia
pod numerem: (8 044) 773-40-76,
o. Bronisław Daszkiewicz OP.

KONFERENCJA NA TEMAT METOD
ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI
BĘDZIE MIAŁA MIEJSCE W ORSZY
Wydarzenie odbędzie się w dniach 15-17 grudnia
w paraﬁi św. Józefa pod adresem: ul. Sowietskaja 6.
W ramach corocznej naukowo-praktycznej konferencji
metody rozpoznania płodności tradycyjnie są rozpatrywane jako droga do umocnienia małżeństwa. Program będzie zawierał m.in. tematy dotyczące powodów obniżenia
płodności małżonków (w tym też duchowe), pytań współczesnej diagnostyki bezpłodności, sposobów rozwiązania
najczęstszych problemów ginekologicznych.
Konferencję poprowadzą doktor teologii, wykładowcy
MRP, lekarze ginekolodzy położnicy z Białorusi i Rosji.
Cechą charakterystyczną tegorocznego forum będzie omówienie planu stworzenia białorusko-rosyjskiej Asocjacji
Wykładowców Naturalnego Planowania Rodziny.
Do udziału w konferencji są zaproszeni wykładowcy MRP
oraz pracownicy poradni rodzinnych, a także małżeństwa
z obniżoną płodnością.
Otrzymać bardziej szczegółowe informacje i zapisać się
na konferencję można do 1 grudnia pod numerami:
(8 029) 306-22-22, (8 029) 812-22-76
lub mailowo: prolife.belarus@gmail.com.
W związku z prowadzonym procesem
w Sądzie Kościelnym Diecezji Grodzieńskiej
Pani Jekaterina Zapasnik, córka Jana,
która 20.07.2012 roku w cerkwi prawosławnej
Georgija Pobiedonosca w Lidzie zawarła związek
małżeński z Panem Antonem Rybakiem,
oraz Pan Timur Galijew, syn Rinata,
który 04.10.2008 roku w kościele
pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie
zawarł związek małżeński
z Panią Anną Łukaszewicz,
są proszeni o zgłoszenie się do Sądu Kościelnego
w Grodnie (ul. K. Marksa 4) lub przez telefon:
(8 0152) 75-64-37.
Czytelnicy, którzy znają adres zamieszkania lub posiadają
jakąkolwiek informację o miejscu pobytu Jekateriny
Zapasnik lub Timura Galijewa są proszeni o przekazanie
tej informacji do Sądu Kościelnego.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
13 listopada 1994 r. – ks. Jacek Jakubczyk SAC,
duszp. Bieniakonie;
16 listopada 1953 r. – ks. Alfons Czyżewski SJ,
duszp. Berdówka;
16 listopada 1999 r. – ks. Maciej Maciejewski CR,
prob. Krzemienica;
17 listopada 1990 r. – ks. Edward Żurawski,
prob. Kiemieliszki;
18 listopada 1975 r. – ks. Mieczysław Radziszewski,
prob. Nowy Dwór;
19 listopada 1967 r. – ks. Władysław Matulis,
prob. Soły;
24 listopada 1966 r. – ks. dr Seweryn Janowski,
prob. Wiewiórka;
25 listopada 1949 r. – ks. kanonik Michał Majewski,
duszp. Minojty.

Kalendarz
wydarzeń
16 listopada

Uroczystość NMP
Ostrobramskiej, Matki
Miłosierdzia – głównej
Patronki diecezji.

19 listopada

I Światowy Dzień Ubogich.

22 listopada

Wspomnienie św. Cecylii,
patronki organistów,
chórów kościelnych.
Módlmy się w intencji
rozwoju muzyki i
śpiewu kościelnego.

Programy
redakcji
katolickiej
„Głos Ewangelii”

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

„Symbol Wiary”

Program telewizyjny
o życiu religijnym diecezji
grodzieńskiej.
Ukazuje się przy
współpracy Katolickiego
Studium Telewizyjnego
Diecezji Grodzieńskiej oraz
telewizji państwowej
na kanale telewizyjnym
„Bielarus–4”.
Kolejna audycja
5 grudnia.

Wiadomości z Watykanu
w języku białoruskim

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

Intencje
różańcowe
Listopad
Za Ojca Świętego
Franciszka i papieża
emeryta Benedykta XVI.
O beatyﬁkację i kanonizację
osób duchownych
i konsekrowanych oraz
świeckich wiernych
z naszej ziemi.
O dar dobrego
przygotowania do Synodu
Diecezjalnego.
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Na pewno nie raz widziałeś ubogich ludzi na ulicy lub w sklepie, gdy przyglądali się kilku monetom w swojej dłoni i długo
się zastanawiali, co mogą za to kupić. Co do nich wtedy czułeś? Niektórzy ludzie, mijając żebraka, odwracają swoją twarz, udając, że go nie zauważają. Ktoś patrzy na tych biedaków z pogardą. A inni nawet posądzają lub szydzą z takich osób. I jak mało
jest tych, którzy rzeczywiście pragną im pomóc lub przynajmniej – współczuć, że znaleźli się w podobnych okolicznościach. Tak
naprawdę nie wiemy, dlaczego się stali tacy, a więc nie mamy prawa ich potępiać. Pan Jezus mówił, że pomagając takiej osobie,
pomagamy Jemu. O tym, że trzeba zawsze mieć serce otwarte na bliźniego, opowiada historia o dwóch wdowach, którą proponujemy
Twojej uwadze.
W wąskiej dolinie wśród dzikich ponurych gór w bardzo zniszczonych domkach przy pewnym klasztorze mieszkały dwie staruszkiwdowy. Jedna z nich była skąpa, rzadko pomagała komukolwiek. Druga zaś – zupełnie odwrotnie – była hojna i empatyczna, oddawała
biednym ostatni grosz.
Pewnego razu wieczorem rozszalała się mocna burza. Skąpa babcia usłyszała, że do jej drzwi ktoś puka. „O, mój Boże,
nawet zjeść kolację nie zdążyłam” – powiedziała zdenerwowana, chowając do szafy swój nieskończony posiłek. Drzwi
otworzono i do pokoju wszedł mnich. Babcia, spodziewająca się zobaczyć jakiegoś żebraka, przestraszyła się i zmieszała, spostrzegłszy niespodziewanego gościa.
– Chyba ci przeszkodziłem. Nie zdążyłaś dokończyć kolacji – powiedział zakonnik.
– Tak – odpowiedziała babcia, wyjmując czerstwy kawałeczek chleba. – Oto co jadłam. Weź sobie, zjesz.
W rzeczywistości żal jej było oddawać nawet tę suchą skórkę.
– Cóż za straszliwa noc! – cichym głosem powiedział mnich. – Jak się teraz czują ci, którzy nie mają ani domu, by
się ukryć przed niepogodą, ani kawałka chleba, aby zaspokoić swój głód...
– Tak, to straszne... Prawdziwe nieszczęście – okazać się teraz w lesie bez schronienia – odrzekła staruszka.
– Wiesz – kontynuował zakonnik – do naszego klasztoru przyszło dwóch takich biedaków. Pomóż im! Będą z wdzięcznością modlić
się do Boga, aby i ciebie nie porzucił On w nieszczęściu. Proszę, użycz im kołdry lub przynajmniej chusty.
Wdowa ledwie się powstrzymywała z przykrości.
– Jak?! Zmiłuj się, ojcze! – prawie ze łzami w oczach odrzekła kobieta. – Czyżby bogatszej ode mnie się nie znalazło w sąsiedniej wiosce?
Jednak nieznajomy tak srogo i karcąco na nią spojrzał, że się go nie usłuchać nie odważyła.
– Proszę, weź tę chustę – powiedziała staruszka, zbliżając się do mnicha. – Może ona ogrzać zmarznięte ciało.
Więcej nic nie dała.
Zasmucony zakonnik odszedł i zapukał do drzwi sąsiadki. Druga wdowa spotkała go bardzo życzliwie. Dorzuciła drewna do ognia,
postawiła na stole kubek mleka i wyjęła wszystko, co zostało jej w spichlerzu. Mnich opowiedział staruszce tę samą historię.
Jednak tu słuchano go zupełnie inaczej. Babcia oddała swoje ostatnie ubranie. Zebrała duży węzeł, związała go mocną taśmą i
prawie że wypchnęła zakonnika za drzwi, mówiąc:
– Idź, idź szybciej do biednych, przecież czekają na deszczu! Jeśli będzie trzeba, przyprowadź ich do mnie.
Mnich odszedł, błogosławiąc ją.
Po jego odejściu, burza rozszalała się jeszcze bardziej. Niespodziewanie z przeraźliwym hałasem błyskawica uderzyła w dach.
Obie wdowy przestraszone wybiegły na dwór, nie zdążywszy nic wziąć ze sobą. W lesie spotkały tegoż mnicha. Wziął je za ręce i
zaprowadził do klasztoru.
Zakonnik oddał przed chwilą otrzymany węzeł z powrotem życzliwej wdowie. Oprócz tego, oﬁarował jej wiele innych rzeczy.
– Po co mi to wszystko zwracasz? Cóż oddasz nieborakom, o których opowiadałeś? – zapytała zdziwiona staruszka.
– To wy jesteście tymi nieborakami! – odpowiedział zakonnik.
Potem odwrócił się do drugiej wdowy i wyjął spod płaszcza starą chustę.
– Choć jest bardzo zniszczona, na pewno ogrzeje twe oziębłe ramiona – powiedział.
Skąpa babcia się zmieszała i ubrała chustkę, mamrocząc do siebie: „Ach, gdybym tylko wiedziała, że mówił o nas...”.
Zakonnik się uśmiechnął i rzekł:
– О, nawet nie wątpię, że postąpiłabyś inaczej! Niech to będzie dla ciebie nauczka, moja córko. Innym razem będziesz pamiętała, że i ty możesz się znaleźć w potrzebie.
Niespodziewanie błyskawica oświeciła mnicha od stóp do głów i staruszki zobaczyły go stojącego w jasnym blasku. W jaskrawych promieniach wydawał się groźny w swym cudownym pięknie. A gdy babcie się opamiętały, zakonnika przed nimi już nie było.
Udały się do klasztoru, gdzie życzliwi mnisi oﬁarowali im ciepłe schronienie. Kobiety zaczęły pytać o zakonnika, który przyszedł do nich. Jednak się okazało, że żaden z nich nigdzie nie wychodził i nigdy tego mnicha nawet nie widział.

Dlaczego
powinniśmy pomagać
biednym?

Zadanie:
wspólnie z rodzicami pomyśl,
co możesz zrobić
dla biednych, i
postaraj się to
wykonać.

Powinniśmy być życzliwi dla każdego człowieka i starać się pomagać ubogim. Niech motywacją do tego będzie nieznana przyszłość. Nawet się nie domyślamy, w jakiej sytuacji możemy się kiedyś znaleźć.
S. Weronika Bliźniuk FMA

Czekamy na Twoje „dlaczego”, które możesz wysłać na adres redakcji. Na pytania zawsze gotowe są odpowiedzieć salezjanki ze Smorgoń.

Z głębi serca
Czcigodny Księże
Janie Romanowski!
Z okazji Urodzin życzymy
Księdzu wszelkich łask Bożych,
radości na co dzień, pokoju
w sercu, pogodnej pokory oraz
wiary, co góry przenosi. Niech
Duch Święty wspiera Księdza
swoimi darami w głoszeniu
ludziom Dobrej Nowiny, Jezus
Chrystus zawsze będzie przykładem bezgranicznej miłości
i bezwarunkowego przebaczenia, Maryja Panna prowadzi
za rękę często krętymi ścieżkami tego życia prosto do Nieba,
a ludzie otaczający Księdza
staną się źródłem
natchnienia i szczęścia.
Z darem modlitwy
redakcja „Słowa Życia”

Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi
Jędrzejczakowi
z okazji Urodzin składamy
najserdeczniejsze życzenia.
Niech zdrowie będzie mocne,
w sercu zawsze gości pokój i
dobroć, a energia towarzyszy
przez długie lata życia. Życzymy
bezgranicznej radości z owoców
pracy kapłańskiej. Niech święty
Patron opiekuje się Tobą, a
Jezus Chrystus i Jego Najświętsza Matka obdarzają miłością i
oświecają każdy dzień
posługi duszpasterskiej.
Rodzina Bondziusz ze wsi Mońkowce

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Radziewiczowi
z okazji Urodzin z całego
serca życzymy obﬁtych łask
Bożych na każdy dzień posługi
duszpasterskiej, dobrego
zdrowia, niegasnącego zapału,
mocnej wiary i niezachwianej
nadziei. Niech Twoje serce
napełnia radość, obok zawsze
będą życzliwi ludzie i dobrzy
przyjaciele, a droga kapłańska
będzie oświecona przez Ducha

Świętego. Z pewnością idź drogą do świętości, a pomocą niech
Ci będą Jezus Chrystus i Jego
Matka – Najświętsza Maryja
Panna. Szczęść Boże!
Apostolat „Margaretka”, członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy dla
Czyśćca oraz parafianie z Radunia

Czcigodnemu Ojcu
Witoldowi Żelwetrze
z okazji Imienin z całego serca
życzymy mocy Ducha Świętego
na każdy dzień życia i posługi
duszpasterskiej, niezawodnej
opieki świętego Patrona i wszelkich łask Bożych. Niech każdy
dar, który otrzymuje Ojciec
od Pana, staje się wsparciem
na drodze życia. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca, Lipniszki

Czcigodnemu Ojcu
Witoldowi Petelczycowi
z okazji Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia:
obﬁtych łask Bożych, zdrowia
na długie lata, darów Ducha
Świętego, nieustannej opieki
Matki Bożej, wytrwałości
na drodze kapłańskiej, którą
wyznaczył Ci wszechmogący
Bóg, a także ludzkiej dobroci.
Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca ze Szczuczyna

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi
Witoldowi Łozowickiemu
z okazji Imienin z całego
serca życzymy wszelkich łask
Bożych, darów Ducha Świętego, optymizmu, nadziei,
zdrowia, pogody ducha, mocy
oraz nieustannej opieki Matki
Bożej. Ciesz się z każdego dnia
pełnienia posługi kapłańskiej.
Pamiętamy o Tobie w swoich
modlitwach. Szczęść Boże!
Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca, Kółko Różańcowe oraz wierni z parafii Raduń

Czcigodnemu Księdzu
Witoldowi Czurganowi
z okazji Imienin z całego serca
życzymy dobrego zdrowia,
nieustannej opieki Matki Bożej
i świętego Patrona, obﬁtych darów Ducha Świętego oraz dobrych i życzliwych ludzi obok.
Niech Bóg błogosławi
na każdy dzień.
Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Juraciszek

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi
Witoldowi Łozowickiemu
z okazji Imienin z całego serca
życzymy błogosławieństwa Bożego. Niech każdy dzień życia
będzie pełny zdrowia, szczęścia
i radości. Niech Duch Święty
oświeca i prowadzi Bożymi
ścieżkami, Matka Najświętsza
opiekuje się Tobą, a trud
na niwie Pana przynosi
bogate owoce.
Apostolat „Margaretka”, Franciszkański Zakon Świeckich oraz Koła
Żywego Różańca z parafii Teolin

Szanowne Panie Genowefo
Wydra, Genowefo Kryszałowicz i Genowefo Giedroicz!
Z okazji Urodzin składamy
najserdeczniejsze życzenia:
mocnego zdrowia, sił, radości,
życzliwych ludzi obok oraz
obﬁtych darów Ducha Świętego.
Niech Matka Boża nieustannie
się Wami opiekuje i strzeże
w różnych sytuacjach życiowych, a święta Patronka czuwa
nad Wami każdego dnia.
Z szacunkiem i modlitwą Franciszkański Zakon Świeckich oraz Koła
Żywego Różańca z parafii Teolin

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Janowi Radziukowi
z okazji 13. rocznicy święceń
kapłańskich składamy wiązankę
najserdeczniejszych życzeń

Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Brazińskiemu
z okazji 1. rocznicy święceń
kapłańskich składamy serdeczne życzenia. Niech Pan Bóg
błogosławi na każdy dzień, a
Matka Najświętsza nieustannie
opiekuje się Tobą. Życzymy
mocnego zdrowia, pogody
ducha, radości z posługi kapłańskiej oraz życzliwych ludzi
obok. Niech pogodny uśmiech
nigdy nie zgaśnie, a hojne serce
zawsze będzie gotowe dzielić
się radością. Niech prezentem
dla Ciebie będą nasze
Wierni z parafii św. Józefa
szczere modlitwy.
w Grodnie

połączonych z modlitwą: zdrowia, szczęścia, spokojnych dni,
satysfakcji i radości z pełnionej
posługi kapłańskiej. Niech
Chrystus Pan przytuli Księdza
do swojego Najświętszego Serca
i udzieli błogosławieństwa oraz
obﬁtych łask, a Matka Boża broni od nieszczęść. Niech nasza
wspólna modlitwa wzniesie się
do Nieba, będąc zarazem podziękowaniem za duszpasterza,
którego posłał do nas Wszechmocny. Niech Pan wynagrodzi
rodzicom za syna kapłana!

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Romanowskiemu
z okazji 3. rocznicy święceń
kapłańskich oraz 35. Urodzin
życzymy mocnego zdrowia,
sił duchowych i ﬁzycznych
na dalszą posługę, opieki Bożej
w realizacji planów duszpasterskich. Niech Duch Święty pomaga Ci w pracy, a ona wydaje
obﬁte plony. Niech Matka Boża
i święty Patron nieustannie
czuwają nad Tobą i
prowadzą do świętości.
Z szacunkiem wierni z parafii
św. Józefa w Grodnie

Czcigodny Księże
Pawle Romanowski!
Z okazji Urodzin oraz 3. rocznicy święceń kapłańskich
z całego serca życzę Księdzu
obﬁtych łask Bożych i wszelkich darów Ducha Świętego.
Niech każdy dzień będzie
napełniony ciepłem, radością
i nadzieją, wiara z każdym
dniem tylko się wzmacnia, a
wszystko, co Ksiądz zaplanował, realizuje się dzięki
pomocy Pana i dobrych ludzi.
Bóg zapłać za modlitwę.
Z pamięcią modlitewną Krystyna
z parafii św. Józefa w Grodnie

Z szacunkiem i wdzięcznością
apostolat „Margaretka” oraz
wspólnota „Matki w modlitwie”
ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Liszce
z okazji Urodzin życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki
Matki Najświętszej, orędownictwa świętego Patrona, obﬁtych
darów Ducha Świętego, mocnego zdrowia, codziennej radości,
serdecznych i szczerych ludzi
oraz błogosławionego plonu
w pracy duszpasterskiej.
Ciocia Maria z rodziną, Grodno

Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi Jędrzejczakowi
z okazji Urodzin składamy
najpiękniejsze życzenia: opieki
Najświętszej Maryi Panny,
darów Ducha Świętego, niegasnącego zapału w niesieniu
ludziom Dobrej Nowiny oraz
obﬁtych plonów na Bożej niwie.
Jana, Weronika, Walery

Czcigodny Księże
Wiktorze Zacharzewski!
Z okazji 11. rocznicy święceń
kapłańskich składamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia,
wytrwałości w posłudze duszpasterskiej, opieki Matki Bożej,

życzliwości i szacunku od ludzi.
Niech Twoja droga życiowa
będzie szczęśliwa i błogosławiona, a praca przynosi radość i
zadowolenie. Niech miłosierny
Bóg obdarza Cię wszelkimi
łaskami. Szczęść Boże!
Parafianie z Mociewicz

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi
Witoldowi Łozowickiemu
z okazji Imienin z całego serca
życzymy mocnego zdrowia,
pogody ducha na każdy dzień
życia i posługi duszpasterskiej,
optymizmu oraz niegasnącego zapału. Niech Pan Bóg Ci
zawsze błogosławi, a Matka
Najświętsza i święty Patron
nieustannie się Tobą opiekują.
Szczęść Boże!

Rada Parafialna oraz wierni
z Bali Kościelnej

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Marianowi Chamieni
z okazji 60. rocznicy Urodzin
życzymy mocnego zdrowia,
sił, cierpliwości, wszelkich
darów Ducha Świętego, opieki
Matki Bożej. Niech życzliwość
ludzka zawsze Ci towarzyszy,
Pan błogosławi drogę kapłańską, a Anioł Stróż przewodniczy w każdej sprawie. 100 lat!
Parafianie z Szydłowic

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Kuderce
z okazji 8. rocznicy święceń
kapłańskich składamy serdeczne życzenia: dobrego zdrowia,
obﬁtych łask Bożych, radości,
optymizmu. Niech serce płonie
miłością do Pana i bliźniego, a Matka Boża ukrywa
płaszczem swojej dobroci i
nieustannie się Tobą opiekuje.
Grupa modlitewna

z Grodna-Augustówka
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