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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

O MARYJO,
BEZ GRZECHU
PIERWORODNEGO
POCZĘTA!
8 grudnia Kościół katolicki obchodzi
uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny – jedno
z najważniejszych świąt maryjnych.
Tajemnica ta ukazuje szczególną rolę
Matki Bożej, a także świadczy,
że Bóg pomaga każdemu człowiekowi
sprostać postawionym
przez Niego zadaniom.
ciąg dalszy na str. 3

W Grodnie zostawiłem
cząstkę swego serca…
Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz
Kondrusiewicz często odwiedza miasto nad Niemnem. Tym
razem przybył do Grodna, by dziękować Bogu za 30 lat sakry biskupiej. Z tej okazji hierarcha celebrował Mszę św.
w kościołach pw. św. Franciszka Ksawerego oraz Matki
Bożej Anielskiej, gdzie przez pewien czas posługiwał jako
proboszcz. Właśnie na tych ziemiach arcybiskup rozpoczął
swoją drogę odradzania Kościoła na Białorusi.
ciąg dalszy na str. 5

„Ze swoim «tak» Maryja stała się najbardziej wpływową kobietą w historii”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

II NIEDZIELA ADWENTU

Mt 3, 1-12

W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni
Judzkiej te słowa: „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo
niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy
mówi: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu,
dla Niego prostujcie ścieżki!”. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści
wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były
szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima
oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano
od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy
widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów
i saduceuszów, mówił im: „Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak
uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc
nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: «Abrahama
mamy za ojca», bo powiadam wam, że z tych kamieni może
Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona
do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego
owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą
dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode
mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić
będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści
swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu
nieugaszonym”.

NAWRÓCIĆ SIĘ, ABY OSIĄGNĄĆ
KRÓLESTWO
Jan Chrzciciel głosi zbliżające się Królestwo Niebieskie i nawołuje, by przygotować drogę Panu, który nadchodzi. Nie wspomina
o dworze czy pałacu. Wskazuje jedynie na Władcę – Pana, wraz
z którym to Królestwo zstępuje pomiędzy ludzi.
Sam Władca poprzez swoje panowanie ukazuje, jakie zasady
obowiązują w Jego „posiadłościach”. Nie wynosi się On nad innych,
lecz służy poddanym i jak niewolnik umywa im nogi. Nie mieszka
w pałacu, lecz nieustannie przebywa wśród ludzi, niwelując jakikolwiek dystans – każdy może Go dotknąć, usiąść z Nim do stołu. Nikogo nie potępia i nie odrzuca, lecz wszystkich przygarnia i uzdrawia.
W Jego Królestwie liczy się współczucie i miłosierdzie.
Aby wejść do Chrystusowego Królestwa, trzeba przygotować
drogę. Odwracając się od swoich grzechów, zrywając pakt z szatanem, robimy w swoim sercu miejsce dla Pana, aby Boże prawo
zapuściło w nim korzenie i zaczęło wydawać dobre owoce. Wtedy
upodabniamy się do swojego Władcy, starając się zachowywać tak,
by nikt nie miał wątpliwości, że należymy do Jezusowego Królestwa.
Dzięki temu rozszerza się panowanie Boga i coraz bliżej jest dzień,
kiedy będzie On panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce
ziemi (por. Ps 72, 8).
Skierujmy nasze myśli i serca w stronę Tego, który do nas przychodzi! Przyjmijmy Go i uczyńmy Panem naszych dusz! Niech Chrystusowe Królestwo zamieszka pośród nas!

Czy jestem gotów na przyjęcie zaproszenia Jezusa?
Jak się przygotowuję na spotkanie z Tym,
który nadchodzi?

III NIEDZIELA ADWENTU

Mt 11, 2-11

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał
swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma
przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział:
„Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie:
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają
oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi
się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie”.
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Co
wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze?
ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego?
Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą.
Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam,
nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: «Oto Ja
posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę».
Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast
nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy
w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

ŚWIADCZYĆ, ABY UWIERZYLI INNI
Pełna pokory, a zarazem wielkiej pasji postawa Jana Chrzciciela wzbudza zachwyt. Zaprzecza on, jakoby miał być Mesjaszem,
zaprzecza, jakoby był wielkim prorokiem Eliaszem. Nie zgadza się
nawet na tytuł proroka, nazywając siebie „głosem wołającego na pustyni: «prostujcie drogę Pańską»” (por. J 1, 23). Mówiąc zaś o Chrystusie, stwierdza, że „nie jest godny odwiązać rzemyka u Jego sandała” (por. J 1, 27), czyli nie uznaje się za godnego, by być Jego sługą.
Owa skromność nie gasi jednak w Janie pragnienia, by wszyscy przez
niego uwierzyli w Zbawiciela (por. J 1, 7).
Podobnie jak Jan Chrzciciel, my również otrzymaliśmy Ducha
Świętego, przyjmując sakrament chrztu i bierzmowania. Otrzymujemy Go nadal, gdy się o Niego modlimy. Trzecia Osoba Trójcy Świętej uzdalnia nas do wyznawania, że Jezus jest Panem i Zbawicielem
(por. Rz 10, 9), dodaje odwagi, byśmy się gorliwie włączali w dzieło
ewangelizacji.
Nikt z nas nie powinien gasić w sobie owego Ducha i ograniczać
się do postawy odbiorcy środków zbawienia. Przeciwnie, każdy jest
wezwany do odpowiedzialności za zbawienie braci i sióstr. Oby ktoś
uwierzył przez nas w Chrystusa! To jest nasze zadanie na tegoroczny
Adwent.

Czy biorę aktywny udział w ewangelizacji innych?
W jaki sposób daję świadectwo o Jezusie Chrystusie,
Zbawicielu świata?
Ks. Jerzy Martinowicz

Ks. Jerzy Martinowicz
W tym świątecznym dniu
jesteśmy zaproszeni, aby wielbić Stwórcę za zapowiedzianą przed wiekami Niewiastę,
której potomstwo zmiażdżyło
głowę szatana – za Maryję.
Mamy szczęście żyć, gdyż Bóg
w Jej Synu Jezusie Chrystusie
przywrócił nam godność Jego
dzieci. Uniżył siebie, przyjął
„postać sługi” (Flp 2, 7), stał się
jednym z nas, naszym bratem,
aby obdarzyć udziałem w swoim życiu, w swojej wielkości
i chwale.
Matka Zbawiciela, Świętego nad świętymi, Zwycięzcy zła i grzechu została

Odpowiedzieć
na Boże wezwanie
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Każdego roku w trakcie Adwentu przeżywamy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, stając wobec niepojętej miłości Boga
do człowieka.
nadzielona łaską na miarę
jedynego powołania. A więc
uświęcona, ustrzeżona od grzechu pierworodnego – Niepokalana! Nie ma w Niej ani
cienia grzechu. Jest odbiciem
blasku swego Syna – Odkupiciela. Najświętsza Matka miała
świadomość wybrania. Wyznała, że Bóg odkupił Ją przez
swego Syna: „Raduje się duch
mój w Bogu Zbawicielu moim”
(Łk 1, 47).
Wszystko to Maryja otrzymała nie dzięki własnym
zasługom, lecz ze względu
na Świętego, na Boże Macierzyństwo, a więc ostatecznie

ze względu na nas, ponieważ
Syn Boży z Niej stał się Człowiekiem dla naszego zbawienia. Umiała rozpoznać powołanie, które jest największym
darem od Pana. Odrzekła
Stwórcy „tak” i została Mu
wierna do końca.
Najświętsza Panna uczy
nas odpowiadać na Boże
powołanie oraz Jego dary.
Św. Paweł Apostoł przypomina, że i nas Wszechmogący
„napełnił wszelkim błogosławieństwem
duchowym”
(Ef 1, 3), obdarzył łaską na
miarę naszych zadań, misji na ziemi. Bóg, powołując

do udziału w Jego życiu,
do
zbawienia
świata,
do szczęścia, stawia każdego
w określonym miejscu i czasie,
powierza precyzyjne zadanie,
a zarazem uzdalnia, abyśmy
mogli je odczytać, przyjąć jako
uszczęśliwiającą wolę Bożą,
jako zaproszenie do udziału
w dziele zbawczym, w budowaniu Królestwa Bożego.
Warto pamiętać, że powołanie rozstrzyga się w konkretnym życiu – w rodzinie,
w szkole, urzędzie, szpitalu.
Tam mamy stawać się „święci
i nieskalani”.

Drodzy Czytelnicy!
Bądźmy pewni, że wraz z powołaniem otrzymujemy łaskę do jego realizacji. Skoro Bóg wybiera
dla nas określoną drogę, to też obdarza nas mocą na miarę wielkości powierzonych zadań. A wielkość naszego życia polega na tym, byśmy u jego kresu mogli powiedzieć, wzorując się na Maryi:
„Panie, zawsze starałem się pełnić Twoją wolę, nie miałem w życiu ważniejszego celu”.

Sonda na podstawie prac komisji

I Synodu Diecezji Grodzieńskiej
Komisja ds. relacji społecznych
i prawnych z władzami świeckimi

1. Co Państwo wiedzą o nauce społecznej Kościoła katolickiego?
2. Jak Państwo rozumieją stwierdzenie, że wierni świeccy
są powołani do misji apostolskiej we współczesnym świecie?
3. Czy zauważają Państwo pasywność wiernych świeckich
w sprawach Kościoła w życiu społecznym? W jaki
sposób można wzbudzić w nich większą odpowiedzialność
za sprawy społeczne Kościoła?
4. Na czym powinna się opierać misja społeczna świeckich
katolików w naszym – białoruskim – społeczeństwie?
5. Co Państwa zdaniem wymaga uwagi w relacjach między
Kościołem a państwem?
6. Co w relacjach między Kościołem a państwem uważają
Państwo za najważniejsze i najpotrzebniejsze?

Komisja ds. posługi charytatywnej

1. Czy wiedzą Państwo o istnieniu organizacji „Caritas”?
2. Czy brali Państwo kiedykolwiek udział w akcjach
organizowanych przez „Caritas” (zbiórka środków dla
potrzebujących, pomoc biednym itd.)?
3. Czy istnieje oddział (filia) „Caritas” w Państwa parafii?
4. Czy byliby Państwo zainteresowani we współpracy
z „Caritas” i w jakiej formie (np. wsparcie pieniężne,
praca, wolontariat)?
5. Państwa zdaniem, kto dziś najbardziej potrzebuje
pomocy „Caritas”?
6. Jakie zapotrzebowania mają wierni Państwa parafii?
Jakie grupy społeczne przede wszystkim potrzebują
pomocy charytatywnej?

Komisja ds. duszpasterstwa ogólnego
i specjalistycznego

1. Jakie formy duszpasterstwa istnieją w Państwa parafii?
2. Czy uważają Państwo zaangażowanie kapłanów
w tę działalność za wystarczającą?
3. Jaką rolę świeckich widzą Państwo w działalności
pasterskiej w Państwa parafiach?
4. Państwa zdaniem, czy istnieje potrzeba założenia
Diecezjalnej Szkoły Formacji Animatorów?
5. W jaki sposób można włączyć wiernych w działalność
pasterską Kościoła?
6. Jakie formy duszpasterstwa specjalistycznego wydają się
Państwu nieodpowiednie lub jakich brakuje?
7. Jakie propozycje mają Państwo odnośnie ogólnodiecezjalnych programów duszpasterskich?

Komisja ds. duszpasterstwa liturgicznego
i życia sakramentalnego

1. Czym dla Państwa jest liturgia? Jak rozumieją Państwo
ten wyraz?
2. Czy istnieją w Państwa parafiach lokalne tradycje,
związane z przeżywaniem niedzielnej Eucharystii?
3. Czy warto celebrować osobne Msze św. dla dzieci
i młodzieży?
4. Państwa zdaniem, co trzeba zrobić, by pogłębić
u wiernych świadomość, że regularny udział w niedzielnej
Mszy św. oraz nabożeństwach parafialnych jest konieczny?
5. Państwa zdaniem, jakie zmiany trzeba wprowadzić,
by bardziej owocnie przygotowywać wiernych
do przyjęcia sakramentów chrztu, spowiedzi,
Komunii św., bierzmowania, małżeństwa?
6. Czy chcieliby Państwo, by powrócił zwyczaj
„Wieczystych adoracji” w parafiach diecezji (zgodnie
z tradycją w ciągu każdego roku w jednej z parafii
odbywa się nieustanna adoracja eucharystyczna
w intencjach diecezji grodzieńskiej)?
7. Czy uważają Państwo, że kościoły i kaplice diecezji
są wystarczająco otwarte dla modlitwy i adoracji
Najświętszego Sakramentu?
8. Czy warto stworzyć Diecezjalny Kurs Formacji
Liturgicznej Wiernych?

Podkomisja ds. śpiewu i muzyki kościelnej

1. Jak Państwo sądzą, na jakim poziomie znajduje się śpiew
i muzyka kościelna w Państwa parafiach?
2. Czy istnieją w Państwa parafiach chóry czy schole
kościelne? Jeśli tak, jaki mają stopień przygotowania?
3. Czy widzą Państwo potrzebę stworzenia w diecezji szkoły
do przygotowywania organistów i muzyków kościelnych?
4. Jaki mają Państwo stosunek do koncertów lub innych
wydarzeń organizowanych w kościołach i kaplicach?
5. Jakie mogą Państwo zaproponować warunki dla wystąpień
świeckich muzyków w kościołach i kaplicach diecezji?
6. Czy dostrzegają Państwo konieczność wydania nowych
śpiewników? Jaki język Państwa zdaniem powinien mieć
pierwszeństwo (polski, białoruski, rosyjski)?

Wziąć udział w przytoczonych sondach może każdy chętny.
Przesłać odpowiedzi trzeba do sekretariatu Synodu pod adres:
230025, m. Grodno, ul. K. Marksa 4, Kuria, – lub mailowo: synodus.
grodnensis@gmail.com.
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O MARYJO,
BEZ GRZECHU
PIERWORODNEGO
POCZĘTA!
WSKAZÓWKI
DOGMATYCZNE

Jednym z najbardziej
przekonujących argumentów, który broni Dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu
jest zdanie: „Potuit, decuit,
ergo fecit” (łac. „Bóg mógł
to zrobić, należało to zrobić, a więc to uczynił”).
Gdyby Maryja urodziła się
z grzechem pierworod-

DLACZEGO NAJŚWIĘTSZA DZIEWICA MARYJA
PANNA OTRZYMAŁA
TEN SZCZEGÓLNY DAR
I DLACZEGO W TO
WIERZYMY?
WSKAZÓWKI
Z PSALMÓW

W Piśmie Świętym,
a dokładnie w księdze Psalmów czytamy: „Ty bowiem
utworzyłeś moje nerki, Ty

karmelitańskiego – jest
jednym z trzech uprzywilejowanych w Kościele sakramentaliów. Na jego awersie
znajduje się wizerunek Niepokalanej, która miażdży
głowę węża, co symbolizuje zwycięstwo nad szatanem. Jednak Maryja jest
nie tylko Tarczą, lecz także
Pośredniczką
wszelkich
łask Bożych. Symbolizują

Historia ustanowienia święta
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny sięga
VII wieku. Oficjalne ogłosił je
papież Pius IX w 1854 roku.

ciąg dalszy ze str. 1

CZYM JEST
NIEPOKALANE
POCZĘCIE?
Niepokalane poczęcie
Maryi wyraża prawdę o tym,
że córka Joachima i Anny
została przez Boga zachowana od grzechu pierworodnego, ponieważ miała
w przyszłości zostać Matką
Syna Bożego. Jest to sytuacja wyjątkowa i jedyna
w historii świata.
Nie wolno utożsamiać
niepokalanego
poczęcia
Maryi z Jej dziewiczym poczęciem Jezusa Chrystusa
z Ducha Świętego. Boża
interwencja w wypadku
Przenajświętszej Panny nie
polegała na zastąpieniu
działania rodziców, tylko
na zachowaniu Jej duszy
od skutków grzechu pierworodnego, dzięki czemu
osiągnęła szczególną bliskość z Wszechmogącym,
umiała Mu we wszystkim
zaufać.
Jednak wolność od grzechu i głęboka relacja ze
Stwórcą nie oddalają Maryi
od ludzi. Wręcz przeciwnie,
dla każdego pozostaje kochającą, współczującą i wyrozumiałą Matką. Łączności
Bogarodzicy z człowiekiem
nie da się z niczym porównać, ponieważ tym, co nas
dzieli, oddala od siebie, jest
przede wszystkim wyrastający z grzechu egoizm, którego Maryja nie miała.
Prawda o niepokalanym poczęciu jest również
dla wszystkich chrześcijan
znakiem ukazującym, jak
wielkie rzeczy Bóg może
zdziałać w człowieku oraz
że każdego pragnie doprowadzić do pełni człowieczeństwa i świętości.

3

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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nym, nie wyróżniałaby się
pośród innych kobiet.

utkałeś mnie w łonie mej
matki” (Ps 139, 13). Łatwo
z tych słów wyciągnąć
wniosek, że Bóg bezpośrednio
uczestniczy
w stwarzaniu człowieka.
WSKAZÓWKI
Z KSIĘGI PRZYSŁÓW

W Biblii znajdujemy
opis idealnej matki. Został on włożony w usta
króla Lemuela i prawdopodobnie dotyczyły jego
mamy: „Niewiastę dzielną
któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły...”
(Prz 31, 10). Warto zauważyć, że lista cech przytoczonych przez autora tych
słów jest natury duchowej
i moralnej.

WSKAZÓWKI
SYNOWSKIE

Spośród wielu darów,
które Stwórca mógł ofiarować Maryi, dar Boskiego
macierzyństwa jest najbardziej doskonały. Macierzyństwo jest formą doskonałości samo w sobie.
Jednakże Boskie macierzyństwo jest jej szczytem.
Żaden dar nie może przewyższyć tej łaski.
WSKAZÓWKI BOSKIE

Czy Syn może wyobrazić sobie doskonalszą
Matkę niż Ta, która według
Biblii będzie błogosławiona między niewiastami, a
którą wszystkie pokolenia
będą błogosławić? Czy

MEDALIK NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
Do ogłoszenia przez
Kościół dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
w sposób szczególny przyczyniła się historia cudownego medalika. Stanowi on
pokłosie objawień Matki
Bożej, mających miejsce
w lipcu, listopadzie i grudniu 1830 roku w kaplicy
Sióstr Miłosierdzia przy
Rue du Bac w Paryżu (Francja). Bogarodzica objawiła
się wówczas s. Katarzynie
Labouré, powierzając jej
m.in. misję wybicia medalika. Najświętsza Maryja
Panna powiedziała do nowicjuszki: „Ci, którzy noszą
cudowny medalik, dostąpią
wielkich łask, szczególnie
jeśli go będą nosili na szyi.
Tych, którzy we mnie ufają,
wieloma łaskami obdarzę”.
Pierwsze medaliki ukazały
się w czerwcu 1832 roku.
W krótkim czasie stały się
narzędziem szczególnego

We Włoszech, Austrii, Hiszpanii i Portugalii uroczystość
Niepokalanego Poczęcia jest dniem wolnym od pracy.
Zgodnie z tradycją papież modli się przy figurze Maryi
na Placu Hiszpańskim w Rzymie (Włochy).
WSKAZÓWKI
ANIELSKIE

Podczas zwiastowania
Archanioł Gabriel powiedział do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski! Pan
z Tobą! Błogosławiona jesteś między niewiastami!”
(por. Łk 1, 28). Nie można
więc nazwać Niepokalaną przeciętną dziewczyną!
Jest pełna łaski! Jest ponad
inne niewiasty!

Ojciec może stworzyć niewiastę bardziej wyjątkową
niż Ta, którą przepowiadał już w Księdze Rodzaju, obiecując, że zmiażdży
Ona głowę węża? Czy
Duch Święty może uhonorować kobietę bardziej niż
wybranie jej na swą Oblubienicę? Te wysublimowane zaszczyty pozwalają
stwierdzić, że Matka Boża
nie miała grzechu pierworodnego.

Bożego działania: wielu
uzdrowień i nawróceń. Dlatego zaczęto je nazywać
cudownymi.
Cudowny
medalik
– obok Różańca i Szkaplerza

je promienie, wychodzące
z rąk Jezusowej Matki. Pod
stopami Bożej Rodzicielki
widnieje data 1830, czyli
rok Jej objawień. Otok medalika zdobią słowa modlitwy, którą Niepokalana
poleciła odmawiać: „O Maryjo, bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się
do
Ciebie
uciekamy”.
Pośrodku
rewersu
znajduje się duża litera „M” – inicjał imienia
Maryi. Nad nim widnieje
krzyż, symbolizujący mękę
i śmierć Chrystusa. Symbolika tych złączonych znaków jest bardzo czytelna
– u stóp krzyża zawsze stoi
Maryja, która cierpi w całkowitej komunii ze swoim
Synem za całą ludzkość.
Dookoła tych symboli zwarło się w krąg
12 gwiazd symbolizujących moc Maryi nad wszelkim stworzeniem. Matka
Boża otrzymuje wszystko,
o co prosi Wszechmocnego. Jest najpewniejszą
Przewodniczką do Nieba. Pod inicjałem i krzyżem widzimy obok siebie
dwa serca. Z lewej strony
– Najświętsze Serce Jezusa, otoczone koroną cierniową. Jego rana krwawi
z bólu cierpienia – przyczyniają się do tego ludzkie
grzechy. Z prawej strony
znajduje się Niepokalane
Serce Maryi. Także cierpi,
przebite mieczem boleści.
Matka Boża zgodziła się
cierpieć, uczestnicząc w
Męce Syna, byśmy mogli
w wieczności radować się
słodyczą Pana.
Przygotowała
Kinga Krasicka

W tym roku uroczystość
przeniesiono na 9 grudnia,
gdyż 8 grudnia przypada
II niedziela Adwentu.

Papież Franciszek
Aby istniała dobra
teologia, nie wolno
zapominać o dwóch
jej nieodłącznych
elementach. Pierwszy to życie duchowe: tylko w pokornej i nieustannej modlitwie,
w otwartości na Ducha Świętego
można zrozumieć i objaśnić Słowo, a także wypełnić wolę Ojca.
Teologia rodzi się i dorasta, gdy
stoimy na kolanach! Drugi element to życie kościelne: odczuwać, że się jest w Kościele i razem
z Kościołem. […] Teologia nie jest
tworzona przez indywidualistów,
lecz we wspólnocie, aby nieść
dobry smak Ewangelii braciom
i siostrom swego czasu, zawsze
delikatnie i z szacunkiem.
Fragment przemówienia
podczas audiencji członków
Międzynarodowej
Komisji Teologicznej
w Watykanie, 29.11.2019

Ks. abp Tadeusz
Kondrusiewicz
Adwent powinien
się stać nie tylko
czasem zewnętrznego przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia, lecz
także czasem odnowienia duchowego,
które prowadzi do prawdziwego
pokoju, sprawiedliwości i świętości, do której wszyscy zostaliśmy powołani. […] Ten okres
liturgiczny jest bardzo krótki,
mija szybko, więc trzeba godnie
z niego skorzystać. Całe nasze życie to również Adwent,
w trakcie którego przygotowujemy się do pełni życia w Bogu. Ten
świat nie jest zdolny oferować
takie życie, w pełni zadowolić.
Dlatego w trakcie Adwentu
powinniśmy zrobić wszystko, co
się da, by Chrystus zamieszkał
w naszych sercach, by stały się
one Betlejem naszych czasów.
Fragment Listu Pasterskiego
na Adwent 2019

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
Rozpoczynamy
w Kościele na Białorusi rok duszpasterski poświęcony
św. Janowi Pawłowi
II. W ten sposób
pragniemy uczcić
przypadający w
przyszłym roku jubileusz 100-lecia urodzin tego wielkiego papieża, a także zapoznać się bliżej
z jego nauczaniem i z bogatą
spuścizną duchową, jaką po sobie pozostawił.
Rok papieski będziemy przeżywali pod hasłem: „Otwórzcie
drzwi Chrystusowi”. Te słowa
zostały zaczerpnięte z kazania, które Jan Paweł II wygłosił
w dniu inauguracji pontyfikatu,
22 października 1978 roku.
Dziś, z perspektywy czasu, widzimy wyraźnie, jak bardzo dalekowzroczne i prorocze było to
wezwanie, jak znacząco odmieniło nasz kontynent i cały świat.
Mimo upływu ponad 40 lat wciąż
pozostaje aktualne. Niech zatem
w przeżywaniu rozpoczynającego się Adwentu i całego roku
papieskiego towarzyszą nam
słowa, które w dalekim 1978
roku zabrzmiały z mocą na
placu św. Piotra w Rzymie: „Nie
bójcie się, otwórzcie, otwórzcie
na oścież drzwi Chrystusowi. Dla
Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów
ekonomicznych i politycznych,
szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się!
Chrystus wie, co nosi w swoim
wnętrzu człowiek. On jeden to
wie!”.
Fragment Listu Pasterskiego
na I niedzielę Adwentu 2019
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 Watykański oddział filatelistyczno-numizmatyczny
w przyszłym roku planuje
zaprezentowanie specjalnego
kompletu numizmatów z okazji
250-lecia urodzin Ludwika van
Beethovena, w skład którego
wejdzie bimetalowa moneta
o nominale 5 euro. W serii
„Sztuka i wiara” pojawi się
miedziana moneta o nominale
10 euro, poświęcona figurze
„Pieta” Michała Anioła. Nowe
znaczki ukażą się m.in. z okazji
kolejnego roku pontyfikatu
papieża Franciszka, 100-lecia
urodzin św. Jana Pawła II,
500-lecia śmierci Rafaela Santi. Zamierza się też stworzyć
znaczki poświęcone europejskim drogom pocztowym.
 W Argentynie w dramatycznym tempie ubywa
katolików. Stanowią oni zaledwie 62,9% społeczeństwa,
o 13% mniej niż 11 lat temu.
Najgorsza sytuacja jest pod
tym względem w Patagonii
i Buenos Aires. W stolicy kraju
katolicy stanowią zaledwie
56,4% populacji. Argentyńczycy, którzy porzucają Kościół zasilają szeregi wspólnot
ewangelikalnych. Należy już
do nich 15% mieszkańców.
Do tego szybko rośnie liczba
osób, które nie czują się związane z żadną religią. Jest ich
niemal 19%.
 Ponad 7 milionów
próśb, podziękowań i modlitw
przysłali dotychczas wierni
do sanktuarium Matki Bożej
Różańcowej w Fatimie (Portugalia). Korespondencja ta
jest zbierana niemal od początku istnienia miejsca kultu
maryjnego. Listy zazwyczaj
pozostawiane są w pobliżu
kaplicy, gdzie 13 października 1917 roku zakończyły się
trwające 6 miesięcy objawienia. Zarchiwizowana „Poczta
Matki Boskiej” zaczęła się
znacznie rozrastać po 2000
roku. Wynika to m.in. z upowszechnienia się internetu,
za którego pośrednictwem do
portugalskiego sanktuarium
również napływa wiele listów.
 Dzieło Duchowej Adopcji
Kapłanów zaprasza do podjęcia modlitwy za wybranego
księdza w ramach postanowienia adwentowego. Można też
zgłosić się do organizatorów
akcji za pośrednictwem strony
ddak.wordpress.com z prośbą
o przydzielenie kapłana, który
prosi o modlitwę. Akcja jest
inicjatywą katolików świeckich. Powstała, by zrzeszać
ludzi pragnących wspierać
duszpasterzy w ich posłudze,
przede wszystkim poprzez
modlitwę, ofiarowanie cierpień
duchowych lub fizycznych czy
udział we Mszy św.
 Szopka bożonarodzeniowa, która w tym roku zdobi
watykański plac św. Piotra,
pochodzi ze Scurelle, a choinka
z górzystego Asiago (Włochy).
Szopkę wyróżnia jej tło, przedstawiające złamane drzewa
jako świadków huraganu,
który dotknął włoskiej miejscowości Trydent w ubiegłym
roku. Sprzyjając odnowieniu
lasu, w Watykanie posadzono
40 młodych choinek ofiarowanych przez leśnictwo regionu,
który ucierpiał.
vaticannews.va; credo.pro;
niedziela.pl
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Tam, gdzie wymysł
ustępuje miejsca
prawdzie
Niezależnie od wieku, każdy chce
wierzyć w cuda. To pragnienie wywodzi się z dzieciństwa, gdy jako
mali chłopcy i dziewczęta słuchaliśmy
opowiadań o dobrym siwym staruszku, który przynosi na święta upragnione
prezenty. A jeśli powiemy, że wszystko
to jest prawdą? I każdy z tak bardzo
skomercjalizowanych postaci – czy
Dziadek Mróz, czy Santa Claus –
pochodzi od realnej osoby –
św. Mikołaja, biskupa
Miry
(dziś Demre, Turcja)?
ŚWIĘTY
O WSPANIAŁEJ
WYOBRAŹNI W DZIELE
MIŁOSIERDZIA

8 grudnia 2019

Z PROŚBĄ NIE
O MATERIALNE, LECZ
O DUCHOWE

wykroczenie
czy jak dzięki swej gorliwej modlitwie
ocalił od nieu n i k n i o n eg o
zatonięcia
rybaków, których napotkała straszna
burza. Z tego
powodu
został
obrany na opiekuna wszystkich pracujących na wodzie.
A propos, kilka lat
temu przedstawiciele
Kościoła katolickiego,
prawosławnego i protestanckiego z 16 krajów
śródziemnomorskich zaproponowali ogłoszenie
św. Mikołaja orędownikiem
tego akwatorium.

DZIEDZICTWO
DOBREGO BISKUPA

O życiu św. Mikołaja, pochodzącego z III wieku, zachowało się mało faktów
historycznych i sporo legend.
Mimo to, jedno jest pewne:
Kościół katolicki pamięta go
jako niewiarygodnie dobrego i miłosiernego człowieka,
uznając za godnego chwały
ołtarzy.
Wiadomo, że św. Mikołaj urodził się w Azji Mniejszej i był jedynym dzieckiem
w zamożnej chrześcijańskiej
rodzinie. Od małych lat odznaczał się pobożnością,
którą przejął od rodziców.
Był wrażliwy na nieszczęście
innych ludzi. Chętnie dzielił
się z biednymi tym, co miał,
pomagał potrzebującym.
Hojność św. Mikołaja
za życia stała się powodem
do powstania licznych podań
związanych z jego działalnością. Jedna z najpopularniejszych opowiada o tym, że
do domu pewnego ubogiego
wdowca, który wychował trzy
córki, ale nie mógł wydać je
za mąż, bo nie miał posagu, biskup Miry potajemnie
wrzucił przez komin sakiewki z pieniędzmi. Pozwoliło to
mężczyźnie ułożyć życie każdej z dziewcząt, które w końcu szczęśliwie wyszły za mąż
za swoich wybranków.

Istnieją też inne, nie mniej
ciekawe historie. Gdy w Mirze
panowała epidemia, św. Mikołaj posługiwał wśród chorych,
ryzykując własne życie.

Zachowały się opowiadania
o tym, jak biskup uratował
od kary śmierci trzech młodzieńców
niesprawiedliwie skazanych za drobne

W Kościele już nieraz
słyszeliśmy, że Adwent to
czas radosnego oczekiwania.
Tylko czy naprawdę radosnego? Z pewnością mogę
stwierdzić, że dla niektórych
jest to czas strasznie męczący. Przecież trzeba wziąć jakieś postanowienie, przystąpić do spowiedzi, naprawić
relacje z bliźnimi... Do tego
dochodzą jeszcze świąteczne zakupy, prezenty, sprzątanie, gotowanie. I co najciekawsze, nieraz to samo
nam się powtarza co roku.
A więc nic dziwnego, że
okres oczekiwania na przyjście Dzieciątka Jezus może
przez współczesnego człowieka, któremu ciągle brakuje czasu, a który tyle spraw
ma na głowie, być nielubiany
i postrzegany jako uciążliwy.
Jako chrześcijanie jednak
powinniśmy sobie uświadamiać, że najważniejsze

w Adwencie jest jego przesłanie. Przypomina ono o bezgranicznej miłości Boga
do człowieka. W Ewangelii
św. Jana czytamy: „Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto
w niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał”
(J 3, 16). Czy często sobie
przypominamy o tej miłości, dla której Jezus stał
się człowiekiem, rodząc się
w ubogiej stajni? Czy często
mówimy tym, kogo kochamy,
jak są dla nas ważni? Czy
chcemy, by nam również mówiono o tym jak najczęściej?
No właśnie! Adwent ma nam
po raz kolejny przypomnieć,
uświadomić, odkryć jedno
z najpiękniejszych świadectw o miłości – miłości
Boga do człowieka, do mnie.
A więc po to w kółko „to
samo”! Jak zakochani ciągle

mówią sobie nawzajem o miłości, tak poprzez kolejne
przeżywanie prawdy o narodzeniu Chrystusa, Bóg przypomina nam o tym, że nas
kocha – po prostu, bezinteresownie.
Jednak nie zawsze przychodzi to łatwo. Czasami
aby powiedzieć o swoich
uczuciach, najpierw trzeba
tę osobę przygotować, gdyż
może ją zaskoczyć to wyznanie. I nawet bardzo! Poprzez
Adwent Kościół pragnie
nas przygotować do prawdy
o miłości Bożej – przede
wszystkim wewnętrznie, ale
też zewnętrznie. Przypomina o niej co roku, abyśmy
zawsze byli tego świadomi.
Właściwie, można by było
obchodzić Boże Narodzenie raz w życiu i już nigdy
do niego nie wracać. Ale
przecież urodziny – własne czy kogoś bliskiego –

Zwyczaj dawania sobie nawzajem prezentów
na wspomnienie św. Mikołaja lub na Gwiazdkę powstał
jeszcze w średniowieczu.
Bierze początki od budowania przez dzieci „czółenek
św. Mikołaja”, gdzie miał on
zostawić dla nich prezenty.
Z biegiem czasu czółenka
zamieniły buciki, skarpetki
czy dowolne niezwykłe opakowania. W XVIII wieku pojawiła się inicjatywa udzielania stypendiów i grandów
młodzieży z biednych rodzin,
która uczyła się w szkołach
czy studiowała na uniwersytetach imienia św. Mikołaja.
Kolejny dar od świętego – to, że właśnie on jest
patronem, który jednoczy
wschodnich i zachodnich
chrześcijan, ponieważ jest
czczony zarówno w Kościele
katolickim, jak i prawosławnym. To przy jego trumnie
w 1908 roku odbywał się
synod zwołany przez papieża Urbana II, którego celem
było zniesienie wszelkich
podziałów w chrześcijaństwie. Szczególną opieką
duchową biskupa Miry cieszą się m.in. podróżni, dzieci,
panny na wydaniu, piekarze,
a także więźniowie.

Św. Mikołaj jest jednym
z najbardziej znanych świętych na świecie, ponieważ
udało mu się zdobyć serca
licznych wiernych na wszystkich kontynentach dzięki
szczeremu przykładowi miłości do bliźniego. I choć
dziś „chowa się” pod różnymi
imionami, nie powinniśmy
ulegać wpływowi komercji
i powierzchowności, lecz zainspirować się do spełniania
dobrych uczynków. Trzeba pamiętać o tym, że sens wszelkiej działalności św. Mikołaja tkwił przede wszystkim
w obdarzaniu bliźnich. Nie
gromadził,
tylko
oddawał, dzielił się tym, co miał.
I nam warto się na nim wzorować przynajmniej podczas
Adwentu.

MODLITWA
DO ŚW. MIKOŁAJA
Chwalebny św. Mikołaju, szczególny mój obrońco! Wejrzyj na mnie litościwym okiem z onej górnej
światłości, w której widzeniem Boga się nasycasz
i uproś mi u Pana łaskę
i pomoc stosowną do obecnych potrzeb moich tak
duchowych, jak i doczesnych, a szczególnie łaskę
(w tym miejscu wymieniamy
intencję w jakiej chcemy się
modlić), jeżeli mi pomocną
być ma do wiecznego zbawienia mego. Pomnij także, o chwalebny Biskupie,
na najwyższego pasterza
naszego, papieża, na Kościół św. i na pobożne miasto nasze. Naprowadź na
drogę zbawienia wszystkich, co życie prowadzą
zanurzeni
w
grzechy,
wszystkich
nieumiejętnością, błędem i herezją
oślepionych. Pociesz strapionych, opatrz w potrzebie będących, umocnij
chwiejących się, wesprzyj
uciśnionych, ulżyj chorym
i spraw, aby wszyscy doznali możnej opieki Twojej i najwyższego dawcy
wszelkiego dobra. Amen.
Angelina
Marciszewska

Kolejny Adwent,
albo po co w kółko „to samo”?!
obchodzimy co roku, prawda?
Niektórzy wierni w codziennym zabieganiu zatracili świadomość miłości
Chrystusowej. Adwent istnieje po to, by przypomnieć
sobie, że jesteśmy dziećmi
Bożymi. Ma skłonić do przygotowania nie tylko mieszkania i świątecznego stołu,
lecz także serca, sumienia
i całej swej codzienności, by
głęboko przeżyć tę prawdę
o bezinteresownej miłości
Boga do człowieka.
I jak dzień ustępuje nocy,
jak zmieniają się pory roku,
jak Ziemia obraca się wokół
swej osi i okrąża Słońce, tak
Adwent powtarza się każdego roku, by kształtować
duchowo, zmieniać nasze
nastawienie do pewnych
spraw, nasze serce, duszę,
przygotowując do przeżywania prawdy wiary o Bożym Narodzeniu, a zarazem

do ostatecznego przyjścia
Chrystusa na końcu czasów.
Właściwie całe nasze życie
jest swoistym Adwentem,
swoistym przygotowaniem.
Należy więc je wykorzystać
jak najlepiej, aby nie zmarnować i później nie żałować,
gdyż nie powróci. Jako ludzie
wierzący mamy też pamiętać,
że dalej będzie lepiej, ponieważ czeka na nas coś, czego
„ani oko nie widziało, ani
ucho nie słyszało, ani serce
człowieka nie zdołało pojąć”
(1 Kor 2, 9). I to wszystko powinno wypełniać duszę nadzieją i radością.
Po to właśnie jest kolejny Adwent, kolejne Boże
Narodzenie. Po to jest w kółko „to samo”. Abyśmy sobie
przypomnieli – może jeszcze
nie teraz, może za kilka lat –
o tym, co jest najważniejsze:
Bóg mnie kocha!
Ks. Jan Romanowski
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W Grodnie zostawiłem
cząstkę swego serca…

ciąg dalszy ze str. 1

– Ekscelencjo, Grodno na
pewno było i nadal pozostaje
w sercu Księdza Arcybiskupa.
W jakich chwilach i miejscach
najczęściej wraca Ekscelencja
do niego w myślach?
– Grodno – miasto mojej młodości. Tu skończyłem szkołę, studiowałem
w instytucie pedagogicznym (dziś Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki
Kupały – uw. red.) na wydziale fizyko-matematycznym.
Przez jakiś czas pracowałem w Obwodowym Instytucie Planowania. Był
to dla mnie również czas
trwania w wierze w epoce
ateizmu, gdy religię nazywano opium dla narodu.
Z powodu tego, że chodziłem do kościoła, musiałem
zostawić studia. Brutalne
zrujnowanie
najstarszej
grodzieńskiej świątyni –
Fary Witolda – zostawiło
ogromną ranę na moim sercu, która nie zagoiła się do
dziś.
Grodno to miasto, z którego udałem się w daleki
świat. Najpierw na studia
do Leningradzkiej Politechniki, potem do Wilna do pracy jako inżynier. Później
wstąpiłem do seminarium
duchownego w Kownie,
posługiwałem jako kapłan
na Litwie. A w 1988 roku
wróciłem do miasta nad
Niemnem – zostałem mianowany proboszczem parafii św. Franciszka Ksawerego
oraz Matki Bożej Anielskiej.

Sprawując tę funkcję,
otrzymałem nominację biskupią, która miała miejsce 25 lipca 1989 roku.
I choć służyłem jako biskup
wszystkim katolikom Białorusi, jednak najczęściej
przebywałem w Grodnie,
gdzie znajdowała się kuria.
Stąd w 1991 roku wyjechałem do Rosji. Był to trudny i bardzo ciekawy czas,
w trakcie którego znikał stary system, a nowy jeszcze
nie został stworzony. Powstało zadanie – odrodzenie Kościoła! Przez półtora
roku posługi jako biskup na
Białorusi udało mi się przywrócić około 100 wcześniej
konfiskowanych
świątyń,
wydać 50 tysięcy pozycji obrządku Mszy św. i 90 tysięcy
Katechizmu w skrócie w języku białoruskim, otrzymać
zezwolenie od władz na posługę kapłanów zza granicy oraz założenie grodzieńskiego
seminarium
duchownego.
W Grodnie zostawiłem
cząstkę swego serca...
– Czy budzi się czasami
pragnienie przejścia ścieżkami pamięci i przypomnienia
tego, co minęło?
– I to jak! Myślami, a gdy
mam taką możliwość, również fizycznie powracam
do tego historycznego miasta. Najczęściej przyjeżdżam
tu służbowo. Celebruję
Msze św., biorę udział w
spotkaniach młodzieży i parafiadach, w konferencjach,
a także w seminaryjnych

uroczystościach.
Nie zapominam również o tym, by odwiedzić
swoich przyjaciół biskupów i kapłanów. Staram się
w miarę możliwości przejść
się ulicami starego miasta, najczęściej od katedry
do uniwersytetu. Czasami spaceruję ulicą Kirowa,
gdzie kiedyś znajdowała się
szkoła, w której się uczyłem.
Udaję się do miejsca, gdzie
stała zburzona Fara Witolda. Zmierzam ku zamku.
Z wysokiego wzniesienia
lubię patrzeć na Niemen
i kościół franciszkański, a
z przeciwległej strony na odnowiony szeroki most, kościół pobernardyński oraz
katedrę. Jeśli mam czas, idę
na basen. Jak byłem młodszy
udawałem się na stadion,
by trochę pobiegać.
– Czego zdaniem Ekscelencji brakuje w mieście
nad Niemnem?
– Brakuje historycznego
centrum, które kształtowało się przez wieki. Z powodu zburzenia Fary Witolda,
wzniesienia teatru dramatycznego w miejscu kościoła i klasztoru bernardynek,
a także ostatniej rekonstrukcji Placu Sowieckiego miasto straciło swoje
centrum historyczne. Nieodpowiedzialna postawa
ówczesnych władz powinna się stać przestrogą dla
współczesnych architektów
i restauratorów – historii
nie wolno zmieniać! Przede
wszystkim trzeba to mieć

na uwadze w trakcie odnawiania starych obiektów,
gdyż turyści jadą, by obejrzeć nie nowe, lecz historyczne budynki.
Sądzę, że Grodno jako
miasto z wielką liczbą katolików, bogate w katolickie
tradycje, od dawna zasługuje na to, by postawiono
w nim pomnik św. Jana Pawła II, któremu zawdzięczamy odrodzenie struktury
Kościoła na Białorusi. Mógłby się znaleźć na przykład
na Wzgórzu Pobernardyńskim...
A jeszcze zauważyłem,
że ostatnio w mieście otwarto sporo różnych restauracji i kawiarni. Ale nadal, moim zdaniem, brakuje
placówek sportowych.

– W swej działalności
pasterskiej stawia Ekscelencja na młodzież. Ważne jest
wtedy nadawać na tych samych falach, co ona. Jak Ekscelencja znajduje tę falę? Co
pomaga postrzegać współczesność taką, jaka jest w tej
chwili?
– Nadawać na tych samych falach, co młodzież
oznacza wejście do jej życia, wysłuchanie, zrozumienie. Niezbędna jest wiedza,
czym żyje współczesne pokolenie i czego potrzebuje.
Przy tym trzeba się wyrzec
monopolu na prawdę!
Wszyscy popełniamy błędy,
nie myli się tylko Bóg. Jednak pasterz powinien głosić
niezmienną prawdę Bożą,
do tego językiem zrozumiałym dla młodzieży, aby
nie odstręczać jej, lecz podnosić na duchu. W związku
z tym papież Franciszek
wzywa duchowieństwo do
towarzyszenia młodzieży,
by pomagać jej w pokonywaniu trudności życiowych.
Ja osobiście bardzo lubię spotykać się z młodymi
ludźmi, rozmawiać z nimi
i udzielać rad, jak nie zatracić siebie w zabieganiu
życia. To nieprawda, że młodzież nie zabiega o swoje
szczęście. Zabiega, ale często nie wie, gdzie może je
znaleźć. Współczesny świat

jest przepełniony obietnicami
natychmiastowego
szczęścia, nieraz samym
kliknięciem myszki komputera, co jest kłamstwem
i iluzją. Najczęściej ma się
na uwadze złudne szczęście, które pęka jak bańka
mydlana, a młody człowiek
zostaje z niczym. Nie przez
przypadek się mówi, że
„bez pracy nie ma kołaczy”.
– Hasło biskupie Ekscelencji brzmi „Quis ut Deus”
(Któż jak Bóg”). Czym się
Ekscelencja kierował, obierając właśnie te słowa?
– Zostałem mianowany
biskupem w czasach, gdy
ideologia ateistyczna traciła
władzę. Mimo że wyrządziła
sporo szkody, ludzie się nie
poddali. Nasi dziadkowie
i babcie, a także rodzice
przekazywali wiarę młodemu pokoleniu. Więc obierając za hasło posługi biskupiej słowa „Qius ut Dues”,
chciałem uszanować starsze pokolenie, które zawsze
na pierwszym miejscu stawiało Boga, a także pokazać,
że mój cel jako biskupa polega na głoszeniu Wszechmocnego i niesieniu Go ludziom. Ważną rolę odegrało
również to, że Michał Archanioł jest patronem Białorusi. A „Qius ut Dues” na język
hebrajski tłumaczy się jako
„Michael” („Michał”).
– Jednocześnie z ust Ekscelencji można usłyszeć „Któż
jak nie my; kiedy, jeśli nie
dziś”…
– Jest to zadanie, które
stoi przed nami: bronić czystości wiary i tradycji chrześcijańskiej. Powinniśmy być
nie „papierowymi” wiernymi,
lecz realnymi. Musimy więc
się stać prawdziwymi świadkami chrześcijaństwa. Niedopuszczalne jest trwanie
w bezczynności oraz obojętne patrzenie na proces
sekularyzacji i moralnego
relatywizmu – los chrześcijaństwa znajduje się w naszych rękach. Któż jak nie my
powinien go bronić; kiedy,
jeśli nie dziś, przecież jutro
może już być zbyt późno.

Kilka prowokujących pytań do Arcybiskupa
Czy zdarzyło się Ekscelencji iść przeciw wszystkim (ale cel był tego wart)?
Sądzę, że słowa „przeciw wszystkim” mają znaczenie umowne, gdyż zawsze
znajdzie się ten, kto jeśli nie wesprze, to przynajmniej wykaże się tolerancją.
Sytuacji w rodzaju „iść przeciw wszystkim” zdarzyło się wiele. Gdy wyraziłem
zamiar założenia seminarium w Grodnie, władze jednoznacznie się sprzeciwiły:
„Seminarium jest w Rydze. Wysyłajcie tam”. Jednak było oczywiste, że Związek
Radziecki niedługo przestanie istnieć. Wkrótce Łotwa zostanie niezależnym
państwem i nie będzie możliwości formacji księży tam. Mój pomysł większość
ludzi, w tym też kilku kapłanów, uważała za awanturniczy. Brakuje profesorów,
bazy materiałowej, doświadczenia, a biskup postanowił założyć seminarium?
Musiałem iść pod prąd. Jednak, jak pokazało życie, cel był tego wart.
Podobna sytuacja zaszła w Rosji. Nie istniała praktycznie żadna możliwość,
by przywrócono wiernym kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Moskwie, który obecnie jest majestatyczną piękną katedrą. Ogromnym staraniem, gdy wszyscy byli przeciwko, udało się odzyskać historyczny budynek seminarium w Petersburgu.
Poczucie humoru czy oficjalność, powaga? Innymi słowy, czy w życiu religijnym
istnieje miejsce na żarty?
Lubię żarty, w nich kryje się mądrość życiowa. Czy można je wykorzystywać
do głoszenia prawd wary? Ludzie nierzadko zapominają mądrych kazań, a żarty
pamiętają długo. A jeśli dzięki nim można przekazać sens prawa moralnego
i wzmocnić wiarę, uważam, że mogą być pomocne. Przykładem tego służą liczni
święci, w sposób szczególny św. Jan Paweł II, a także papież Franciszek. A propos,

w Ewangelii widzimy, jak Jezus do głoszenia Królestwa Bożego wykorzystuje
przykłady z życia codziennego.
Gdyby przydarzyła się okazja, mógłby Ekscelencja o coś posprzeczać się z papieżem?
Czemu nie? W sensie, gdyby był to konstruktywny dialog. Bardzo mi się spodobało, gdy podczas Synodu biskupów o rodzinie papież Franciszek zachęcił
uczestników do bycia otwartymi, powiedzenia wszystkiego, co myślą na ten temat. I tak było. Jak się u nas mówi, w sporze rodzi się prawda.
Proszę dokończyć zdanie: „Gdyby moje życie ułożyło się inaczej...”
… może zostałbym dobrym inżynierem czy nawet naukowcem. Jeszcze przed
seminarium wraz z grupą inżynierów otrzymałem patent na szczególnie dokładną szlifierkę o wysokiej prędkości dla wołożskiej fabryki maszyn. Jednak Bóg
towarzyszy mi w tej dziedzinie również na niwie duszpasterskiej, gdyż pozwala
być inżynierem w sprawach odbudowy Kościoła po trzech pokoleniach prześladowań oraz odnawiania go w nowych okolicznościach z jednej strony wolności,
a z innej – wzrastającej obojętności religijnej.
Przed Ekscelencją trzy worki. W jednym – zdrowie, w drugim – mądrość, w trzecim – czas. Co Ekscelencja wybierze?
Czas. Ale nie ten, który po grecku brzmi „chronos” i odlicza przeszłość, lecz
„kairos” – czas łaski.
Angelina Pokaczajło

Reedycja księgi
Modlitwy Wiernych
Drugie wydanie, poprawione i uzupełnione, ukazało się w wydawnictwie
„Pro Christo”.
Księga liturgiczna Kościoła rzymskokatolickiego
zawiera wezwania modlitwy
wiernych, czytane podczas
Mszy św. w różnych okresach
roku liturgicznego, a także we wspomnienia, święta
i uroczystości. Nowe wydanie
zawiera wstępy do liturgii
dnia, jeśli jest celebrowana
Msza św. ku czci świętych.
Uzupełniono je również o święta i wspomnienia włączone
do ogólnego kalendarza
rzymskiego oraz kalendarza
diecezji na Białorusi.
Księga jest przeznaczona
zarówno dla parafian, jak
i wspólnot zakonnych.

Obozy aborcyjne
w Niemczech
Podczas II wojny światowej funkcjonował centralny obóz aborcyjny
dla Westfalii.
Informację o tym podali
dziennikarze, którzy dotarli
do szokujących archiwów. Jak
wynika z ich analizy, w latach
1943-1945 w miejscowości
Waltrop-Holthausen działał
obóz, w którym na masową
skalę zmuszano do dokonywania aborcji. Trafiały tam
ciężarne kobiety, na co dzień
przebywające w miejscach
pracy przymusowej.
Wiadomo, że na terenie
aborcyjnego obozu zginęło
około 500 dzieci. Jednak wiele
kobiet zdążyło urodzić. W takich przypadkach niemowlęta
były odbierane matkom, aby
te mogły wcześniej wrócić
do pracy.

Służyć dobru nawet
po śmierci
W Lublinie (Polska) odbył
się pogrzeb osób, które
za życia aktem notarialnym oddały swoje ciało
dla badań pracowników
i studentów Uniwersytetu
Medycznego.
Na lubelskim cmentarzu
na Majdanku do grobowca
złożono urny z prochami
21 donatorów. W intencji 18 z nich odprawiono
Mszę św. pogrzebową, pozostałą grupę pożegnano
podczas ceremonii świeckiej.
Pogrzeb był czwartą tego
typu ceremonią od czasu
uruchomienia programu
donacji na lubelskim Uniwersytecie Medycznym. Jego
celem jest pozyskiwanie
świadomych ofiarodawców
swojego ciała po śmierci
do badań naukowych oraz
celów dydaktycznych wynikających z programów
studiów i kształcenia podyplomowego prowadzonych
w uczelni.
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z Bogiem
przez codzienność

Czym jest Komunia
duchowa?
Z powodu swej bezgranicznej
miłości Pan Jezus na zawsze pozostał wśród nas w Eucharystii
i pragnie, by każdy przyjmował
Go jako pokarm, który daje życie wieczne. Ofiarny charakter
sakramentu przejawia się już
w słowach jego ustanowienia:
„To jest Ciało moje, które za was
będzie wydane” oraz „Ten kielich
to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana”
(Łk 22, 19-20). Ofiara krzyża i
ofiara Eucharystii są jedną i tą
samą ofiarą. Ten sam jest też
ofiarodawca. Różnią się tylko
sposoby złożenia tej ofiary: krwawy – na krzyżu, bezkrwawy –
w Eucharystii.
Jednak udział w Najświętszej Ofierze nie zawsze jest
możliwy. Istnieją do tego różne
powody, na przykład brak kapłana, duża odległość do świątyni, choroba czy wewnętrzny
stan duszy. Wyjściem w takich
sytuacjach jest przyjęcie Komunii duchowej.
Pojawienie się praktyki
Komunii duchowej wiąże się
z ustanowieniem rzadkiego
przyjmowania Komunii św.
pod postaciami Chleba i Wina.
W średniowieczu istniała tradycja przystępowania do Komunii wyłącznie na Wielkanoc,
o czym mówiło postanowienie
IV Soboru Laterańskiego. Po Soborze Trydenckim zalecano
przyjmowanie Komunii duchowej, co najczęściej praktykowano we wspólnotach zakonnych, ale nie tylko.
Sądzono, że „kto widział,
ten spożył”. Modląc się, wierni
przyjmowali Komunię. Odbywało się to w chwili, gdy kapłan
unosił w górę Hostię, w ten
sposób pokazując ją wszystkim
obecnym. Praktyka Komunii duchowej z sukcesem ukorzeniała
się w Kościele w ciągu wieków.
Korzystać z niej radziło wielu
mistrzów życia duchowego.
Komunia duchowa to łączność człowieka z Jezusem Eucharystycznym, realizująca
się poprzez pragnienie przyjęcia Komunii sakramentalnej.
Jednocześnie takie pragnienie
opiera się na wierze ożywionej
przez miłość.
Podstawowe elementy
Komunii duchowej to:
1. mocne pragnienie wynikające z żywej wiary;
2. pragnienie sakramentu
Eucharystii, które przynosi
zbawienie;
3. pragnienie, wynikające
z miłości do Chrystusa;
4. pragnienie wyraźne
i świadome.
Komunia duchowa, orientowana na Komunię sakramentalną, prowadzi do niej i ściśle
się z nią łączy. Owoce Komunii
duchowej właściwie są tożsame
z owocami Komunii sakramentalnej (eucharystycznej) – pokrzepianie łaski uświęcającej,
wzrastanie w miłości, czystości
życia i jedności z Chrystusem.
Przyjęcie Komunii duchowej jest wielką szansą religijną
nie tylko dla tych ludzi, którzy
z powodów zewnętrznych nie
mogą przystąpić do Komunii sakramentalnej, lecz także
dla tych, którzy żyją bez ślubu
kościelnego, lecz szczerze żałują za swe grzechy i pragną się
złączyć z Chrystusem.
Ks. Jan Korotkin
Według catholicnews.by

Marzenia powinny się spełniać. Radość, która wypełnia serce, gdy urzeczywistnia się coś, czego się bardzo pragnęło, świadczy o tym najwyraźniej. Trwa
długo, szczególnie jeśli się spełniają pragnienia głębokie i niewypowiedziane.
Temat ludzkich marzeń jest bardzo bogaty i wielopoziomowy, więc by powiedzieć coś konkretnego, sporo będziemy musieli ominąć. Dziś będzie nas interesowała łączność naszych pragnień z Bożą wolą. Dobrze by było na samym
początku spojrzeć na swoje życie, by przeanalizować, jak się z czasem zmieniły
pragnienia, co się stało z marzeniami z dzieciństwa, jaki wpływ okazało doświadczenie nieszczęścia czy na przykład rodzicielskiej lub innej formy odpowiedzialności.
Prawdziwe marzenia są głosem Boga w sercu człowieka. Jeśli ufamy Panu,
możemy wraz z Nim zajrzeć wewnątrz siebie, gdyż właśnie tam znajduje się
pragnienie miłości, pokoju, wolności, życia wiecznego, trwałej przyjaźni – przede wszystkim ze swoim Stworzycielem. I choć nie każde pragnienie można wyrazić za pomocą słów, wszystkie są dobre, jeśli pochodzą od Boga. Pokazują,
kim jesteśmy, kim możemy być. Najlepiej to widać, gdy człowiek się zastanawia
o przyszłym zawodzie. Wtedy to pragnienie służenia ludziom czy dogłębnego
studiowania pewnej dziedziny pomagają odkryć swoje powołanie.
Pragnienia serca powinny się spełniać, gdy jest na to wola Boża, no nie?
Ciekawe pytanie. W ciągu swego życia na pewno nieraz słyszeliśmy, że trzeba
też samemu coś robić, by urzeczywistnić marzenie. Jednak to „coś” nie działa. Bo
skąd w takim razie się bierze odczucie niespełnienia, które najczęściej przychodzi do ludzi przed świętami? Cóż, pewnie poprzez smutek Bóg również pragnie
człowiekowi o czymś powiedzieć...
Być może w rzeczywistości nie słyszymy swoich pragnień? Walczymy o to,
co „trzeba, byśmy mieli”? W modlitwie „Ojcze nasz”, której nauczył Pan Jezus,
prosimy o wielkie dary: bycie dziećmi Bożymi, życie wieczne i chleb, miłosierne
przebaczenie, wolność od żalu do innych, wybawienie od pokus i zła. Prosimy,
otrzymujemy… I co dalej?
Zbliżając się do Jerozolimy, Jezus opowiedział o dziesięciu sługach, którym
pan powierzył spore pieniądze, by nimi zagospodarowali na czas jego nieobecności. Niektórym się udało pomnożyć bogactwo, a inni nawet nie podjęli starania, by to uczynić, chowając minę (1 kg srebra czy złota) „w chustce”. Jakie niezwykłe porównanie stosuje Chrystus – Boże dary z pieniędzmi… Posłuszny sługa
powinien był zostawić majątek, znaleźć, w co może korzystnie zainwestować
środki. Musiał zaryzykować, a także zaufać i dużo pracować, próbować różnych
dróg, mieć otwarte oczy i uszy, by nie przegapić stosownej chwili. Przyszło mu
też na pewno doświadczyć bólu przegranej i straty. Jednak licząc dochód, cieszył
się i z wdzięcznością wspominał odbytą drogę oraz ludzi, którzy mu na niej towarzyszyli. Jaka to była wytrwała praca!
I oto na przykład wiara jako dar, który otrzymujemy. Co mamy z nim uczynić,
by wykonać wolę Darczyńcy? Najpierw zadamy sobie pytanie: czy wiara jest
głębokim pragnieniem serca? Czasami warto się o to zapytać. Właśnie energia
pragnienia wprawia człowieka w ruch. „Wiara oznacza również wierzyć Jemu,
wierzyć, że to prawda, że On nas kocha, że żyje, że jest zdolny wkraczać tajemniczo, że nas nie opuszcza, że wydobywa dobro ze zła swoją mocą i swoją
nieskończoną kreatywnością. Znaczy wierzyć, że On kroczy zwycięski poprzez
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O świątecznych
pragnieniach
i nie tylko

dzieje, razem ze swymi «powołanymi, wybranymi i wiernymi» (Ap 17, 14)” –
pisze papież Franciszek w adhortacji „Evangelii gaudium”.
Modlimy się o dar wiary i otrzymujemy go. Wezwanie o pogłębianie wiary
brzmi inaczej niż „zarabiajcie” z Jezusowej przypowieści. „Pomnażaj i rozwijaj”
napisano o Bożych darach. W istocie chodzi o to samo – o wytrwałą pracę. Jednak najważniejszy z tego, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, jest cel. Pamiętamy, że jesteśmy powołani (i tego pragniemy), by zbliżać się do Boga, poznawać
i kochać Go coraz mocniej. „Człowiek, gdy traci zasadnicze ukierunkowanie, które
spaja jego życie, gubi się w wielorakości swoich pragnień. Wzbraniając się przed
oczekiwaniem na czas obietnicy, rozprasza się na tysiące chwil swojej historii»
(Lumen Fidei, 13). Być może rozdrobnienie się na tysiące pragnień, które ciągną
w różne strony, nie jest nam obcy.
Prawdę mówiąc, nikt nie jest w stanie zrobić kroku w dobrym kierunku, jeśli
będzie liczył tylko na siebie. Bóg wzywa każdego do życia w wierze i jest to
w pełni Jego działanie i praca. Pan odrzuca „pyszniących się zamysłami serc
swoich”, którzy się przechwalają, że potrafią samodzielnie dotrzeć, osiągnąć, zasłużyć. Tym nie mniej (wróćmy znów do przypowieści) Bóg daje człowiekowi
wszystko, jednak spodziewa się jego udziału. Powiedzenie „praca od ubóstwa
strzeże: kto nie sieje, nic nie zbierze” jest nie mniej sprawiedliwe niż „beze Mnie
nic nie możecie uczynić” (J 15, 5). Paradoks – jak działania mogą być jednocześnie moje, a zarazem Boże? Umysł nie jest w stanie to ogarnąć, chyba że tylko
teoretycznie. Wtedy jak pycha będzie trwał do ostatka, by przynajmniej coś nazwać własnym dokonaniem.
Dużo ważniejsze niż niezrozumienie i trwoga są zaufanie i odwaga. Można
się nie bać, gdyż efekt końcowy wszelkich starań zależy od Boga. A jednak pracować trzeba ostrożnie, znając siebie, będąc świadomym swej niedoskonałości. Tak
naprawdę w chrześcijaństwie nie brakuje przeciwieństw. Na przykład „kto chce
zachować swoje życie, straci je” (Mk 8, 35) – mówi Jezus, który jest prawdziwym
Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. Jak zauważył angielski pisarz i apologeta
chrześcijaństwa Gilbert Keith Chesterton, „czysty biały kolor stoi obok czystego
czerwonego, nie dopuszczając się bladoróżowego kompromisu”.
A więc pragnąc coś osiągnąć czy naprawić niedoskonałości, wytrwać
w podjętej decyzji czy zrobić coś innego, co jest zgodne z Bożą wolą, wchodzimy
w ten paradoks. A propos, może spowolnić on nasze kroki. O. Leonard Bowes SJ
w swej księdze „Na progu” zaproponował niezwykły obraz, który pomaga zachować równowagę: „Jeśli chcesz, idziemy wąskim mostem nad straszną przepaścią,
ryzykując spaść zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Więc mamy podnieść
głowę i, patrząc na daleki brzeg, iść równo środkiem mostu. To jest nasza praca, więc powinniśmy być niestrudzeni w wysiłkach, czyniąc wszystko, jak gdyby
zależało tylko od nas. Oraz jest to praca Boża, więc możemy mieć pewność, że
zwyciężymy, nie czując trwogi, jak gdyby bitwa już została wygrana, i ufać, że
wszystko zależy tylko od Boga”.
O czym świadczą nasze pragnienia? Czy brzmi w nich głos Boży i Jego
zaproszenie?
Teresa Klimowicz

Kl. Eugeniusz Abramow,
alumn IV roku grodzieńskiego WSD
Pochodzi z parafii Świętej Rodziny w Lidzie

Być wiernym Bogu do końca!

„Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj” (Syr 2, 6). Uważam, że trzeba zawsze
ufać Bogu – jako chrześcijanin, jako kleryk, jako kapłan. Wtedy Stwórca poprowadzi cię tam, gdzie trzeba.

O POWOŁANIU
Mama opowiadała, że marzyłem być przy Panu Jezusie od samego dzieciństwa.
„Nie będę siedział z tobą w ławkach, będę tam” – mówiłem, wskazując na ołtarz.
Mijały lata. Po I Komunii Świętej zacząłem posługiwać jako ministrant. Niedługo
po przyjęciu sakramentu bierzmowania coraz częściej pojawiały się myśli o powołaniu, o tym, by wstąpić do seminarium duchownego. Moje pragnienie wzmacniały
dobre przykłady kapłanów, które zawsze miałem przed oczyma.
W 11 klasie pojechałem do seminarium na rekolekcje powołaniowe. Zanurzyłem
się w atmosferze panującej wśród kleryków. Bardzo dobrze przeżyłem te ćwiczenia
duchowe, podczas których nabrałem pewności co do własnej przyszłości. W 2014 roku dostałem się na I rok grodzieńskiego WSD.

Bożej nie da się pokonać różne problemy, przezwyciężyć skomplikowane sytuacje.
Jednak chciałbym zauważyć: wszystko, co się wydaje trudne, umacnia w powołaniu.
Dlatego też liczne przeciwności, napotykane na drodze do kapłaństwa, z ufnością oddaję w ręce Boga.
Jak głosi apostoł Paweł, „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13).
Jestem bardzo wdzięczny Wszechmocnemu, że wspiera mnie na obranej drodze życia.

O SEMINARIUM
Seminarium przygotowuje nas, alumnów, do służby przede wszystkim Bogu i ludziom. Oprócz tego zgłębiamy tu nasze osobiste relacje z Panem, z braćmi. Zajęcia
pozwalają poznawać Kościół, w którym wkrótce będziemy posługiwali jako kapłani,
jego naukę.
Główne zadanie w życiu seminaryjnym – powierzać wszystkie swoje sprawy, trudności, kryzysy Stworzycielowi, spełniać Jego wolę: nie to, czego mi się chce, tylko to,
czego oczekuje ode mnie Ojciec, to, co On dla mnie przygotował.

MYŚLĘ, ŻE…
Dziś sporo jest tych, którzy stoją przed wyborem drogi życiowej i słyszą Boże wezwanie do służby na Jego niwie. Chciałbym powiedzieć młodym ludziom, by się nie
bali otworzyć swe serce na ten głos, nie bali się zaufać Panu, Jego Opatrzności i odpowiedzieć na wątpliwości „tak”. Gdyż rzeczywiście wielu jest powołanych, lecz mało
wybranych. A jeszcze mniej tych, którzy przyjmują Boże zaproszenie.
Droga Młodzieży! Życzę, byście znaleźli siebie w życiu, by droga, którą wybierzecie, była zgodna z Bożą wolą. Tylko wtedy będziecie mogli być prawdziwie szczęśliwi.
Niech Wam w tym pomoże Najświętsza Matka i wszyscy święci!

O TRUDNOŚCIACH
W trakcie formacji w seminarium jeszcze głębiej uświadomiłem sobie, że bez łaski

O KAPŁAŃSTWIE
Kapłaństwo to wielki Boży dar dla wszystkich ludzi, ponieważ dzięki powołanym
do kapłaństwa mamy możliwość spotkania z żywym i prawdziwym Bogiem, a nawet
więcej – możemy Go przyjmować do swego serca.
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WIADOMOŚCI

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

MODLITWA W DUCHU TAIZE JEST
ORGANIZOWANA W GRODNIE
Spotkania zwolenników idei jedności chrześcijańskiej
mają miejsce w kościele pw. Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny (pobrygidzki)
w każdą trzecią niedzielę po Mszy św. o godz. 19.00.

JUBILEUSZ DIECEZJALNEGO CHÓRU
We wspomnienie liturgiczne św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, w katedrze
św. Franciszka Ksawerego w Grodnie odbył się uroczysty koncert chóru diecezjalnego
„Cantate Domino”. W tym dniu chórzyści dziękowali Bogu za 20 lat istnienia oraz możliwość niesienia ludziom przez śpiew światła miłości Chrystusa.
Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła się Mszą św., której przewodniczył biskup
grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. W Eucharystii uczestniczyli też wikariusz generalny diecezji grodzieńskiej ks. bp Józef Staniewski, osoby duchowne, a także liczni
mieszkańcy miasta nad Niemnem. Później każdy członek chóru oraz ci, którzy należeli
do niego wcześniej, otrzymali z rąk ordynariusza specjalne podziękowanie za wkład
w rozwój Kościoła na Grodzieńszczyźnie oraz pasterskie błogosławieństwo.
Chór „Cantate Domino” powstał w 1999 roku przy grodzieńskiej parafii Miłosierdzia
Bożego. W ciągu tego czasu dał niezliczoną ilość koncertów na Białorusi i za granicą.
Repertuar zespołu zawiera pieśni na każdy okres liturgiczny, w tym ponad 200 utworów
znanych kompozytorów. Są to pieśni w pięciu językach: polskim, białoruskim, rosyjskim,
łacińskim i włoskim.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata klerycy WSD w Grodnie nawiedzili niektóre parafie. W tym dniu we wszystkich świątyniach diecezji składano ofiary
na utrzymanie uczelni. Podczas spotkania z wiernymi alumni dzielili się swoim świadectwem wiary, dziękowali za modlitwę w ich intencji oraz wsparcie materialne.

ORGANIZACJA CHARYTATYWNA „CARITAS”
Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia diecezjalne „Caritas” rozpoczęło
coroczną akcję charytatywną „Świeca Bożonarodzeniowa”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym: sierotom, dzieciom z biedniejszych i wielodzietnych rodzin, osobom niepełnosprawnym.

WYDARZENIA KULTURALNE
Przy parafii św. Michała Archanioła w Nowogródku odbyły się warsztaty śpiewu
kościelnego dla dorosłych. Dzięki rzetelnej i gorliwej pracy uczestnicy mieli możliwość
przyswojenia czterech melodii łacińskich śpiewów gregoriańskich. Owocem warsztatów
było przygotowanie śpiewu do niedzielnej Mszy św.

DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNE
Przedstawiciele Duszpasterstwa Kolejarzy Diecezji Grodzieńskiej na czele z duszpasterzem o. Edwardem Petelczycem CSsR wzięli udział w XXXVI Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę (Polska). Z okazji wspomnienia liturgicznego św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki wspólnoty, członkowie duszpasterstwa zgromadzili się w parafii
Najświętszego Odkupiciela w Grodnie. Najpierw została odprawiona uroczysta Msza
św., po czym obecni wspólnie pomodlili się przed figurą św. Katarzyny, znajdującą się
obok świątyni. W tym dniu została tam założona aleja św. Katarzyny, gdzie członkowie
duszpasterstwa posadzili 20 tui.

Są oznaką otwartej i gościnnej wspólnoty wiernych.
Odbywają się, by pokonywać bariery między
sąsiadami, grupami kulturowymi i etnicznymi,
ludźmi o różnym wyznaniu.
Do udziału w modlitwie w duchu Taize
są zaproszeni wszyscy chętni.

UCZESTNICY PIELGRZYMKI GRODNO-ROŚ
ORAZ WOLONTARIUSZE DIECEZJALNEGO
DNIA DZIECKA SĄ ZAPROSZENI NA
SPOTKANIE OPŁATKOWE
Odbędzie się ono 26 grudnia w grodzieńskiej parafii
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
(osiedle Południowy).
Program:
19.00 – Msza św. w intencji uczestników pielgrzymki,
wolontariuszy i ofiarodawców;
20.00 – dzielenie się opłatkiem, słodki poczęstunek
w dolnym kościele.
Program spotkania przewiduje czas na składanie
życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz śpiew kolęd.
Informacje szczegółowe pod numerem:
(8 029) 784-05-72, ks. Jerzy Martinowicz.

W GRODNIE SĄ PROWADZONE SPOTKANIA
FORMACYJNE BRACTWA SZKAPLERZNEGO
Odbędą się przy parafii Najświętszego Odkupiciela
(Dziewiatówka) oraz Matki Bożej Ostrobramskiej
(Augustówek) 30 listopada, 4 stycznia, 1 lutego,
7 marca, 4 kwietnia, 2 maja i 6 czerwca.
Ojcowie karmelici, którzy poprowadzą te spotkania,
zachęcają do udziału osoby noszące święty szkaplerz
Maryi z góry Karmel, a także tych, którzy interesują
się duchowością karmelitańską i pragną naśladować
cnoty Matki Bożej w swoim codziennym życiu.
Są zaproszeni też chętni otrzymać szkaplerz z rąk
ojców karmelitów – będą mieli taką możliwość
podczas każdego spotkania.
Więcej informacji pod numerem:
(8 044) 589-68-98 – o. Aleksander Stoka OCD.

JEDNYM WERSEM

• Dziecięca schola „Misterium” z grodzieńskiej parafii Matki Bożej Anielskiej wystąpiła z koncertem w miejskim hospicjum. • Spotkanie formacyjne dla młodych kapłanów miało miejsce w Nowogródku. • Spotkanie sióstr zakonnych posługujących w
diecezji odbyło się w Grodnie. • W Smorgoniach z okazji Światowego Dnia Ubogich
obchodzono święto noszące nazwę „Kawałek chleba = kawałek Nieba”. • Komitet organizacyjny omówił możliwości rozwoju sanktuarium w Trokielach (dekanat Raduń).
• Siostry jadwiżanki organizowały dzień skupienia dla dziewcząt w Grodnie. • Do
liturgicznej służby ołtarza w grodzieńskiej parafii Ducha Świętego dołączyli nowi ministranci. • Wierni z Iwia zrealizowali pielgrzymkę do Wilna (Litwa). • Biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej Jerzy Kasabucki z okazji zakończenia 40-godzinnego nabożeństwa nawiedził parafię Żołudek (dekanat Szczuczyn).
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
9 grudnia 1942 r. – ks. Jan Sielewicz, prob. Worniany;
9 grudnia 1958 r. – ks. Jan Słowiński, prob. Porozowo;
13 grudnia 1997 r. – ks. Józef Rogiński, prob. Łazduny;
14 grudnia 2006 r. – ks. prałat Marian Szczęsny,
prof. WSD w Grodnie.

PARAFIA W WOŁKOWYSKU ZAPRASZA
NA PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ,
GRECJI I WŁOCH
Podróż do Ziemi Świętej będzie trwała
od 26 kwietnia do 3 maja 2020 roku.
W jej ramach uczestnicy zwiedzą święte miejsca
i sanktuaria związane z życiem ziemskim
Jezusa, Maryi i apostołów.
Pielgrzymka autokarowa do Grecji odbędzie się
w dniach 15-24 czerwca 2020 roku.
Uczestnicy zawitają do takich miast, jak Belgrad,
Saloniki, Ateny, starożytne Mykeny, Olimp.
Wyjazd do Włoch jest planowany w czasie
od 30 sierpnia do 6 września.
Program zawiera zwiedzanie Mediolanu, Wenecji,
Padwy, Rzymu, Asyżu oraz innych miejsc
związanych z życiem świętych.
Otrzymać informacje szczegółowe, a także zapisać się
można pod numerem: (8 029) 313-65-64 –
ks. kanonik Oleg Dul, proboszcz parafii
św. Stanisława Kostki w Wołkowysku.

Kalendarz
wydarzeń

7

8 grudnia
II Niedziela Adwentu.
Diecezjalny Dzień
Modlitw za Wszystkich
Dobrodziejów Kościoła.
9 grudnia
Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.
13 grudnia
Wspomnienie św. Łucji,
dziewicy i męczennicy.
14 grudnia
Wspomnienie
św. Jana od Krzyża,
prezbitera i doktora
Kościoła.
15 grudnia
III Niedziela Adwentu.
18, 20, 21 grudnia
Kwartalne Dni Modlitw
o Chrześcijańskie
Życie Rodzin.
Módlmy się za rodziny
oraz osoby przygotowujące
się do zawarcia sakramentu
małżeństwa.

Intencje
różańcowe
Grudzień
O dar zdrowej pobożności
i wierności tradycji
chrześcijańskiej
w rodzinach.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

Programy
redakcji
katolickiej
„Głos Ewangelii”

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

Wiadomości z Watykanu
w języku białoruskim

Transmisja radiowa
ze Stolicy Apostolskiej.
Codziennie o godzinie
22.10 na 98,1 FM
– w Grodnie, Wołkowysku,
Szczuczynie,
Lidzie, Mostach i obok tych
miast; na 99,2 FM
– w Brześciu i obok niego.
W każdą niedzielę
o godzinie 8.55
na falach Pierwszego
Krajowego Programu Radia
Białoruskiego oraz
w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.

Portal internetowy
diecezji grodzieńskiej
grodnensis.by
Naświetla wydarzenia
z życia Kościoła
na Grodzieńszczyźnie.
Są dostępne materiały
fotograficzne i filmowe.
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Mikołaju

To było dawno temu. W pewnym mieście żyło bogate małżeństwo, które nie miało dzieci. Długo i wytrwale się
o to modliło. Aż w końcu Bóg spełnił gorącą prośbę i wkrótce żona urodziła syna, któremu nadano imię Mikołaj.
Chłopiec rósł dobry i życzliwy. Pewnego razu wybrał się on na piknik. Po drodze spotkał dwoje małych dzieci.
Były smutne i głodne. Mikołaj chciał poczęstować je swoimi kanapkami, ale wystraszone dzieciaki uciekły. Wtedy chłopak postanowił podrzucić jedzenie. Zostawił kosz na progu chatki i ukrył się w krzakach. Gdy zobaczył,
z jakim zadowoleniem dzieciaki jadły, odczuł ogromną radość. Od tego czasu biedni zaczęli opowiadać o aniele,
który przynosi pokarm. Jednak nikt go nie widział.
Mikołaj wyrósł na mądrego młodzieńca. Po śmierci rodziców postanowił udać się do swojego wuja, który był
biskupem Miry. Sprzedał więc niemal cały majątek i rozdał potrzebującym. Zostawił sobie tylko tyle, by móc
odbyć podróż. Jednak gdy dotarł na miejsce, dowiedział się, że wuj zmarł.
Mieszkańcy Miry musieli wybrać nowego biskupa, ale nie mogli dojść do porozumienia. Ustalono więc oddać
się Bożej Opatrzności. „Niech biskupem zostanie ten, kto jutro pierwszy wejdzie do świątyni” – powiedział któryś
z obywateli. Kiedy rano przedstawiciele wspólnoty udali się do kościoła, zastali tam modlącego się Mikołaja.
Jemu więc zaproponowano stanąć na czele lojalnej wspólnoty. Młodzieniec przyjął tę godność i zaszczyt, a zarazem wielką odpowiedzialność. Wierni pokochali go za pracowitość i miłosierdzie.
Pamiętając o radości ubogich, którym pomagał, nadal podrzucał biednym to, czego potrzebowali. Ludzie znowu zaczęli opowiadać o dobrym aniele. Jedna mała dziewczynka mocno zapragnęła go zobaczyć. Jej modlitwę
w kościele usłyszał biskup Mikołaj. Gdy zapytał dziewczynkę, o co prosi, odpowiedziała: „Och, to taki drobiazg.
Nie wiem, czy mogę zawracać tym głowę... Chciałabym mieć chociaż małą zabawkę. Nigdy żadnej nie miałam”.
Mikołaj się uśmiechnął i kiwnął głową.
Wieczorem dziewczynka przed snem marzyła o tym, by ujrzeć anioła, który przyniesie jej lalkę. Zerwała się
w środku nocy, ponieważ obudził ją jakiś szmer. Zobaczyła, że coś wpadło do środka przez okno. Podbiegła
tam i dostrzegła przez szybę szybko oddalającą się postać w płaszczu i kapturze. Zsunęła się na ziemię
i boso poszła za tajemniczą osobą. Wkrótce znaleźli się przed kościołem. Nieznany zniknął w środku.
Dziewczynka spostrzegła na ziemi guzik. Podniosła go i postanowiła zachować jako pamiątkę o tym spotkaniu.
Następnego dnia udała się do świątyni, by podziękować Bogu za otrzymany prezent. Miała ze sobą
swoją nową lalkę i odnaleziony guzik. Mijał ją właśnie biskup Mikołaj. Dziewczynka dostrzegła brak
guzika przy jego szacie.
– Ojejku, biskupie! Ja mam Twój guzik! – krzyknęła podekscytowana. – To ty jesteś…
– Nie mów nikomu, to będzie nasza tajemnica – przerwał jej Mikołaj.
Dziewczynka skinęła głową.
Po wielu latach swojej działalności tak publicznej, jak i skrytej (jako cichy darczyńca i opiekun
ubogich) biskup Mikołaj zmarł. Ludzie jeszcze długo pamiętali o jego dobrym sercu, skromności
i życzliwości. Nikt nie miał wątpliwości, że biskup Mikołaj był człowiekiem świętym.
Minęły setki lat, a 6 grudnia, w rocznicę jego śmierci, dzieci i dorośli nadal znajdują drobne
upominki, które sprawiają im radość. Być może przynosi je ten sam dobry anioł...

Czcigodnemu Ojcu
Waldemarowi Słocie
z okazji Imienin pragniemy złożyć serdeczne
życzenia: obfitych łask
Bożych oraz samych
radosnych chwil. Bądź
kapłanem według Serca
Jezusowego. Bądź mądry
i święty. Za to, że głosisz
ludowi naukę Chrystusa,
że w Jego Imię nam przebaczasz, że rozdajesz
nam Jego Ciało, niech
Pan przytuli Cię z miłością do swego Serca, my
zaś będziemy wspierali
modlitwą. Niech Twoje
życie będzie zgodne z
wolą Najświętszego Serca Jezusowego, a o resztę
On sam się postara.

Z pamięcią w modlitwie
członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Brzostowicy Wielkiej

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi
z okazji Urodzin z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia, pogody ducha,
błogosławieństwa Bożego i życzliwości
od parafian. Niech
Ci zawsze towarzyszy
miłość Pana, Duch Święty obdarza swoimi darami, a Matka Najświętsza
dodaje sił, cierpliwości

i wytrwałości. Niech
św. Jan Paweł II wyprasza dla Ciebie u Jezusa
i Maryi wszelkie potrzebne łaski potrzebne do
niełatwej sprawy budowania naszej świątyni
oraz umiejętności przezwyciężania codziennych
problemów. Z serca
dziękujemy za szczerość,
dobroć, mądre i dobre
słowa, za otwartość
i Twój miły uśmiech.
Bóg zapłać!

Z pamięcią w modlitwie
apostolat „Margaretka”
z parafii św. Jana Pawła II
w Smorgoniach

Proboszczowi
Eugeniuszowi
Uczkuronisowi
z okazji jubileuszu
składamy wiązankę serdecznych życzeń. Niech
zdrowie będzie mocne,
twórczy zapał bezgraniczny, a radość
z owoców pracy nieustająca. Niech Cię zawsze
oświecają promienie miłosierdzia Bożego, moc
Ducha Świętego i opieka Maryi Panny, Jezus
króluje w sercu i obdarza
swoimi łaskami, a święty
Patron nieustannie się
Tobą opiekuje. Jesteśmy
Ci wdzięczni za szczere
modlitwy, pouczające

Z głębi serca

kazania, życzliwość, dobroć, skromność, cierpliwość, wspaniały uśmiech
oraz troskę o ludzi
i kościół. Dziękujemy
za to, że uczysz nas miłować Boga i bliźniego,
a Twojej mamie
– za syna kapłana.

Z wdzięcznością i szacunkiem
wierni z parafii św. Jana
Pawła II w Smorgoniach

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Romanowi
Jałowczykowi
z okazji 19. rocznicy
święceń kapłańskich serdecznie życzymy błogosławieństwa i miłosierdzia Bożego. Niech Duch
Święty rozjaśnia swym
światłem Twoją drogę
kapłańską, a Matka Boża
nieustannie się opiekuje
i otula płaszczem swojej
miłości.

Z pamięcią w modlitwie
wierni z parafii św. Michała
Archanioła w Gnieźnie

Czcigodnemu Księdzu
Czcigodnej Siostrze
Antonii Szejgierewicz
z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia.
Niech Bóg Wszechmogący otoczy Cię swym
miłosierdziem i błogosławieństwem, obdarzy

pokojem i mocnym zdrowiem. Matka Boża niech
broni przed wszelkimi
nieszczęściami i niestrudzenie ma w swej opiece.
Spełnienia marzeń
i życzliwych ludzi obok.
Szczęść Boże!

Parafianie z Porozowa

Czcigodnemu
Księdzu Andrzejowi
Radziewiczowi
z okazji Imienin z całego
serca życzymy zdrowia,
pogody ducha, optymizmu, życzliwości od
ludzi oraz Bożego błogosławieństwa i opieki
świętego Patrona na
każdy dzień.

Kółka Różańcowe, członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca i parafianie
z Radunia

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Kuźmiczowi
serdecznie dziękujemy
za 10 lat posługi w naszej parafii. Bóg wynagrodził Ci licznymi darami, ale największy z nich
– czułe i otwarte serce.
Wielu ludzi, którzy mieli
szczęście Ciebie spotkać,
oprócz dobrego przyjaciela i mądrego doradcy
zyskało również człowieka, który nieustannie

wznosi modlitwę za nich
do Boga. Z całego serca
dziękujemy Ci za światło
duszy, modlitwę, wiarę,
pobożność oraz za to, że
w ciągu tych 10 lat dzielisz z nami nasze niepowodzenia i zwycięstwa,
wraz z nami się cieszysz
i smucisz. Uczysz nas
słuchać Boga, na co
dzień żyć Jego łaską,
pomagasz w trudnych
sytuacjach życiowych.
Życzymy Ci zdrowia i sił
od Ojca Niebieskiego,
promienistego serca
od Jezusa Chrystusa,
mądrości i umiejętności od Ducha Świętego,
łaskawości i cierpliwości
od Matki Bożej.

Z modlitwą i szacunkiem
mieszkańcy wsi Maciuki

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi
Rudziewiczowi
z okazji 12. rocznicy
święceń kapłańskich
życzymy wszelkich łask
Bożych, darów Ducha
Świętego, opieki Matki
Bożej, wytrwania na drodze kapłańskiej, dobrego
zdrowia, mocnej wiary
oraz życzliwych parafian.
Niech Ci Bóg błogosławi!

Mama, brat Dymitr,
brat Henryk z rodziną

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Pawłowi
Pawlukiewiczowi
z okazji Urodzin oraz
zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień posługi
kapłańskiej, opieki Matki
Najświętszej, obfitych
darów Ducha Świętego.
Niech zdrowie, radość
i pokój nigdy Cię nie
opuszczają.

Wierni z Borun

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Rusłanowi Mazanowi
z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech każdy
dzień życia i posługi
kapłańskiej będzie błogosławiony i szczęśliwy,
Bóg obdarza zdrowiem
i zawsze wspiera w trudnych chwilach. Niech
otaczają swoją opieką
Ojciec Niebieski, Syn
Boży, Duch Święty
oraz Matka Najświętsza.
Dziękujemy za posługę
kapłańską.

Franciszkański Zakon Świeckich z Ejsmontów Wielkich
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