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„Jeśli będziecie tym, czym macie być – zapalicie świat” św. Jan Paweł II
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Kalendarz wydarzeń
29 maja – uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego;

30 maja – 1. dzień nowenny 
przed uroczystością Zesłania 
Ducha Świętego;

31 maja – święto Nawiedzenia 
NMP i zakończenie 
nabożeństwa majowego;

1 czerwca – rozpoczęcie 
nabożeństwa czerwcowego. 
Światowy Dzień Dziecka. 
Dzień Ojca w diecezji;

8 czerwca – uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego. 
Zakończenie okresu i 
spowiedzi wielkanocnej.

Zapraszamy!

Programy redakcji 
katolickiej:
„Głos Ewangelii” 
Katolicki program 
na Pierwszym Nacjonalnym 
Kanale Białoruskiego Radia.

 W każdą niedzielę 
o godz. 8.00 zapraszamy 
do refleksji nad Ewangelią 
i dzielenia się słowem Bożym. 

Grodno 103,0 FM
Swisłocz 105,9 FM

„Symbol Wiary” 
Program katolicki na kanale 
telewizyjnym „Bielarus–2” o życiu 
religijnym Diecezji Grodzieńskiej. 
Kolejna audycja ukaże się 
27 maja we wtorek 
o godz. 18.05  przy współpracy 
Katolickiego Studium Telewizyjnego 
Diecezji Grodzieńskiej 
oraz telewizji państwowej.Podczas XXI Diecezjalnych Dni Młodzieży w Grodnie

Do Rosi przyjedzie 
o. Bashobora

MŁODZI PRAGNĄ 
IŚĆ ZA CHRYSTUSEM

Ciąg dalszy na str. 3  
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Pielgrzymki

Żywy Różaniec

Inne

Wcale nie biorę udziału

Proszę wskazać wspólne 
praktyki religijne w swojej 
parafii, w których bierze 

Pan /-i/ udział?

   zagłosuj

Procesje

4

„Ubodzy w duchu 
kochają Boga! 
Miłość do Boga 
broni nas od złego. 
W Chrystusie są 
błogosławieństwa 
– szczęście i 
zbawienie, razem z 
nim znajdziemy się 
w niebie!”. Takie 
słowa brzmiały z 
ust 1200 młodych 
wiernych, którzy 

przybyli na XXI 
Diecezjalne Dni 
Młodzieży. W 
ciągu trzech dni 
młodzi brali udział 
w rozważaniach 
duchowych, 
razem się modlili, 
adorowali 
Przenajświętszy 
Sakrament oraz 
sławili Boga swoim 
śpiewem.

Młodzież, która przy-
była w tym roku na 
spotkanie do gro-

dzieńskiej parafii Miłosier-
dzia Bożego (na Wiśniowcu), 
miała unikalną szansę dowie-
dzieć się o najważniejszych 
– niematerialnych – warto-
ściach w życiu każdej osoby  
i rozważać ten temat. Bogac-
twem spotkania było też to, 
że dało ono możliwość mło-
dym wiernym z różnych za-
kątków diecezji zgromadzić 
się razem i bliżej poznać 
naukę Chrystusa, a przez 

nią również samych siebie.
Uczestnicy Dni Młodzie-

ży w swych wypowiedziach 
podkreślali, że podczas spo-
tkania w Grodnie zobaczyli 
prawdziwą wspólnotę, prze-
konali się o tym, że nie ma 
przeszkód dla wiary, która 
jednoczy wielu ludzi pragną-
cych iść za Chrystusem.

Mottem tegorocznych Dni 
Młodzieży były słowa: „Ubo-
dzy w duchu mają wstęp do 
nieba”. Organizator spotkania 
ks. Antoni Gremza – duszpa-
sterz młodzieży – odznaczył, 
że we współczesnym świecie 

wielu zadawala się w życiu 
wyłącznie ziemskimi przy-
jemnościami, dlatego trze-
ba sporo wysiłku, aby poka-
zać, że na pierwszym miejscu 
w życiu młodego człowieka 
powinny stać bogactwa du-
chowe, ludzkie, chrześcijań-
skie. „Ważne jest, by mło-
dzież umiała zauważać dro-
gowskazy na ubóstwo w du-
chu, aby mogła odróżnić do-
bro od zła, znajdować to, co 
będzie zapewniało duchową 
radość i zbawienie” – podkre-
ślił ks. Antoni.

Kinga Krasicka



Nasze codwu-
t y g o d n i o w e 
spot kania są 

powodem do mówie-
nia o Kościele: to duży, 
szeroki i piękny temat, 
który powinien intere-
sować każdego z nas. 
Kościół jest domem Bo-
żym – od dzieciństwa 
słyszymy tę kateche-
tyczną prawdę, której 
uczymy się od chwili 
I Komunii św. i próbu-
jemy zrozumieć przez 
całe nasze życie. Zanim 
dom stał się symbolem 
Kościoła, od wieków 
był symbolem tego, co 
każdemu człowiekowi 
jest bliskie i drogie. W 
Starym Testamencie 
„dom” rozumiano nie 
tylko jako budynek, ale 
przede wszystkim jako 
wspólnotę rodzinną, 
rodową i narodową. 
Znaczenie to zawiera 
konieczność współ-
działania człowieka 
z Bogiem, to znaczy 

zawarcie małżeństwa, 
zrodzenie potomstwa, 
ale także przekaza-
nie dzieciom wartości 
religijnych i prowa-
dzenie przykładnego 
życia przez rodziców. 
Nowy Testament rozu-
mie słowo „dom” jako 
Kościół. Wzorem Ko-
ścioła domowego jest 
dom Świętej Rodziny 
z Nazaretu, która po-
zwala zrozumieć, kim 
jest Jezus Chrystus. 

Kościół jest właśnie 
takim domem, gdzie 
duchowo możemy 
odpocząć, poczuć 
się szczęśliwym. W 
tych dniach na pewno 
odczuwają to dzieci 
pierwszokomunijne 
wraz ze swoimi rodzi-
cami, a także młodzież 
przystępująca tak licz-
nie w parafiach naszej 
diecezji do sakramentu 
Bierzmowania, a i na 
pewno każdy z nas, 
gdy udaje się na nie-

dzielne spotkanie ze 
Zbawcą do kościoła, 
aby poznać, kim jest 
Jezus Chrystus. 

W ubiegłym roku 
podczas jednej z au-
diencji Papież Fran-
ciszek powiedział: 
„Pan chce, abyśmy 
byli częścią Kościoła, 
który umie otworzyć 
ramiona, aby przyjąć 
wszystkich; Kościół, 
który nie jest domem 
nielicznych, lecz do-
mem dla wszystkich, 
gdzie wszyscy mogą 
być odnowieni, prze-
kształceni, uświęce-
ni Jego miłością: naj-
silniejsi i najsłabsi, 
grzesznicy i obojętni, 
zniechęceni i zagubie-
ni”. Kościół dla grzesz-
ników i dla wszystkich. 
Duch Święty działa 
w sercu Kościoła i w 
sercu każdego przy-
chodzącego do domu 
Bożego. W Kościele 
każdy jest kochany, 

oczekiwany, przyj-
mowany, szanowany, 
pouczany, otoczany 
staraniem, przygoto-
wywany do spotkania z 
Chrystusem, wzywany 
po imieniu. Kościół 
jest domem i rodziną 
dla wszystkich, w róż-
norodności i harmonii 
powołań, domem także 
dla najbardziej osa-
motnionych i ubogich. 
Każdego razu będąc 
w świątyni, możemy 
z całym przekona-
niem powtarzać wraz 
ze wszystkimi słowa 
„Wierzę w Kościół je-
den, święty, powszech-
ny...”. Wiara w Kościół 
staje się wiarą całego 
naszego ziemskiego 
życia. Człowiekowi 
wierzącemu zawsze 
chce się wracać do 
kościoła, jak się zawsze 
chce wracać do domu 
rodzinnego, w którym 
jest bezpiecznie i do-
brze.

Dziś wielu ma trud-
ności ze zrozumieniem, 
czym jest Kościół, inni 
mają błędne albo nie-
jasne pojęcie Kościoła, 
a jeszcze inni myślą, że 
kościół to tylko miej-
sce modlitwy czyli 
budynek  w którym 
przebywamy. Kościół 
jest przede wszystkim 
miejscem spotkania z 
Bogiem, domem Bo-
żym, gdzie zaczynamy 
rozumieć swoje życie z 
perspektywy Stwórcy, 
który każdego z nas 
obdarza tym najcen-
niejszym darem. Miej-
sce, zajmowane w tym 
szczególnym domu, ma 
stać się dla nas kawał-
kiem nieba, za którym 
każdy chrześcijanin 
powinien tęsknić. Na-
sze miłowanie Kościoła 
spowoduje, że stanie 
się on dla nas rodziną 
i domem, przyjaznym 
duszy każdego z nas. 

Słyszeć słowa to jeszcze nie znaczy zrozumieć je. Na-
wet gdyby pochodziły od samego Syna Bożego! Nawet 
gdyby były adresowane do Apostołów - najbliższych 
uczniów Jezusa. Być uczniem Jezusa i słyszeć od Niego 
samego pouczenia i wskazania nie gwarantuje ich przy-
jęcia i skuteczności. Najlepszym tego przykładem są 
sami Apostołowie. Gdyby wiedzieli o czym mówi Pan 
Jezus, najprawdopodobniej nie opuściliby Go w go-
dzinie próby. Judasz nie dopuściłby się zdrady, a Piotr 
nie mówiłby, że nie jest Jego uczniem i że Go nie zna. 
A zatem dlaczego Pan Jezus podejmował ten wysiłek 
tłumaczenia spraw przerastających słuchaczy? Czy nie 
miał innego, bardziej skutecznego sposobu przekonania 
Apostołów do swoich planów?
Jeśli tak postępował, znaczy że ta droga jest najbardziej 
właściwa. Odwoływał się do wolności swych uczniów 
i do mocy obiecanego Ducha Świętego. I jeszcze jeden 
element jest decydujący do zrozumienia Jego nauki: po-
słuszeństwo oparte na miłości i zaufaniu. „Jeżeli Mnie 
miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania” 
- moc Ducha, wolna decyzja ucznia, oparta na zawie-
rzeniu Chrystusowi, prowadzą nie tylko do zrozumienia 
Bożych planów, ale czynią zdolnymi do uczestnictwa 
w nich.

Modlitwa Jezusa nie może pozostawiać żadnych wąt-
pliwości: wszyscy, którzy wzrok kierują ku Niemu 
jako swemu Zbawicielowi, należą do tej tajemniczej, 
ale jakże skutecznej wspólnoty wiążącej nas z Bogiem. 
Mieć życie wieczne to odnajdywać w Chrystusie dar 
odkupienia, którego Autorem jest miłujący Ojciec. 
Bóg powołał świat do istnienia. Stwarzając świat, kie-
rował się bezinteresowną miłością: pragnął podzielić 
się swym życiem. A gdy człowiek przez grzech pier-
worodny próbował przekreślić stwórczy zamysł, Bóg 
objawił swą wolę w swoim Synu, Jezusie Chrystusie 
gotowym nie tylko przyjść na ziemię, ale także umrzeć 
na krzyżu i zmartwychwstać, aby przekonać nas, jak 
jesteśmy dla Niego cenni. Umiejmy odpowiedzieć na 
tę miłość!

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA

WSZYSTKO DLA NAS! 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Ks. Paweł Sołobuda
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MOC SŁOWA

Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz Dom przyjazny duszy
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie 
miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja 
zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, 
aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego 
świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani 
nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa 
i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę 
do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie 
oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy 
żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w 
Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przy-
kazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś 
Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a 
również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.

Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, 
nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby 
Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej 
Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie 
wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest 
życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdzi-
wego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa 
Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi 
przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do 
wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą 
chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat 
powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi 
dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni 
zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, 
cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa 
bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, 
a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie 
wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja 
za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, 
których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko 
bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w 
nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na 
świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do 
Ciebie”.

Według archiwum 
Diecezji Grodzieńskiej

Dekanat Wołkowysk

Poznajemy 
nasze 

kościoły KRZEMIENICA

Ołtarz główny świątyni

Przy ścianach są 
ołtarze, podobne 
do ołtarza głów-

nego: z lewej strony 
ołtarz św. Józefa, z 
obrazem Matki Boskiej 
Anielskiej na górze. 
Przy południowej ścia-
nie mieści się wykona-
ny z ciemnobrązowego 
marmuru renesansowy 
nagrobek fundatorów 
świątyni, wykonany w 
1623 roku w warszta-
cie Wilhelma Van de 
Blocke. Przedstawia 
on w półkulistej wnęce 
klęczącego kasztelana 
Wolskiego (1584-1621 
ll.), ubranego w szaty 
rycerskie, oraz jego 
żonę Barbarę (+ 1623 
r.) w szatach mnisich. 

Nad portalem wej-
ściowym zrobiono 
lekki drewniany chór, 
opierający się na cien-
kie słupki, ogrodzony 
i  ozdobiony pozła-
canymi rzeźbionymi 
arnamentami.

Klasztor kanoników 
został skasowany w 
1832 roku, budowle 
zostały przekazane re-
sortowi wojskowemu, 
po powstaniu stycz-
niowym 1863 roku 
zarówno klasztor, jak 
i kościół zostały za-
mknięte. Na szczęście, 
nie na długo.

Świątynia była re-

staurowana w Dwu-
dziestoleciu Między-
wojennym: w 1929 
roku. Przed II wojną 
światową ilość wier-
nych parafii krzemie-
nickiej wynosiła pra-
wie 10 000 osób. W 
gmachu byłego ze-
społu klasztornego w 
Dwudziestoleciu Mię-
dzywojennym mieścił 
się zarząd gminy. W 
latach 40. XX wieku 
budynek ten został 
zniszczony.

Świątynia krzemie-
nicka działa do dnia 
dzisiejszego, od lat 70. 
ub. w. posiada status 
zabytku architektury o 
znaczeniu republikań-
skim. Po zabudowach 
klasztornych pozostały 
jedynie budynek byłej 
szkoły klasztornej (dziś 
mieści się tu szkoła 
wiejska) oraz dzwonni-
ca barokowa, obecnie 
trwa jej konserwacja. 
Teren przykościelny 
jest otoczony wysokim 
murem, wejście od 
strony wioski stanowi 
dwukondygnacyjna 
brama-dzwonnica.

Konserwacji pod-
dana również kaplica 
św. Rocha, wzniesiona 
na miejscowym cmen-
tarzu w 1882 r. Jest to 
ośmioboczna kamien-
na rotunda pod na-
miotowym blaszanym 

dachem z kopułką. 
Z architektonicznego 
punktu widzenia cie-
kawe są zwłaszcza 
parapety zewnętrzne 
okien, wykonane z 
dachówki. Ciekawe 
jest też zainstalowanie 
niedużego dzwonu na 
konsoli metalowej przy 
wejściu do świątyni. 

Od połowy lat 90. 

XX w. w Krzemienicy 
posługują siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr 
św. Katarzyny (1-3 
osoby). W roku 2003 
ukończono budowę 
nowej plebanii z cegły. 
Na dzień dzisiejszy do 
parafii należy też kapli-
ca we wsi Podbłocie. 
Parafia jest pw. Bożego 
Ciała, zaś kościół  - 

pod wezwaniem św. 
Jerzego. 

4 lipca 2004 r. bi-
skup grodzieński Alek-
sander Kaszkiewicz 
poświęcił ołtarz po-
lowy, wybudowany 
przed wejściem do 
świątyni, razem z gro-
tą Najświętszej Maryi 
Panny, fontanną oraz 
alpinarium.

J 17, 1-11a

Ciąg dalszy  
z poprzedniego numeru
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Tegoroczne Dni Młodzie-
ży rozpoczęły się adoracją 
Najświętszego Sakramentu 
oraz modlitwą, punktem kul-
minacyjnym zaś była Msza 
św. z udziałem ks. bpa Józe-
fa Staniewskiego. W swoim 
kazaniu hierarcha zaznaczył, 
że młodzi nie powinni wsty-
dzić się mówić, że są świad-
kami Chrystusa na tej ziemi, 
świadkami Jego życia, zmar-
twychwstania i łaski. „Weź-
cie za ręce waszych przyja-
ciół, chłopców i dziewczę-
ta, i powiedzcie: „ Chodź-
my, pokażę ci drogę!”, dając 
przykład swoim życiem oraz 
zachowaniem; wtedy zoba-
czą w nas Jezusa, staniemy 
się dla nich autentycznymi 
świadkami wiary” – zachę-
cał ks. bp Józef.

Następnie odbył się kon-
cert zespołu „Do nieba” z 
Werenowa. Przy dźwiękach 
pieśni religijnych młodzież 
bawiła się do późnego wie-
czora, sławiąc Pana.

Drugi dzień spotkania 
młodzieży rozpoczęła kate-
cheza, podczas której uczest-
nicy rozważali temat „Świę-
ci naszej ziemi otrzymali do-
stęp do nieba”. Chodziło o bł. 
ks. Henryka Hlebowicza, św. 
Jadwigę, św. Maksymiliana 
Kolbego, św. Kazimierza, bł. 
Michała Sopoćkę, bł. siostrę 
Celinę Borzęcką, bł. siostry 
Nazaretanki – osoby, które 
swoim życiem dały przykład 
prawdziwej, szczerej wiary i 
wierności Bogu. Kapłani tłu-
maczyli młodym wiernym, 
w jaki sposób Święci ziemi 
grodzieńskiej ujawniali swe 
ubóstwo w duchu i zachę-
cali przejąć ten dobry przy-
kład wiary, prostoty i zaufa-
nia Chrystusowi.

Po katechezach młodzież 
radośnie witała Nuncjusza 
Apostolskiego na Białoru-

si arcybiskupa 
Claudia Guge-
rotti, który przy-
był do Grod-
na, by przywi-
tać uczestników 
XXI Dni Mło-
dzieży. Przed-
stawiciel Papie-
ża podkreślił, że 
bardzo się cie-
szy, iż może mo-
dlić się razem z 
piękną pobożną 
młodzieżą Die-
cezji Grodzień-
skiej. „Dziękuję 
za waszą obec-
ność! Jestem pewny, że świę-
ty Jan Paweł II, który bardzo 
kochał młodzież, teraz cie-
szy się w niebie, patrząc na 
was” – mówił arcybiskup. 
Hierarcha również podkre-
ślił, że Dni Młodzieży są świa-
dectwem tego, że chłopcy 
i dziewczęta Diecezji Gro-
dzieńskiej nie wstydzą się 
swej katolickiej wiary i Chry-
stusa, a pieśni, wspólna mo-
dlitwa i chorągwie w rękach 

młodych wiernych to znak 
odwagi, znak tego, że po 
ścieżkach swego życia kro-
czą razem z Bogiem.

Nuncjusz Apostolski po-
prowadził Mszę św., pod ko-
niec nabożeństwa młodzież 
radośnie skandowała: „Biało-
ruś czeka na Papieża!”, prze-
kazując w ten sposób pozdro-
wienia dla Ojca Świętego.

Po wspólnej modlitwie 
odbyła się prezentacja grup 

parafialnych. W swoich pio-
senkach, tańcach i scenkach 
młodzież starała się poka-
zać, że znajdują się na gra-
nicy przyjęcia bardzo waż-
nych osobistych decyzji i ży-
ciowych wyborów, od któ-
rych zależy ich przyszłe ży-
cie, dlatego trzeba zawierzyć 
siebie Chrystusowi, zatrosz-
czyć się o odnowienie swej 
wiary. Oprócz białoruskiej 
młodzieży podczas prezen-

tacji na scenie pojawili się 
też studenci z Afryki. Śpie-
wali piosenki, które tradycyj-
nie upiększają nabożeństwa 
w ich ojczyźnie.

Przed obecnymi wystą-
pili również Artiom Tkaczuk 
i Marta Bekisz, którzy jako 
świeccy misjonarze planują 
jesienią wyjechać do Kame-
runu. Młodzi ludzie nie tyl-
ko opowiadali o swoich pla-
nach, ale również zwrócili się 
do obecnych z następującymi 
słowami: „Najważniejsze w 
życiu jest dzielić się Chrystu-
sem. Jeśli zaczynasz stawiać 
na pierwszym miejscu dobra 
materialne, Bóg odchodzi na 
drugi plan. Ważne jest nie bać 
się postawić Boga nad wszyst-
kie rzeczy materialne, oddać 
się Chrystusowi, wtedy też i 
w życiu, i w pracy, i w rodzi-
nie wszystko się uda”.

W drugiej połowie dnia 
młodzież wzięła udział w 
adoracji Najświętszego Sa-
kramentu i przystąpiła do sa-
kramentu Spowiedzi. Potem 
odbył się piękny i symbo-
liczny obrząd błogosławień-
stwa „siewców Bożego Kró-
lestwa”. Młodzi wierni zło-
żyli przyrzeczenia „siać Bo-
że słowo” i czekać, aż ono 
„zakiełkuje” w ludzkich ser-
cach. Pięknym i emocjonal-
nym zakończeniem drugie-
go dnia spotkania młodzieży 
został koncert seminaryjnego 
zespołu „AVE”.

18 maja XXI Dni Młodzie-
ży Diecezji Grodzieńskiej 
zbliżyły się do swego zakoń-
czenia. Na uroczystej mszy z 
udziałem ks. bpa Aleksandra 
Kaszkiewicza zebrała się nie 
tylko młodzież, ale też wier-
ni z parafii Miłosierdzia Bo-
żego. W swej homilii pasterz 
odznaczył, że bardzo często 
czujemy się zakłopotani, bez-
radni przed życiowymi dra-
matami, widzimy, jak wie-
lu ludzi, w tym też młodych, 
zanurza się w beznadziejno-
ści, traci wiarę. Jednak dro-
ga, na którą nas woła Chry-
stus, prowadzi przez Kalwa-
rię i tam się nie kończy. „Nie 
jest to droga donikąd, to dro-
ga do domu Ojca. Jeśli uświa-
domimy to sobie, będzie nam 
łatwiej uwierzyć, że nieszczę-
ścia, ból i pokuta – wszyt-
ko ma sens, jest darem Bożej 
Opatrzności, która prowadzi 
nas tak, byśmy dotarli do ce-
lu – życia wiecznego w domu 
kochającego Ojca” – podkre-
ślił hierarcha.

Potem odbył się koncert 
zespołu „Ryby”, op czym 
młodzież, która otworzy-
ła drzwi swego serca przed 
Bogiem, wróciła do swych 
parafii. Miejmy nadzieję, że 
napełnieni energią i moc-
ni w duchu ci młodzi ludzie 
w swym otoczeniu i na dro-
dze życiowej realizują dobrze 
znane słowa: „Nie bój się, 
wypłyń na głębię, jest przy 
tobie Chrystus!”.

Ks. abp Claudio 
Gugerotti

Z Kościoła powinien wy-
płynąć ocean radości mło-

dzieży: nie po-
wierzchownej, 
lecz tej, która ma 
w duszy Chrystu-
sa. Chrystusa nie 
widzimy. Ciało, 
którym jest Ko-

ściół, którym jesteśmy my – bi-
skupi, ich ręce to ciało Chry-
stusa. Chrystus przychodzi 
przez nas, przez naszą sła-
bość, przez ręce kapłanów. 
Jesteśmy ludźmi faktycznie 
biednymi i grzesznymi, ma-
my jednak świadomość, że 
niesiemy Chrystusa wam – 
ludziom młodym. Możecie 
powiedzieć: „Nie, nie chce-
my was, nie wierzymy wam”. 
Wyobraźcie, że wówczas 
możecie wyrzucić perłę, któ-
rej nie widzicie, ponieważ 
się znajduje w brudnej musz-
li: nie zaglądając do środka, 
możecie ją wyrzucić. Muszla 
ta jest brzydka, lecz powinni-
ście dojść od tego, co w niej 
się znajduje. Jeśli wytrwamy i 
dotrzemy do sedna, zobaczy-
my piękno światła, które spły-
nęło z nieba. Nic innego nie 
jesteśmy w stanie wam dać. 
W naszych, czasem brud-
nych, rękach jest to najwyższe 
szczęście i bogactwo, którym 
jest Chrystus. Nie zwracajcie 
uwagi wyłącznie na ręce, na 
rzeczy zewnętrzne, idźcie i 
szukajcie tej perły. Gdy wa-
si koledzy zapytają: „Dlacze-
go poszedłeś do kościoła?”, 
niech waszą odpowiedzią bę-
dzie: „Dlatego że znalazłem 
tam perłę - Chrystusa”.

Ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz

Ludzie młodzi, którzy 
wybierają Chrystusa, są sil-
ni, karmią się Jego Słowem i 

nie «opychają się» 
innymi rzeczami! 
Miejcie odwagę 
iść pod prąd. Miej-
cie odwagę praw-
dziwego szczę-

ścia! Powiedzcie «nie» kultu-
rze tymczasowości, powierz-
chowności i odrzucenia, która 
nie wierzy, że potraficie podo-
łać odpowiedzialności i zmie-
rzyć się z wielkimi wyzwania-
mi życia!”

Dobiegają końca tego-
roczne Diecezjalne Dni Mło-
dzieży. Przeżywaliście je pod 
hasłem: „Ubodzy w duchu 
mają wstęp do nieba”. Praw-
dziwe ubóstwo w duchu pole-
ga na całkowitym oddaniu się 
Chrystusowi, w wierze, miło-
ści i zaufaniu. Pan Jezus pra-
gnie, by każdy Jego wyznaw-
ca postawił Go na pierw-
szym miejscu w swoim ży-
ciu, by otworzył się na Jego 
Słowo i na dar ożywczej łaski. 
Uczeń Chrystusa ubogi w du-
chu troszczy się nie o „więcej 
mieć”, lecz o „bardziej być”. 
Szuka przede wszystkim kró-
lestwa Bożego i wierzy, że 
wszystko inne będzie mu do-
dane. Takiej drogi ewange-
licznego ubóstwa mamy się 
uczyć przez całe życie.

Ciąg dalszy ze str. 1  �

Wierząca młodzież zawsze raduje się w Panu

Młodzież wręcza ks. bp. Aleksandrowi Kaszkiewiczowi dary ołtarza jako wyraz ich postawy zawierzenia 
i oddania Bogu

Abp Claudio Gugerotti wraz z katolicką młodzieżą z Afryki

Młodzież przyszłością 

Kościoła:  
rozważania hierarchów
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W Wielkiej Brytanii za-��
mknięto drogę do kariery leka-
rzom, którzy odmawiają poda-
nia środków wczesnoporon-
nych, argumentując to sprze-
ciwem sumienia. Jak powiada 
Kolegium Położnictwa i Gine-
kologii, tacy lekarze nie będą 
dopuszczani do specjalizacji. 
Nie będą mogli także specja-
lizowac się nie tylko w  gine-
kologii i położnictwie, ale rów-
nież w leczeniu niepłodności, 
AIDS itp. Wspomniana specja-
lizacja dla lekarzy  jest prze-
pustką  do renomowanych kli-
nik i szpitali.

Światowa organizacja, ��
badająca wpływ alkoholu 
na życie ludzkie, podała wy-
niki badań, wg których każ-
dy człowiek w wieku 15 lat i 
wyżej pije 6,2 litry alkoholu. 
Spożywa go jednak mniejszy 
odsetek ludzi na całym świe-
cie (38,8 %). Podaje się tak-
że wzrost liczby kobiet, spo-
żywających alkohol. Bada-
nia wskazują, że osoby, mają-
ce niski poziom życia, są naj-
bardziej narażone na to, aby 
wpaść w alkoholizm. Najwię-
cej alkoholu spożywają Euro-
pejczycy, w Afryce i Ameryce 
ten poziom jest stabilny, nato-
miast w Azji da się zauważyć 
procentowy wzrost spożywa-
jących alkohol. Badania poka-
zują również, że alkohol spra-
wia, iż ludzie stają się bardziej 
poddatni na różne choroby. W 
ciągu roku na całym świecie z 
powodu alkoholu umiera 3,3 
mln osób. 

W Arabii Saudyjskiej ��
mężczyzna wystawił na ulicę 
lodówkę, do której on i jego 
sąsiedzi przynoszą różne pro-
dukty, przeznaczone dla osób 
potrzebujących, w szczególny 
sposób dla dzieci. Celem tego 
przedsięwzięcia jest chęć po-
mocy ubogim, aby nie musie-
li żebrać.

Na Ukrainie, wg badań ��
socjologów, ilość osób wie-
rząch w ciągu ostatniego ro-
ku wzrosła o 11%. Za wierzą-
cych się uważa 76% miesz-
kańcow kraju. Z badań wyni-
ka także, że wielu uważa, że 
to właśnie wiara w Boga po-
maga podnieść poziom moral-
nośći i duchowości. Najwięcej 
wierzących jest na na zacho-
dzie kraju.

W Moskwie policja za-��
broniła udzielania pomocy 
osobom biednym i biezdom-
nym. Akcja pomocy polega na 
tym, że ze specjalnego busa, 
pod patronatem Cerkwi pra-
wosławnej, w różnych czę-
ściach miasta rozdaje jedze-
nie, ubranie i okazuje pomoc 
medyczną. Podczas jednej z 
akcji policjanci żądali okaza-
nia dokumentów uprawniają-
cych do takiego rodzaju dzia-
łań, jednak wg ustawodaw-
stwa rosyjskiego, by nieść po-
moc charytatywnie, nie trze-
ba mieć żadnego pozwolenia. 
W rezultacie policja zabroniła 
okazania pomocy i groziła po-
zbawieniem wolności.

Przygotował  
ks. Jan Romanowski

Wiara.pl; katolik.ru; credo-
ua.org; sedmitza.ru

Proszę Księdza, skąd się wzięła 
idea przeprowadzenia rekolekcji 
w Rosi latem?

– Już od początku mojego dusz-
pasterstwa w Rosi, czyli od 1999 
roku, spotkałem się z wieloma piel-
grzymami, którzy przybywali do Rosi, 
jako do sanktuarium Jezusa Fraso-
bliwego, aby odnaleźć rozwiązanie 
problemów, które niszczy ich życie, 
ich stan szczęścia. Zauważyłem, że 
wiele błędów i nieprawidłowości po-
pełniano jedynie przez brak wiedzy, 
w jaki sposób należy postąpić. Życie 
właściwe, to życie zgodne z wolą 
i nauczaniem Boga. Jedną z form 
nauczania i głoszenia Ewangelii są 
rekolekcje. Ponieważ kościół w Rosi 
był nieogrzewany i w Adwencie albo 
w Wielkim Poście przez cały dzień 
nie dałoby się przetrwać na słuchaniu 
konferencji, zrodziła się myśl, aby ta-
kie ćwiczenia duchowe organizować 
w odpowiednim do tego czasie, czyli 
latem. Od 2011 roku, kiedy liczba 
uczestników rekolekcji wzrosła do 
kilku tysięcy, rozpoczęliśmy przepro-
wadzanie rekolekcji na zewnątrz, na 
placu przykościelnym.
Nie są to tradycyjne dla naszej 
ziemi rekolekcje: są latem i mają 
specjalnego gościa, jaki jest cel 
takich ćwiczeń duchowych?

– Może niezupełnie tak, że to są 
nietradycyjne rekolekcje dla naszej 
ziemi. W rękopisach kapłanów, któ-
rzy pracowali w Rosi w poprzednich 
stuleciach odnotowano, że na Zie-
lone Świątki gromadziło się tu kilka 
tysięcy pielgrzymów w okolic, któ-
rzy zostawali na drugi dzień Świąt. 
Starsi parafianie poświadczają, że 
nocowało wtedy u nich po 20-30 
osób w każdej gospodzie, spali w 
domach, stodołach. Zarówno teraz, 
jak i wtedy nie mogli zmieścić się 
w świątyni, nagłośnienia nie było, 
wiec stawiono ambonę na zewnątrz 
kościoła i kiedy jeden kapłan głosił 
kazanie z ambony w kościele, drugi 
nauczał przed. Więc raczej to jest 
tylko powrót do tradycji, która na 
krótko została „wyciszona” w cza-
sach ateistycznych. Także i wtedy 
zapraszano (to wynika z notatek 
historycznych) i teraz zapraszamy 
„specjalnych gości”. Może tylko 
odległości do zapraszanych gości 
trochę się zwiększyły.

Celem naszych rekolekcji, jak i 
każdych innych, jest odnowa czło-
wieka. Na nowo stanięcie w Praw-

dzie, aby Prawda nas wyzwoliła. Dla 
niektórych to odnalezienie drzwi, 
które blokują działaniu Bożej łaski i 
odnalezienia klucza do otwarcia tych 
zamków. Dla innych – to wzrost w 
łasce, kiedy przeżywanie odnowy 
umacnia na kroczenie drogą święto-
ści, aby iść i przynosić owoce.
Specjalny gość – o . John Basho-
bora, kim jest ten człowiek? I 
dlaczego właśnie on?

– O. John jest prostym księdzem 
z Ugandy, który posiada żywą 
wiarę w to, że Pan Jezus jest dzisiaj 
ten sam co i 2000 lat temu, że On 
wyciąga rękę do każdego, aby go 
podnieść, pocieszyć, uzdrowić, 
uwolnić, pokrzepić, uświęcić. 
O. John jest związany z katolic-
kim Ruchem Odnowy w Duchu 
Świętym, z którym się zapoznał 
podczas studiów teologicznych w 
Rzymie, na Papieskim Uniwersy-
tecie Gregoriańskim. Obecnie jest 
diecezjalnym koordynatorem Kato-
lickiej Odnowy Charyzmatycznej w 
rodzinnej archidiecezji oraz człon-
kiem Narodowego Stowarzyszenia 

Modlitwy Wstawienniczej. O. John 
założył w swojej archidiecezji dwie 
szkoły podstawowe, dwie średnie 
oraz dwa sierocińce, w których 
opieką objęto około 6 tys. sierot. 
W większości są to sieroty, których 
rodzice zginęli podczas wojny lub 
zmarli na AIDS, ale są też dzieci 
porzucone przez swoje matki, a 
nawet noworodki znalezione na 
śmietnikach. O. John poświęca tym 
dzieciom dużo sił i czasu. Już od 
kilku lat została założona specjalna 
fundacja „Serce do Serca”,  aby 
pomóc w utrzymaniu tych tysięcy 
sierot.
Kto może brać udział w takich 
rekolekcjach? I o czym przede 
wszystkim powinni pamiętać 
uczestnicy?

– Udział brać może każdy, 
kto pragnie odnowy, kto pragnie 
wzrastać duchowo, słuchać Słowa 
Bożego, modlić się. Oczywiście 
są tacy, którzy przyjeżdżają „pole-
czyć się” i chodzą z tyłu,  błagając, 
aby trafić do „gościa specjalnego” 
na „audiencję” albo na „seans”. 
Podczas pierwszych rekolekcji 
mnie, jako organizatora, bardzo to 
denerwowało. Na następnych re-
kolekcjach znów widziałem wśród 
uczestników tych „natrętnych”, ale 
zachowujących się inaczej: zaczęli 
składać świadectwa, że przyjechali 
„poleczyć się”, a doświadczyli 
żywego i prawdziwego Pana w 
Jego Słowie, w Eucharystii, w Jego 
działaniu.
Ilu uczestników oczekujecie i 
jakie są wymogi?

– Jak każdego roku oczekujemy 
2-3 tysiące osób. Wymóg tylko je-
den – być obecnym. Ale uprzednio 
potrzeba się zarejestrować przez 
Internet na stronie grodnensis.by, 
albo w wyjątkowych sytuacjach 
telefonicznie.
Od 2003 roku takie rekolekcje 
odbywają się w Rosi. Czy ksiądz 
zauważa ich owoce i jakie one 
są?

 – To są przede wszystkim 
owoce przemiany życia. Ogólnie 
nazywając ożywienie życia du-
chowego, wiary. Bardzo wiele jest 
takich świadectw, wiele towarzyszy 
temu również uzdrowień fizycz-
nych, emocjonalnych, uwolnień. I 
to, co jest najważniejsze dla czło-
wieka – uzdrowień relacji z Bogiem 
przez przeżycie dobrej i owocnej 
spowiedzi.
Zdaniem Księdza, co będzie owo-
cem tych rekolekcji?

– W tym roku spotkała nas 
szczególna łaska, bo jedynym 
wolnym terminem u o. Johna 
Bashobory w czasie wiosenno-
letnio-jesiennym okazały się dwa 
dni: 7-8 czerwca. Do dziś nie wie 
on, że Uroczystość Zesłania Du-
cha Świętego – jest szczególnym 
dniem w naszej parafii, gdzie na 
przeciągu czterech stuleci wiele 
osób doświadczyło działania Bożej 
łaski. Ufamy i wierzymy, że i w 
tym roku Duch Święty przyniesie 
wiele Darów, które zaowocują w 
życiu ludzi.
Czy jest już wiadomy temat tego-
rocznych rekolekcji?

– Nawet nie trzeba było zasta-
nawiać się nad wyborem tematu 
tegorocznych rekolekcji. Połącze-
nie wydarzeń i naszego terminu 
rekolekcji prowadzi do przyjęcia 
wypowiedzi, a raczej wezwania, 
modlitwy św. Jana Pawła II w 
przeddzień Uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego 2 czerwca 1979 
roku podczas swojej pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny: „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi! Tej ziemi!”.
Co jest dzisiaj, zdaniem Księdza, 
najważniejszą „biedą” społeczeń-
stwa?

– Jeżeli „biedę” rozumieć jako 
niedostatek, biedność, to wydaje mi 
się, że jest to brak doświadczenia 
ŻYWEGO BOGA. Człowiek po-
szukuje życia, zdrowia, szczęścia, 
poszukuje wyjścia z sytuacji bez 
wyjścia, drogi swojego powołania, 
prawdy. I tak już jest, że często 
pragnie to znaleźć, jak o. James 
dwa lata temu wspomniał w „dziu-
rawych cysternach”. Jedynym i 
prawdziwym źródłem jest Jezus. 
On sam o sobie mówi, że „Ja jestem 
Droga, Prawdą i Życiem”. Wiec 
„wzbogaceniem” społeczeństwa 
jest powrót do Jezusa. I Bogu 
chwała, że właśnie teraz w naszym 
społeczeństwie to się dzieje.
Dziękuję za rozmowę!

Ks. Czesław Pawlukiewicz: rekolekcje w Rosi 
– to odnowienie oblicza tej ziemi

O. John Bashobora z Ugandy

W dniach 7–8 czerwca do Rosi na tegoroczne rekolekcje przybędzie o. Bashobora. O duchowych ćwiczeniach 
w Rosi, przyjeździe o. Bashobory oraz o doświadczeniu spotkania żywego Boga z kustoszem sanktuarium Jezusa 
Frasobliwego w Rosi - ks. Czesławem Pawlukiewiczem – rozmawia ks. Paweł Sołobuda.

Rekolekcje w Rosi
W dn. 7–8 czerwca w parafii Trójcy Przenajświętszej odbędą się 

tradycyjne letnie rekolekcje. Gościem specjalnym będzie o. John 
Bashobora z Ugandy.

W celu udziału w rekolekcjach należy odbyć rejestrację internetową na 
stronie grodnensis.by. Ci, którzy nie mają możliwości zarejestrowania 
się przez Internet, mogą zarejestrować się telefonicznie pod nr. tel.:  
(8029) 935-64-04 od 10.00 do 15.00 oraz od 19.00 do 21.00 (od 12 
maja).

Rekolekcje rozpoczną się w sobotę 7 czerwca o godz. 9.00, skończą się zaś 
następnego dnia Mszą św. o godz. 12.00. Tego dnia – 8 czerwca – w parafii 
Świętej Rodzinie w Lidzie o. John odprawi Msze św., po której odbędzie się 
adoracja z modlitwą o uzdrowienia.
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Z prasy 
katolickiej

Dzwon „Jan Paweł II” 
zawisł na Wawelu

20 tys. osób przemaszerowało 
ulicami Szczecina w obronie 
życia od poczęcia aż do 
naturalnej śmierci.

Uczestnicy marszu, 
głównie rodziny z dziećmi i 
młodzi ludzie, nieśli ze sobą 
biało-czerwone flagi, skan-
dując radośnie m.in. «My 
jesteśmy armią, która broni 
życia», «Liczy się człowiek» 
czy «Święty człowiek, świę-
te życie».

Trwający ponad godzi-
nę przemarsz zakończył wy-
puszczeniem w niebo setek 
białych i żółtych balonów - 
symboli modlitwy w obro-
nie życia. Powstało też Mia-
steczko Życia, w którym in-
formowano o działaniach 
pro-life w regionie. Organi-
zatorzy zachęcali do podję-
cia duchowej adopcji dziec-
ka poczętego, czyli modli-
twy w jego intencji.

W tym roku uczestni-
cy marszu otrzymali figur-
kę dziesięciotygodniowego 
dziecka.

XII 
Marsz 

dla 
Życia

Organizatorzy stawiają 
sobie za zadanie pomoc dzie-
ciom w uświadomieniu tego, 
że modlitwa jest człowieko-
wi potrzebna, bez niej życie 
staje się próżne i monoton-
ne, a wszystko, co człowiek 
czyni bez modlitwy – nie ma 
sensu.

Na spotkanie zaprasza się 
dzieci w wieku 7-14 lat z ca-
łej Diecezji Grodzieńskiej, a 
także z innych diecezji Bia-
łorusi. Szczególne zaprosze-
nie organizatorzy kierują do 
tych dzieci, które w tym ro-
ku przystąpiły do Pierwszej 
Komunii św. Pragną, by ich 
przyjazd na spotkanie był po-
dziękowaniem za dar Eucha-
rystii. Zaprasza się również 
dzieci, śpiewające w szko-
łach oraz wspólnotach para-
fialnych, by swym śpiewem 
upiększyły przedsięwzięcie; 
ministrantów oraz wszyst-
kich, kto chce lepiej poznać 
Boga i pogłębić z Nim kon-
takt przez modlitwę.

Przywitanie grup odbę-

dzie się o godz. 9 z rana. O 
10.30 będzie miało miejsce 
uroczyste rozpoczęcie Dnia 
Dziecka oraz programu. Za-
kończenie jest planowane na 
godz. 18. 00 Wszyscy uczest-
nicy będą mieli zapewnione 
wyżywienie.

Organizatorzy zaprasza-
ją do współpracy w przygoto-
waniach do Dnia Dziecka ka-
płanów, siostry zakonne, ka-
techetów, a także wolontariu-
szy z grona młodzieży, którzy 
lubią pracę z dziećmi i mogli-
by zaproponować swe idee 
oraz pomysły na przeprowa-
dzenie spotkań, by mogły się 
odbyć na poziomie i zostały 
w pamięci dzieci.

O innych szczegółach 
oraz programie można prze-
czytać na stronie internetowej 
grodnensis.by.

Organizatorzy są otwarci 
na propozycje, związane z 
przeprowadzeniem spotkań. 
Dzieci mogą zaprezentować 
tu swe zdolności muzyczne, 
teatralne i plastyczne. 

16–19 czerwca 2014 roku odbędzie się VI PARAFIADA 
Dzieci i Młodzieży Diecezji Grodzieńskiej

Program parafi ady     Program parafi ady     Program parafi ady
16.06.2014 (Świątynia)
14.00-18.00 – przybycie grup 
oraz rejestracja (par. Grodno-
Południowy);
18.30 – przygotowanie do Mszy 
św. (przygotowanie liturgii 
śpiewu, możliwość skorzystania 
z Sakramentu pokuty);
19.00 – Msza św.  (przewodniczyć 
będzie J. E. ks. Bp Aleksander 
Kaszkiewicz);
20.30 – apel;
20.45 – zakwaterowanie.

17.06.2014 (Świątynia – 
Stadion)
7.00-7.30 – śniadanie;
7.45 – modlitwy poranne;
8.00 – Msza św.;
9.00 – wyjazd na Miejski Stadion 
Centralny;
9.40 – uroczyste rozpoczęcie 
zawodów sportowych;
10.00 - 13.00 – piłka nożna 
(chłopcy kat. А, В, С), skoki w 
dal (chłopcy oraz dziewczęta kat. 

А, В, С), warcaby (kwalifikacje) 
(chłopcy oraz dziewczęta kat. А, 
В, С);
10.00-11.30 – badminton 
(dziewczynki kat. В), tenis stołowy 
(dziewczynki kat. А, С);
11.30-13.00 – badminton 
(dziewczynki kat. A, C), tenis 
stołowy (dziewczynki kat. B);
12.30-13.15 – rzut  pi łką 
(dziewczynki kat. А, B, С);
13.15-14.00 – rzut piłką (chłopcy 
kat. А, B, С);
14.00-15.00 – obiad;
15.00-18.00 – s iatkówka 
(dziewczynki kat. А, B, С);
15.00-16.30 – warcaby (chłopcy 
kat. В);
15.00-16.30 – badminton (chłopcy 
kat. А, С);
15.00-16.30 – tenis stołowy 
(chłopcy kat. В);
1 5 . 0 0 - 1 6 . 3 0  –  w a r c a b y 
(dziewczynki kat. А, С);
16.30-18.00 – warcaby (chłopcy 
kat. А, С);

16.30-18.00 – tenis stołowy 
(chłopcy kat. А, С);
16.30-18.00 – badminton (chłopcy 
kat. В);
1 6 . 3 0 - 1 8 . 0 0  –  w a r c a b y 
(dziewczynki kat. B);
16.00-16.30 – bieg 60 metrów 
(chłopcy kat. А, dziewczynki kat. 
А, B);
16.30-17.15 – bieg 100 metrów 
(chłopcy kat. В, С, dziewczynki 
kat. С);
17.15-17.30 – bieg 800 metrów 
(chłopcy kat. А, dziewczynki 
kat. А);

17.30-17.45 – bieg 1000 metrów 
(chłopcy kat. В, dziewczynki 
kat. В);
17.45-18.00 – bieg 1000 metrów 
(dziewczynki kat. С);
18.00 – bieg 1500 metrów (chłopcy 
kat. С);
18.30 – nagradzanie zwycięzców 
poszczególnych zawodów;
19.30 – kolacja;
20.00 – wyjazd ze stadionu;
20.40 – apel;
21.30 – wyjazd do par. Grodno-
Południowy.

18.06.2014 (Świątynia –Teatr)
7.00-7.30 – śniadanie;
7.45 – modlitwy poranne;
8.00 – wyjazd samochodami do 
par. Grodno-Dziewiatówka;
9.00 – Msza św.;
10.00 – konkurs wiedzy o życiu i 
historii Kościoła;
11.00 – konkurs „Muzyka jest 
moim życiem”;

13.00-14.00 – obiad;
13.45 – konkurs rysunku;
14.45 – biblijny konkurs;
15.30 – konkurs „Sacro Song”;
17.30 – konkurs małych form 
teatralnych;
19.00-20.00 – kolacja;
20.00 – nagradzanie zwycięzców 
poszczególnych konkursów;
21.15 – koncert (dziecięco-
młodzieżowego zespołu „Libera-
mente” z par. Najświęt szego 
Odkupiciela w Grodnie. Po 
koncercie modlitwa wieczorna 
w kościele;
22.00 – wyjazd na nocleg.
 
19.06.2014 (Świątynia)
 7.00-7.30 – śniadanie;
 7.45 – modlitwy poranne;
 8.00 – Msza św. (przewodniczyć 
będzie J. E. ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz);
 9.15 – wręczenie nagród;
 10.30 – wspólny posiłek i 
zakończenie Parafiady.

Tradycyjnie przedsięwzięcie to łączy w sobie trzy elementy: „Świąty-
nię”, „Teatr” i „Stadion”, w tym roku będzie przebiegało na terenie para-
fii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Grodno, os. Połu-
dniowe) oraz parafii Najświętszego Odkupiciela (Grodno, os. Dziewiatów-
ka) i stadionu CKS „Niemen”.

Tegoroczna Parafiada odbędzie się pod hasłem „Radość Ewangelii”.
WIEK UCZESTNIKÓW: kategoria „A” – 11–13 lat (chłopcy i dziew-

częta); kategoria „B” – 14–16 lat (chłopcy i dziewczęta); kategoria „C” – 
17–19 lat (chłopcy i dziewczęta).

Część „Świątynia” zawiera codzienną Eucharystię, spotkania biblijne, 
adorację oraz modlitwę. Część „Teatr” – konkursy: o tematyce biblijnej, 
z historii i życia Kościoła, plastyczny, „Muzyka jest moim życiem”, „Sa-
cro Song” oraz konkurs małych form teatralnych. Część „Stadion” – bę-
dzie zawierał bieg na 60 i 100 m, bieg przełajowy, skoki w dal, tenis sto-
łowy, badminton, piłkę nożną itd.

Potwierdzić swój udział należy do dn. 25 maja br. pod nr. tel.: +37529-
319-54-65 (Velcom), +37533-624-35-22 (MTS) – ks. Artur Małafiej.

IV Diecezjalny Dzień Dziecka

Przez znak swojego dzwo-
nu Jan Paweł II będzie 
przypominał całemu światu 
o konieczności modlitwy 
– stwierdził proboszcz 
katedry wawelskiej, gdzie 
zamontowano dzwon 
dedykowany papieżowi 
Polakowi. Dzwon ma prawie 
metr średnicy i waży pół tony.

„Jan Paweł II” po raz 
pierwszy zabrzmiał w połu-
dnie 18 maja – w dniu uro-
dzin Karola Wojtyły. Od tej 
pory każdego dnia będzie 
przypominał o modlitwie 
„Anioł Pański”. – Za życia Jan 
Paweł II przypominał nam o 
modlitwie, rozmowie z Pa-
nem Bogiem. Tego nauczał 
cały świat. Nadal będzie to 
robił przez znak swojego 
dzwonu – powiedział ks. pra-
łat Zdzisław Sochacki.

Na dzwonie, który ma 
prawie metr średnicy i waży 
pół tony, znajdują się m.in. 
herb Krakowskiej Kapituły 
Katedralnej, która ufundo-
wała dzwon z okazji kano-
nizacji Jana Pawła II, a także 
herb papieża Polaka i kard. 
Stanisława Dziwisza. Wieża 
Srebrnych Dzwonów to naj-
starsza zachowana dzwonni-
ca Katedry Wawelskiej. Do-
tychczas zawieszone były 
tu trzy dzwony: „Herman” – 
najstarszy dzwon katedry z 
ok. 1271 r., „Zbyszko” oraz 
„Maciek”, najmniejszy i naj-
młodszy dzwon na Wawe-
lu, ufundowany przez Kra-
kowską Kapitułę Katedral-
ną w 1669 r. 13 maja 2014 
r. dołączył do nich „Jan Pa-
weł II”.

Propozycje pomysłów oraz chęć udziału dzieci bądź chęć współpracy 
w przygotowaniach spotkań można złożyć pod nr. tel.:  +37544-460-61-40 

(Velcom), +37529-784-05-72 (МТС) bądź drogą elektroniczną: e-mail: sakral-
na@op.pl – ks. Jerzy Martinowicz, organizator Diecezjalnego Dnia Dziecka.

IV Diecezjalny Dzień Dziecka

2 CZERWCA W GRODZIEŃSKIEJ PARAFII 
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY (OS. POŁUDNIOWE 26) 
ODBĘDZIE SIĘ DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA. 
W Roku Modlitwy, który przeżywa Kościół 
na Białorusi, hasłem przewodnim owego 
przedsięwzięcia będą słowa: 
„Z modlitwą przez życie”.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Podczas przygotowania wiadomości 
wykorzystano 
strony internetowe: grodnensis.by, 
catholic.by

W modlitwie wspominamy 
zmarłych duszpasterzy:

26 maja 1951 r. – ks. Jan 
Rudziński, prob. Odelsk;
1 czerwca 1964 r. –  
ks. Franciszek Kafarski,  
prob. Iwie;
3 czerwca 2012 r. – 
ks. Piatras-Kastitis 
Krikszcziukajtis,  
prob. Pielasa;
8 czerwca 1981 r. –  
ks. Józef-Marian Marsanger 
SJ, prob. Soły.

„Wiara i sport” na zdjęciach

Zbliża się Parafiada Diecezji Grodzieńskiej, podczas której kilka-
set dzieci oraz młodzieży będzie łączyło swą wiarę z aktywnością 
fizyczną. Z tej okazji komitet organizacyjny Parafiady na czele z ks. 
Arturem Małafiejem wspólnie z portalem grodnensis.by ogłaszają 
konkurs „Wiara i sport”.

Warunki udziału są dość łatwe: każdy uczestnik nadsyła jedno 
zdjęcie dobrej jakości, na którym właśnie będzie odzwierciedlane 
połączenie wiary ze sportem.

Nadesłanie prac oraz głosowanie kończą się z dn. 14 czerw-
ca. O szczegółach można się dowiedzieć na stronie interne-
towej grodnensis.by.

zostań „aniołem dobra”

Dziecięcy projekt Akcji Charytatywnej Caritas Diecezji Grodzień-
skiej razem z placówką ochrony zdrowia Grodzieńskim Dziecię-
cym Szpitalem Klinicznym, dokładniej z dziecięcym wydziałem 
ortopedyczno-urazowym, ma nazwę „Anioł dobra”. Co tydzień 
na wolontariuszy czekają dzieci, którym brakuje ciepła i radości 
z powodu choroby.

By pobyt w szpitalu chociaż jakoś uczynić dzieciom weselszy, 
wolontariusze majsterkują, malują, bawią się z nimi w gry planszo-
we. By móc odwiedzić małych pacjentów w szpitalu, należy mieć 
przy sobie książeczkę zdrowia, biały fartuch medyczny, obuwie na 
zmianę, i najważniejsze – chęć. Więc jeśli masz trochę wolnego 
czasu i chęci, zapraszamy w każdą niedzielę od godz. 17 do 20 
pod adresem Grodno, ul. Ostrowskiego 22.

Chore dzieciaki czekają na nas, po spotkaniu zaczynają odliczać 
dni do kolejnego, gdy odwiedzą je wolontariusze. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel.: +37533-
642-97-88 – Anastazja Klucznik (koordynator projektu), 
+37529-881-82-34 – Oleg Gorbaczew (prezes działu zabezpie-
czania społecznego) oraz na stronie Caritas VKontakte.

odbędzie się diecezjalne spotkanie  
grup modliteWnych

Podczas spotkania, zaplanowanego na 31 maja w Sanktuarium 
Maryjnym w Trokielach, jego uczestnicy będą się modlili w intencji 
powołań do życia kapłańskiego i zakonnego.

Program spotkania:
11.00 – powitanie uczestników;
11.15 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi 

Panny;
12:00 – konferencja;
13.00 – przerwa na obiad oraz rozmowy;
14.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu, możliwość 

spowiedzi, nabożeństwo majowe;
14.45 – błogosławieństwo i zakończenie adoracji;
15.00 – Msza święta oraz przyjęcie nowych członków;
16.30 – Różaniec;
17.15 – spotkanie organizacyjne;
18.00 – koncert;
19.00 – odjazd uczestników.
Podczas spotkania można będzie uzyskać informacje o dzia-

łalności grup modlitewnych, apostolatu wieczystej modlitwy za 
kapłanów „Margaretka”. Prośba do uczestników spotkania zabrać 
ze sobą produkty spożywcze.

Telefony kontaktowe:
ks. Walery Bykowski: +37529-695-24-69 (Velcom);
s. Maria Etol: +37529-867-29-14 (МТС), 76-57-05.

komentarz 
eksperta

Kult Maryi w naszym narodzie jest bardzo żywy, także wcale mnie 
nie dziwi, że respondenci biorą udział w nabożeństwach majo-
wych. Na pewno czynią to na różne sposoby: w kościele, w domu, 
przy krzyżach przydrożnych, w pojedynkę lub wspólnie z innymi. 
Za wstawiennictwem Maryi, naszej Matki, możemy wyprosić wiele 
łask. Nabożeństwo majowe łączy na wspólnej modlitwie ludzi róż-
nych pokoleń, całe rodziny, a więc nie żałujmy tego czasu, aby po-
święcić go Matce Bożej, a na pewno o wiele więcej zyskamy. Chce 
się tylko życzyć, aby kult Maryjny dalej się rozwijał na naszej ziemi.

Przeżywając miesiąc maj, poświęcony Maryi, zapytaliśmy 
Czytelników gazety oraz portalu grodnensis.by o tym, 
czy biorą udział w nabożeństwie majowym. Każdy 
okres naszego życia jest ściśle związany z Kościołem, 
pielgrzymującym na ziemi. Większość respondentów 
odpowiedziała, że regularnie bierze udział w 
nabożeństwach majowych, a więc aktywnie czerpie łaskę 
Bożą, którą obdarza każdego z nas za wstawiennictwem 
Maryi, Kościół Chrystusowy. Kolejne wyniki komentuje ks. 
Paweł Sołobuda, redaktor naczelny gazety.

Wyniki sondy

czy pan /-i/ bierze  
udział w nabożeństwie 

majowym?

Nie, nie mam czasu

Regularnie

Trudno powiedzieć

Czas do czasu

uroczystość i 
komunii św.  
w szczuczynie

18 maja w parafii św. Teresy w 
Szczuczynie 108 dzieci po raz 
pierwszy przyjęło Ciało Chrystu-
sa. Uroczystej Mszy św. przewod-
niczył proboszcz parafii o. Witold 
Petelczyc SP.

Przygotowania do Pierwszej 
Komunii św. w szczuczyńskiej 
parafii trwają dwa lata. Dzieci 
przygotowują się dzięki różnym 
nabożeństwom i rekolekcjom w 
ciągu roku, po ukończeniu zajęć 
katechetycznych na kandydatów 
do komunii czeka mały egzamin 
z Katechizmu oraz pierwsza w 
życiu spowiedź.

Podczas uroczystości pro-
boszcz parafii zachęcał dzieci 
oraz ich rodziców do tego, by 
moment I Komunii św. stał się 
dla nich nie przerwą w zajęciach 
katechetycznych oraz Mszy św. 
niedzielnej, lecz okazją do kon-
tynuacji poznania Chrystusa 
podczas lekcji religii w następne 
lata.

„codziennie mówcie 
językiem ewangelii”

 białoruś

na białorusi 
może pojawić 
się nowy błogosławiony

W Czerwonym kościele 15 maja 
odbyło się spotkanie przygoto-
wawcze odnośnie procesu be-
atyfikacyjnego Edwarda Wojnił-
łowicza, fundatora kościoła św. 
Szymona i Heleny w Mińsku.

Spotkaniu przewodniczył abp 
Tadeusz Kondrusiewicz, Metro-
polita Mińsko-Mohylewski. Pod-
czas powitania ksiądz arcybiskup 
zaznaczył, iż osoba Edwarda 
Wojniołłowicza oraz jego wkład 
w spuściznę naszego kraju, są 
niesamowicie ważne. Jest on 
przykładem nie tylko troskliwe-
go gospodarza, ale też bycia 
odpowiedzialnym ojcem oraz 
małżonkiem.

Proboszcz Czerwonego kościoła, 
Władysław Zawalniuk, przypomniał 
zebranym, że osoba Edwarda Woj-
niłłowicza sprzyja jedności w spo-
łeczeństwie. Wiadomo, że będąc 
człowiekiem zamożnym, zbudował 
nie tylko kościół katolicki, lecz także 
cerkiew prawosławną, synagogę 
oraz pomagał w budowie meczetu. 
Jego pragnieniem było, by ludzie 
w swych świątyniach wysławiali 
jedynego Boga w niebie.

Młodzież z par. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny (Grodno-Południowy) 
przyjęła sakrament Konfirmacji, 
którego udzielił biskup pomoc-
niczy Diecezji Grodzieńskiej 
Jozef Staniewski. Do sakramentu 
Bierzmowania przystąpiło ponad 
70 osób.

Sakrament ów obowiązuje 
wszystkich go przyjmujących do 
spełniania uczynków, właści-

wych` wierze 
katolickiej, do 
o d w a ż n e g o 
wyznawania i 
obrony wiary, 
do bycia apo-
stołem w swym 
środowisku, 
głoszenia swą 
postawą życio-
wą, że Jezus 
jest naszym 
Zbawicielem. 
O obowiązku 

głoszenia Chrystusa swym sło-
wem i o przeprowadzeniu z Nim 
dialogu przypominał młodzieży 
ks. bp Józef Staniewski.

Zwracając się do kandydatów, 
biskup powiedział: „Codziennie 
mówcie językiem Ewangelii, mów-
cie innym o Jezusie”. Zachęcił też 
zawsze i wszędzie szukać piękna 
duchowego. Dlatego, wg bisku-
pa, w życiu należy posiadać tak 
dużo odwagi, by móc powiedzieć 
„nie” nar-
k o t y k o m , 
paleniu pa-
pierosów, 
alkoholowi 
o r a z  i n -
nym kwe-
stiom, które 
współcze-
sny świat 
uważa za 
normę.

Pod koniec Eucharystii mło-
dzież, wzbogacona siedmioma 
darami Ducha Świętego, podzię-
kowała biskupowi, swoim kate-
chetom oraz rodzicom. Młodzi 
obiecali też, że będą się starali 
codziennie żyć zgodnie z Bożymi 
przykazaniami i realizować te za-
dania, które przed nimi nakreślił 
biskup Józef Staniewski.

pieczęć ducha świętego

15 maja w grodzieńskiej parafii 
Miłosierdzia Bożego (os. Wi-
śniowiec) biskup grodzieński 
Aleksander Kaszkiewicz udzielił 
sakramentu Konfirmacji grupie 
młodzieży i osób dorosłych.

Za pośrednictwem księdza 
biskupa wierni otrzymali siedem 
darów Ducha Świętego, które 
powinny pomóc im w wyznawaniu 
wiary. Hierarcha podkreślił wagę 
owego sakramentu, świadczące-
go o dojrzałości chrześcijańskiej 
oraz pogłębiającego rozpoczętą 
podczas Chrztu św. więź z Jezu-
sem i Kościołem.

Biskup podkreślił też, że sa-
krament Bierzmowania zostawia 
głęboki ślad w duszy. Ksiądz 
biskup nawoływał, by ludzie przyj-
mowali sakrament, by codziennie 
byli świadkami Chrystusa zmar-
twychwstałego. Podziękował 
rodzicom za trud wychowania 
dzieci i doprowadzenia ich do 
Sakramentów świętych.

ks. paweł 
sołobuda

1 czerWca diecezjalny dzień ojca
Z tej okazji odbędzie się pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej 

Jasnogórskiej, Cierpliwie Słuchającej, w Kopciówce.

Pielgrzymi wyruszą sprzed kościoła franciszkańskiego w 
Grodnie o godz. 8. 00. Zaś o godz. 7.00 odbędzie sie Msza 
św.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymce.

46.3%
44.4%
7.4%
1.9%
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Zanim zaczniemy 
mówić o małżeństwie 
i rodzinie, zadajmy 
konkretne pytania. Po 
co żyje człowiek? Jaki 
sens ma jego istnienie 
na świecie, skoro i tak 
musi umrzeć?

Człowiek żyje nie po 
to, aby umierać, ale 
po to, aby być świę-

tym i mieć wieczne szczę-
ście w niebie. Świętość moż-
na osiągnąć przez modlitwę i 
korzystanie z łask sakramen-
talnych, o które należy pro-
sić i po nie sięgać. Łaska sa-
kramentalna jest bardzo kon-
kretną, choć niewidoczną, 
pomocą w drodze do zba-
wienia. Ważnym elementem 
wzrostu i dojrzałości człowie-
ka jest pokorne uznanie, że 
nie wszystko można osiągnąć 
dzięki własnym siłom.

Zawierając małżeństwo, 
człowiek bierze na siebie do-
datkowe zobowiązanie trosz-
czyć się o zbawienie współ-
małżonka, a w przyszłości i 
dzieci. Dzięki mężowi żona 
powinna stawać się coraz lep-
sza, zmierzając do świętości, i 
odwrotnie - mąż dzięki żonie. 
Wszelkie narzekanie na mę-
ża czy żonę, że stał się gorszy 
niż był przed ślubem, jest w 
gruncie rzeczy oskarżeniem 
się o niewypełnienie zadania 
wzajemnego wspierania się w 
drodze do świętości.

Bóg nie pozostawia mał-
żonków bez pomocy i po-
trzebnych łask. Tak więc mąż 
i żona są darami samego Bo-
ga ku wzajemnemu się uświę-
ceniu. Czasami możemy się 
dziwić, dlaczego ten Boży 
dar jest na tyle trudny. Jednak 
trudności, a raczej ich poko-
nywanie, to konieczny ele-
ment zarówno wzrostu po-
jedynczego człowieka, jak i 
budowa więzi międzyludz-
kich. Jezus Chrystus ustano-

wił sakrament Małżeństwa 
jako źródło nadzwyczajnych 
sił i środków do wypełnienia 
trudnych zadań.

Jednym z tych zadań jest 
zadanie rodzicielstwa. Rodzi-
cielstwo człowieka jest cu-
dem i wielkim darem. Powin-
no ono być odpowiedzialne i 
przepełnione miłością. Waż-
nym momentem w tym za-
daniu jest decyzja o poczę-
ciu dziecka, a później wycho-
wanie potomstwa do miłości. 
Sprawą fundamentalną jest 
świadectwo pięknej, wiernej 
i dozgonnej miłości małżeń-
skiej oraz spokojnego, god-
nego umierania. Zadanie po-
wyższe małżonkowie biorą 
na siebie w dniu ślubu. Ślubu-
ją to, zawierając sakramental-
ny związek w Kościele.

Aby wychowywać po-
tomstwo do świętości oraz 
uświęcać się małżonkom na-
wzajem, rodzina musi żyć po 
Bożemu. Trudno podać do-
kładny „przepis” na prawi-
dłowe życie religijne rodzi-
ny. Powinny tam się znaleźć 
takie elementy jak: uczestnic-
two we Mszy świętej w każdą 
niedzielę i święta obowiąz-
kowe, ponadto częste Spo-
wiedź i Komunia święte oraz 
codzienna modlitwa. To jest 
niezbędne minimum. 

W rodzinie katolickiej 
ważne są bowiem praktyki 
wspólne. Niedzielna Msza 
święta może stać się cotygo-
dniowym rytuałem, rozbudo-
wanym na przykład o spacer 
i specjalny niedzielny obiad. 
Również budujące dla rodzi-
ny jest wspólne przystępowa-
nie do Sakramentu spowiedzi 
np. w pierwszy piątek miesią-
ca. Ojciec, który klęczy u kra-
tek konfesjonału, to bezcenny 
widok dla dzieci w kontekście 
budowanie jego autorytetu.

Niestety coraz więcej 
osób podchodzi do sakra-
mentu Małżeństwa bardzo 
lekkomyślnie, jakby nie zda-
jąc sobie sprawy z tego, co 
przysięga sobie i Bogu. Skut-

ki zaś takiego podejścia bar-
dzo bolesne w dosłownym 
tego słowa znaczeniu. Od-
suwając Boga i wyższe war-
tości na bok, praktycznie każ-
de małżeństwo dochodzi do 
wniosku, że istniejące pro-
blemy rozwiązać można tyl-
ko przez rozwód. Niestety, 
właśnie tak dzieje się w co-
raz bardzo bezbożnym i bez 
żadnych wartości wyższych 
świecie. Jeżeli głównym mo-
tywem postępowania staje się 
doraźna przyjemność, to trud-
no liczyć na trwałość jakiego-
kolwiek związku.

Wypełnienie przysięgi 
małżeńskiej, jaką ślubują so-
bie mężczyzna i kobieta przy 
ołtarzu, można nazwać re-
ceptą na szczęśliwe małżeń-
stwo. Nie ulega wątpliwości, 
że każda para, która wypeł-
niłaby w pełni słowa przysię-
gi małżeńskiej, byłaby bardzo 
szczęśliwa. 

Małżonkowie powinni 
sobie nawzajem pomagać w 
pogłębianiu radości, wynika-
jącej z różnic między kobie-
tą, a także mądrze, w zależ-
ności od talentów i możliwo-
ści, dzielić role i zadania, ja-
kie mają do wypełnienia w 
rodzinie, zwłaszcza poprzez 
zrozumienie istoty powoła-
nia do macierzyństwa i oj-
costwa. Niezbędne jest rów-
nież udzielanie sobie wspar-
cia we wzajemnym rozwoju, 
dzięki czemu stanie się moż-
liwe coraz lepsze wypełnia-
nie naturalnych dla każdej 
płci zadań.

Najważniejszym wspar-
ciem, jakiego powinni udzie-
lać sobie małżonkowie, jest 
jednak stałe utwierdzanie sie-
bie nawzajem w zdrowym 
poczuciu własnej wartości. 
Nic tak nie mobilizuje żony 
do wysiłku i pracy nad sobą 
jak zachwyt w oczach męża 
dla jej piękna i dobra. Podob-
nie mąż - szczerze podziwia-
ny przez żonę - gotów jest dla 
niej i dla rodziny do najwyż-
szych poświęceń.

Po hymnie do Ducha Świętego rozpo-
czynającym misje, parafia zanurzyła się 
w rozważaniach duchowych, składają-

cych się z pięknych nauk, wypełnionych przy-
kładami z życia, którymi dzielili się o. Andrzej 
i o. Walery. W ciągu tygodnia – Misje święte 
trwają osiem dni – wierni parafii lackiej prze-
żyli również dzień przebaczenia, podczas któ-
rego prosili Ojca Niebieskiego o przebaczenie 
za grzechy, którymi Go obrazili. Najpierw pro-
boszcz leżał krzyżem przed ołtarzem (jest to 
starożytna forma pokuty i uniżenia przed Bo-
giem), a potem prosił o przebaczenie wszyst-
kich zebranych na nabożeństwie. Każdy miał 
możliwość wyciągnąć rękę przebaczenia do 
tego, z kim się pokłócił, możliwie, bardzo daw-
no temu i przez dłuższy czas nie miał odwa-
gi przyjść do pokrzywdzonego z zamiarem 
pojednania.

Dane nabożeństwo było wsapniałą zachę-
tą do przygotowania się i dobrego przeżycia 
sakramentu Pokuty. Rzeczywiście, kolejki do 
konfesjonałów były długie. Dzięki szczerej i 
oddanej pracy kapłanów z sąsiednich parafii 
nikt nie odszedł bez Bożego przebaczenia.

Jednak największym świętem dla duszy 
każdego z zebranych było przeżywanie wie-
czornej modlitwy za wstawiennictwem Mat-
ki Bożej. Gdy słońce skryło się za horyzon-
tem, w kościele, trzymając świece, śpiewa-
jąc pieśni Maryjne i chwaląc Boga za Jego 
Miłosierdzie i matczyną opiekę Maryi – Mat-
ki Boga i naszej Matki, parafia trwała na pięk-
nej modlitwie.

Przyszłością Kościoła są nasze dzieci i mło-
dzież – one również miały spotkanie z ojca-
mi misjonarzami, tym istotniejsze, że grupa 
młodzieży z klas starszych już niedługo mia-
ła przyjąć sakrament Bierzmowania.

30 kwietnia to bardzo ważny dzień w prze-

żywaniu Misji świętych. Wierni z ojcami mi-
sjonarzami wyruszyli w Drogę Krzyżową uli-
cami Lacka, dając świadectwo o Bogu i roz-
ważając stacje Drogi Krzyżowej. Różne gru-
py wiernych niosły duży krzyż: dzieci, męż-
czyźni, kobiety – każdy mógł dotknąć znaku 
naszego zbawienia.

Jednak nie możemy też pominąć naszych 
rodzin katolickich. Skoro mówimy, że dzieci to 
nasza przyszłość, więc rodziny to nasze „dzi-
siaj”. Podczas pięknego nabożeństwa odby-
ło się odnowienie przyżeczeń ślubnych: 1, 3, 
10, 40, 50, 60, 70 lat – nie są to liczby z toto-
lotka, to prawdziwy czas, przeżyty przez mał-
żonków w radości i smutku, w dobrym i złym 
czasie. Czego tylko nie doswiadczyły nasze 
rodziny w ciągu tych lat, a jednak wytrwały 
i zostały wierne ślubom małżeńskim, dlatego 
też 2 maja małżonkowie odnowili je, patrząc 
sobie w oczy i prosząc dobrego Boga o siły i 
radość na przyszłość.

Długie lata życia to nie tylko mądrość, 
ale też, niestety, cierpienia, które nas dotyka-
ją przez różne choroby. Pan Jezus daje nam 
sakrament Namaszczenia Chorych, który nas 
umacnia, aby krzyż choroby był krzyżem zba-
wienia. Każdy mógł otrzymać tę Bożą łaskę.

Jak pięknymi nie byłyby te dnie, ale po-
dobnie jak wszystko na tym świecie, dobie-
gły kresu. 4 maja stał się dniem radości i prze-
czucia pożegnania. W oczach parafian widać 
było łzy radości i wdzięczności dla ojców mi-
sjonarzy. Zostały postawione nowe krzyże mi-
syjne jako pamiątka o święcie duchowym i o 
tym, że wszystko zaczęło się od krzyża: krzyż 
poniżenia, którym było przyjęcie ciała z Ma-
ryi Dziewicy przez Boga-Człowieka, krzyż, do 
którego przybito Niewinnego; krzyż, który za-
brał Zbawcę z tego świata, jak również krzyż 
jako ołtarz, krzyż jako zwycięstwo i krzyż ja-
ko Zmartwychwstanie.

Ciepła rodzinna atmosfera cechowała te 
dni. Nikt nie czuł się niepotrzebnym, każ-
dy mógł otrzymać wiele darów Bożych – ty-
le, ile potrzebował. Bogu niech będą dzię-
ki za te dni!

Świąteczne wydarzenia w Lacku się nie 
skończyły. 8 maja parafia przeżywała odpust, 
oddając chwałę św. biskupowi i męczenniko-
wi Stanisławowi. Oddał swe życie za Jezusa, 
dając nam przykład trwania w wierze i przy-
kład dla młodzieży, która w tym dniu przyję-
ła sakrament Bierzmowania z rąk Jego Eksce-
lencji ks. bpa Aleksandra Kaszkiewicza. Być 
dumnym ze swej wiary, bronić słowem i czy-
nem, być mężnym świadkiem, współpracować 
z Duchem Świętym i Jego darami – o to pro-
sili i to przysiągali młodzi ludzie, a ks. biskup 
z ojcowskim uśmiechem cieszył się tym pięk-
nym dążeniem katolickiej młodzieży. Niech 
Bóg pomaga im wytrwać w tym, co obieca-
li Stwórcy. 

Misje parafialne w Lacku

Małżeństwo przymierzem 
mężczyzny i kobiety

Czy kapłan może odmówić 
pochowania człowieka? Jeśli 
tak, to w jakich przypadkach?

Pogrzeb kościelny, w któ-
rym Kościół wyprasza ducho-
wą pomoc zmarłym, okazuje 
szacunek ich ciału, będącemu 
świątynią Ducha Świętego, i 
równocześnie żywym niesie 
pociechę nadziei, należy od-
prawiać z zachowaniem prze-
pisów liturgicznych (por.: 

Kodeks Prawa Kanonicznego 
1176). 

Prawo na pochówek kato-
licki ma każdy wierny, jednak 
są przypadki, kiedy kapłan 
powinien odmówić przepro-
wadzenia owego obrzędu.

Kodeks Prawa Kanonicz-
nego w kanonie 1184 wymie-
nia trzy kategorie wiernych, 
którzy jeśli przed śmiercią nie 
dali żadnych oznak pokuty, 
pogrzebu kościelnego powin-
ni być pozbawieni. Są to:

1 - notoryczni apostaci, 
heretycy i schizmatycy;

2 - osoby, które wybrały 
spalenie swojego ciała z mo-
tywów przeciwnych wierze 
chrześcijańskiej;

3 - inni jawni grzesznicy, 
którym nie można przyznać 

pogrzebu bez publicznego 
zgorszenia wiernych.

Odmowy pogrzebu ko-
ścielnego nie należy trakto-
wać jako kary dla zmarłego 
bądź jego krewnych, lecz jako 
dokonanie wyboru, uczy-
nionego przez człowieka za 
życia.

Podjęcie tak trudnej i 
przykrej dla wspólnoty Ko-
ścioła decyzji przez probosz-
cza (czasem wspólnie z bliski-
mi nieboszczyka), nie prze-
szkadza w modlitwie o Boże 
Miłosierdzie dla zmarłego.

Za takiego człowieka 
można też ofiarować Mszę 
św., którą kapłan odprawi w 
innym czasie. 

Od 27 kwietnia do 4 maja parafia  św. Stanisława Biskupa w Lacku przeżywała 
Misje święte, które zostały przeprowadzone przez ojców redemptorystów. 
Po raz ostatni podobne święto duchowe w parafii miało miejsce w 1990 r.

Ks. Oleg Pietraszko, proboszcz parafii Lack
Dk. Aleksander Worobiow

catholicnews.by

Widok zewnętrzny kościoła parafialnego

O. Arkadiusz Kulacha OCD, 
ojciec duchowny w seminarium 
w Pińsku

Lepiej 
pytać... 
niż 
błądzić
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Rozwijamy swe zdolności

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 
Kaszkiewiczowi z okazji 

kolejnej Rocznicy Święceń 
Kapłańskich i Biskupich z 

całego serca życzymy mocy i 
wytrwania na drodze pasterskiej, 
mocnego zdrowia i codziennej 

radości. Niech Duch Święty 
obdarza Ekscelencję swoimi 

darami i nieustannie czuwa, a 
Jezus Chrystus zawsze będzie 

przykładem niezłomności, 
prostoty, miłosierdzia i świętości.

Redakcja „Słowa Życia”


Czcigodnemu Ks. Andrzejowi 
Pyszyńskiemu z okazji 
Świąt Wielkanocnych 

życzymy wszelkich łask od 
wszechmogącego Boga. Niech 

zmartwychwstały Zbawiciel 
świata towarzyszy Ci w życiu 

i będzie twym najlepszym 
Przyjacielem. Życzymy też 

pogody ducha, niegasnącego 
zapału wiary, nadziei i miłości. 
Niech wszystkie nieszczęścia 

Cię omijają, a radość przychodzi 
codziennie. Szczęść Boże!

Z modlitwą wdzięczni 
parafianie z Randziłowszczyzny


Czcigodnemu Ks. Proboszczowi 

Witoldowi Łozowickiemu 
z okazji 30-lecia Święceń 

Kapłańskich życzymy mocnego 
zdrowia, radości, cierpliwości 

i opieki Najświętszej Maryi 
Panny. Niech Bóg zawsze 
oświeca i błogosławi drogę 
życia i posługi kapłańskiej. 
Życzymy wiele sił w pracy 

duszpasterskiej, darów Ducha 
Świętego, spełnienia planów i 
zamiarów. Dziękujemy Ci za 
dobre i czułe serce, za naukę i 
wiedzę, którymi dzielisz się z 
nami, za troskę o nas i kościół, 
dziękujemy mamie Księdza za 

wychowanie dobrego kapłana, a 
Panu Bogu za to, że posłał nam 

Ciebie.
Kółka Różańcowe, Komitet 

Kościelny i wierni parafianie z 
Radunia

Czcigodnemu Ks. Pawłowi 
Ejsmontowi z okazji Rocznicy 

Święceń Kapłańskich z 
całego serca życzymy 

mocnego zdrowia, sił, radości, 
życzliwych ludzi obok 

oraz obfitych darów Ducha 
Świętego. Niech Twój św. 

Patron strzeże Cię w różnych 
sytuacjach życiowych i 

pomaga w pracy, a Matka Boża 
nieustannie się Tobą opiekuje. 
Niech Opatrzność Boża czuwa 

nad Tobą każdego dnia.
Rodzice z rodziną


Czcigodnemu Ks. Janowi 
Rejszelowi z okazji 

nadchodzących Urodzin z 
całego serca życzymy obfitych 
łask Bożych: mocnego zdrowia, 

radości, mocy i cierpliwości 
w służbie duszpasterskiej oraz 
życzliwych ludzi. Niech Matka 

Boża nieustannie się Tobą 
opiekuje, a św. Patron czuwa 

i towarzyszy w drodze do 
świętości.

Wierni ze w. Skiersie


Czcigodnemu Ks. Pawłowi 
Ejsmontowi z okazji 1. 

Rocznicy Święceń Kapłańskich 
przesyłamy najserdeczniejsze 
życzenia. Życzymy, by droga, 

wybrana dla Ciebie przez 
Boga, zawsze była oświecona  

przez Matkę Najświętszą. 
Niech dobry Jezus trzyma Cię 
przy swoim sercu i obdarza 
swym błogosławieństwem 

oraz wszelkimi potrzebnymi 
łaskami, a Duch Święty będzie 
nieskończenie hojny na swe 
dary. Życzymy też zdrowia, 

pogody ducha, dobroci, radości 
i ciepła. Jesteśmy wdzięczni 
Bogu za Twe dobre serce i 

modlitwę.
Halina i rodzina Kuźmickich


Czcigodnemu Ks. Eugeniuszowi 

Uczkuronisowi z okazji 
Jubileuszu Święceń Kapłańskich 

życzymy mocnego zdrowia, 
szczęścia i opieki Matki 

Bożej. Niech kapłaństwo 
będzie napełnione radością, 

dobrocią i nadzieją. Serdecznie 
dziękujemy za posługę w 

naszym kościele, za głoszenie 
słowa Bożego i troskę o 

świątynię. Wdzięczni jesteśmy 
Bogu za to, że Ksiądz jest z 

nami.
Z modlitwą wierni z par. św. 

Michała Archanioła w Łukonicy


Czcigodnemu Ks. Witalijowi 
Dobrołowiczowi z okazji 

Jubileuszu Święceń Kapłańskich 
z całego serca życzymy pogody 

ducha, mocnego zdrowia, 
radości i niezachwianej wiary. 

Niech dobry Bóg, który powołał 
Cię do kapłaństwa, wynagrodzi 

i wzmocni. Szczęść Boże!
Wierni z Łukonicy


Droga Siostro Weroniko 
Bliźniuk! Jesteśmy wdzięczni 

Bogu za Ciebie, Twoją posługę 
i za to, że rozpalony przez 

Ciebie płomyk miłości Bożej 
rozpala w nas ogień wiary, 

oraz za te pewność i spokój, 
którymi nas obdarzasz. Z okazji 

Twoich Urodzin przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Pan Jezus zawsze Cię 

obdarza radością, życzliwością 
i swoją miłością, a Matka Boża 
– Wspomożycielka Chrześcijan 
– nieustannie czuwa nad Tobą.

Dzieci, młodzież, zakrystian i 
parafianie ze Smorgoń


Czcigodnemu Ks. Eugeniuszowi 
Uczkuronisowi z okazji 
10. Rocznicy Święceń 

Kapłańskich składamy moc 
najserdeczniejszych życzeń: 

zdrowia, ciepłych słonecznych 
dni, obfitych darów i łask od 

Pana Boga, opieki Najświętszej 
Maryi Panny oraz życzliwych 
ludzi obok. Dziękujemy za 
dobre i czułe serce, troskę o 
chorych i samotnych. Niech 

Pan Bóg za wszystko Cię 
wynagrodzi.

Z najlepszymi życzeniami rodzice, 
siostra i brat z rodzinami

Czcigodnemu Ks. Dymitrowi 
Urbanowiczowi z okazji 

Urodzin przesyłamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń. 
Niech każdy dzień będzie 

napełniony spokojem i Bożym 
błogosławieństwem, obok 

niech będą życzliwi ludzie, a 
zdrowie, radość i pomyślność 

nigdy nie opuszczają. Życzymy 
wszelkich łask Bożych oraz 

nieustannej opieki Matki Bożej 
i św. Jana Pawła II.

Zdzisław z mamą Haliną ze 
Smorgoń 


Czcigodnemu Ks. Jerzemu 

Kuźmiczowi z okazji 
10. Rocznicy Święceń 

Kapłańskich pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia 
błogosławieństwa Bożego w 
pracy duszpasterskiej, opieki 

Matki Bożej – najlepszej Matki 
kapłanów, darów Ducha 

Świętego, żeby otwierać serca 
ludzkie na Boga, a także 
zdrowia, pogody ducha, 

przyjaznych i serdecznych 
ludzi.

Rodzina Kuźmiczów, Skubów i 
Łudzmiczów


Czcigodnemu Ks. Dymitrowi 

Urbanowiczowi z okazji 
Urodzin z całego serca 

życzymy, by światło Chrystusa 
oświecało Twą kapłańską 

drogę, a miłosierdzie i opieka 
Matki Bożej towarzyszyli 
Ci w każdej chwili życia. 
Szczodrych darów i mocy 

Ducha Świętego, cierpliwości, 
zdrowia i powodzenia we 

wszystkich sprawach. Niech na 
Twojej drodze życiowej zawsze 

spotykają się tylko życzliwi 
ludzie!

Z szacunkiem „Legion Maryi” oraz 
parafianie z kapl. Jana Pawła II


Czcigodnemu Ks. 

Proboszczowi Janowi 
Rejszelowi z okazji 

zbliżających się Urodzin 
z całego serca życzymy 

błogosławieństwa Bożego oraz 

opieki Matki Bożej na każdy 
dzień życia. Mocnego zdrowia 

i szczęścia na długie lata, 
które Ci przeznaczył Pan Bóg, 
siły, wytrwałości i niegasnącej 

energii w odnowieniu kościoła! 
Niech wszystkie Twoje dobre 

sprawy i zamiary kończą 
się sukcesem! Dziękujemy 
za Twoją ofiarność, dobre 

i czułe serce, szczerą 
modlitwę, cierpliwość do nas 
i wyrozumiałość. Życzymy, 
by nasze podziękowania i 

życzenia dostarczą chociażby 
odrobinę dobrego nastroju w 
tym Świątecznym dla Ciebie 

dniu.
Wierni z kapl. Lipiczno


Czcigodnemu Ks. 
Andrzejowi Znosce z okazji 

Urodzin przesyłamy moc 
najpiękniejszych życzeń. 

Niech Jezus Chrystus, którego 
codziennie trzymasz w swoich 
kapłańskich rękach, błogosławi 
każdy Twój dzień. Matka Boża 
niech otacza swoją miłością i 

opieką, a Duch Święty pomaga 
godnie wykonywać posługę 
duszpasterską i nieustannie 

obdarza swoimi darami. Żyj w 
zdrowiu i radości, a serce niech 

zawsze będzie napełnione 
pokojem i miłością. Szczęść 

Boże!
Ojciec, mama oraz siostra z rodziną


Czcigodnemu Ks. 

Pawłowi Ejsmontowi z 
okazji Rocznicy Święceń 

Kapłańskich przesyłamy moc 
najserdeczniejszych życzeń: 
dobrego zdrowia, szczęścia, 
wielu łask Bożych, radości 
na każdy dzień życia oraz 
nieustannej opieki Matki 

Najświętszej.
Młodzież z parafii  św. Wacława w 

Wołkowysku


Czcigodnemu Ks. Henrykowi 
Jabłońskiemu z okazji 2. 

Rocznicy Święceń Kapłańskich 

składamy najserdeczniejsze 
życzenia. Niech wspiera 
Księdza Maryja – Matka 

wszystkich kapłanów. Niech 
praca przynosi obfite owoce 

i jednoczy ludzi w jedną 
Chrystusową owczarnię. 

Życzymy również pogody 
ducha i wiele radości każdego 

dnia, oby uśmiech zawsze 
gościł na Księdza twarzy. 

Do życzeń dołączamy naszą 
modlitwę. Szczęść Boże!

Młodzież z parafii św. Wacława w 
Wołkowysku


Czcigodnemu Ks. 

Proboszczowi Prałatowi 
Antoniemu Filipczykowi z 

okazji 32. Rocznicy Święceń 
Kapłańskich życzymy dużo 
zdrowia i wielu łask Bożych 

na dalszą pracę duszpasterską. 
Niech Duch Święty Księdzu 
błogosławi i umacnia duszę 
i ciało, Matka Boża opiekuje 
się Księdzem każdego dnia. 
Dziękujemy za wszystko, co 

Ksiądz zrobił w naszej parafii. 
Za modlitwę i dobre serce 

szczerze Księdza kochamy. 
Dziękujemy Bogu, że na swych 
życiowych drogach spotkaliśmy 

takiego Kapłana.
Młodzież z parafii  św. Wacława w 

Wołkowysku


Czcigodnemu Ks. Eugeniuszowi 
Uczkuronisowi z okazji 10-
lecia Święceń Kapłańskich i 

pracy duszpasterskiej z całego 
serca życzymy mocnego 
zdrowia, pogody ducha, 

radości, dużo sił i wytrwałości 
w posłudze. Niech promienie 

miłości Bożej nieustannie 
wzrastają w Twoim sercu 
i rozpowszechniają się 
na całe życie. Życzymy 

niegasnącego zapału do pracy, 
obfitych darów i natchnienia 
Ducha Świętego oraz opieki 

Najświętszej Maryi Panny i św. 
Patrona na każdy dzień. 

Parafianie ze w. Stare Sioło

Chwila mądrości

Mikołaj, pobladłszy ze stra-
chu, cofnął się do ściany. 
Milczenie. Michał bardzo 

pragnął porozmawiać z Mikołajem, 
ale nie mógł się zdecydować. Na-
prawdę niełatwo jest stać w ciasnym 
pomieszczeniu, odczuwać lęk i nie 
patrzeć na siebie. Dlatego Mikołaj 
czas od czasu zaczął spoglądać na 
Michała, a Michał – na Mikołaja. 

Nareszcie Michał nie wytrzymał:
- Czyż nie ma tu przycisku alar-

mu? – Mikołaj pokręcił głową.
- Jeszcze się na mnie gniewasz? 

– kontynuował Michał.
Mikołaj nie odpowiedział. Jed-

nak po kilku chwilach, które wydały 
się dla obu długimi godzinami, 
zapytał:

- Wciąż jeszcze chodzisz na 
lekcje religii?

- Tak – odpowiedział Michał.

Widać było, że Mikołaj chciał 
kontynuować rozmowę. Rok temu 
obiecał Michałowi, że już nigdy 
więcej nie będzie z nim rozmawiał. 
Prawdę mówiąc, nie mógł teraz na-
wet przypomnieć, dlaczego się wtedy 
pokłócili. Pamiętał tylko, że Michał 
nazwał go głupim. Złość już dawno 
minęła i tylko przyzwyczajenie nie 
pozwalało Mikołajowi rozmawiać 
ze swoim przyjacielem.

Windą niespodziewanie szarp-

nęło i tamta poleciała w dół. Gdy 
nagle się zatrzymała, obaj chłopcy 
upadli. Michał stał blisko drzwi, gdy 
widną szarpnęło, przewrócił się, a 
jego noga trafiła w przestrzeń między 
windą i ścianą. Wydarzyło się to 
tak szybko, że nawet mrugnąć nie 
zdążył. Spróbował wyciągnąć nogę 
- była zaciśnięta. Odczuł okropny 
ból. Niespodziewanie Mikołaj usiadł 
obok Michała i zaczął ostrożnie 
wyzwalać jego nogę.

Czy Bóg naprawdę spełnia nasze prośBy?

Z głêbi serca

Przygotowała  
Anna Witkowska

Ciąg dalszy z poprzedniego numeru �

Pomóż 
Mojżeszowi 

przeprowadzić 
naród wybrany 
przez pustynię. 
O tym możesz 
przeczytać w 

Księdze Wyjścia 
15, 22-27.

- Powiedz, jak będzie bolało 
– uprzedził. Michał kiwnął głową, 
ścisnąwszy zęby. Mikołaj wyzwolił 
nogę kolegi. „Jeśli winda znów pole-
ci na dół, to Michał zginie” – wystra-
szył się Mikołaj. Jednak już po kilku 
chwilach razem siedzieli przy innej 
ścianie, rozmawiając ze sobą.

- Wiesz, Mikołaju, jest mi wstyd 
za to, co ci wtedy powiedziałem.

- Spoko – odrzekł tamten. – Też 
jestem winien. Jak twoja noga? 
Bardzo boli?

Michał spróbował się uśmiech-
nąć, ale nie bardzo mu się to udało, 
bo każdy ruch nogą sprawiał ogrom-
ny ból. W tym momencie windą 
znów szarpnęło i tamta zjechała 
na parter. Stali tam kierownik skle-
pu i tłumy ciekawskich, którzy ze 
zdziwieniem patrzyli na chłopców. 
Przyjechało pogotowie i zabrało 
Michała do szpitala. Mikołajowi 

pozwolono pojechać razem z nim. 
Lekarz powiedział, że jest to uraz z 
powodu uderzenia, ale nie jest to nic 
poważnego. 

Po tygodniu Michał znowu, za-
dumany, siedział przy stole. Jeszcze 
zupełnie niedawno Mikołaj z nim 
nie rozmawiał, a dziś razem z nim 
był na lekcji religii, wieczorem zaś 
obiecał przyjść do niego, by razem 
odrobić zadania domowe.

Michałowi wstyd było wspomi-
nać, jak nie wierzył, że Bóg może 
rozwiązać jego problem, że znów 
będą przyjaciółmi i że Mikołaj znów 
zacznie chodzić na lekcje religii. 

- Wybacz mi, Panie Jezu – cicho 
powiedział Michał, teraz już wiem, 
że nigdy mnie nie zostawisz bez 
pomocy.


