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Katecheza jest jednym z najważniejszych elementów wychowania – ks. bp Aleksander Kaszkiewicz
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Kalendarz wydarzeń
18 września - wspomnienie 
św. Stanisława Kostki, 
Patrona dzieci i młodzieży; 
16 – 19 września - 
kwartalne dni modlitw za 
dzieci i młodzież;

21 września – 48. Światowy 
Dzień Środków Masowego 
Przekazu. Módlmy się 
za ludzi, którzy pracują 
w mediach;

23 września - wspomnienie 
św. o. Pio.

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 
16 września we wtorek 
o godz. 18.05  przy współpracy 
Katolickiego Studium Telewizyjnego 
Diecezji Grodzieńskiej 
oraz telewizji państwowej.

Wywiad z ks. bp. 
Jerzym Kasabuckim

...twoim zdaniem
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zarówno religijnych, jak i 
świeckich

trudno powiedzieć

Jak Pan/-i/ uważa, według 
jakich zasad każdy katolik 

powinien wychowywać 
swoje dzieci?

   zagłosuj
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„W Imię Boże” – właśnie te słowa przed wojną w polskich szkołach pisano na pierwszych stronach 
zeszytów. W taki sposób uczniowie zawierzali swą przyszłość Panu, pokornie przyznając, że bez Boga 
człowiek nic nie jest wart. Nowy zeszyt, nowy rok szkolny, całą swą przyszłość prawdziwy chrześcijanin 
rozpoczynał z Bogiem, w Imię Boże.

Kinga Krasicka

W Imię Boże w nowy rok szkolny

FRAGMENT LISTU PASTERSKIEGO J.E. KSIĘDZA BISKUPA ALEKSANDRA KASZKIEWICZA 
NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO 2014-2015

       (...) Drodzy Rodzice, 
zatroszczcie się o to, by Wa-
sze dzieci brały udział w ka-
techezie parafialnej, nieza-

leżnie od te-
go, do której 
klasy uczęsz-
czają, aż do 
całkowitego 
ukończenia 

nauki w szkole. Gdy przed 
laty prosiliście Kościół Świę-
ty o chrzest dla swoich dzie-
ci, przyjęliście na siebie obo-
wiązek wychowania ich w 
wierze. Pamiętajcie, że kate-
cheza jest jednym z najważ-
niejszych elementów wy-

chowania religijnego. Żad-
ne trudności, takie jak brak 
czasu, odległość do kościoła, 
nadmierne obciążenie dziec-
ka przez pobieranie korepe-
tycji, przynależność do kółek 
zainteresowań czy udział w 
zajęciach pozalekcyjnych, 
nie mogą zwolnić z obo-
wiązku poznawania nauki 
Chrystusa w ramach syste-
matycznej katechezy, a nie-
dopełnienie tego obowiąz-
ku stanowi bardzo poważne 
wykroczenie moralne.

Proszę Was również o 
to, abyście sami dawali dzie-
ciom przykład żywej wiary. 

Żadna katecheza nie jest w 
stanie zastąpić wychowania 
w rodzinie, która jest pierw-
szą szkołą życia chrześcijań-
skiego. Niech Waszym wkła-
dem w dzieło wychowania 
będzie codzienna wspól-
na modlitwa, udział w nie-
dzielnej Mszy świętej, regu-
larne przystępowanie do Sa-
kramentów Świętych, a tak-
że stworzenie atmosfery ży-
cia rodzinnego przepojonej 
wiarą, miłością do Boga i sza-
cunkiem do ludzi.

Drogie Dzieci, Kochana 
Młodzieży! Święty Jan Paweł 
II często powtarzał, że jeste-

ście nadzieją Kościoła, jego 
przyszłością. Spoczywa na 
Was odpowiedzialność za 
dziedzictwo wiary, które ma-
cie przejąć od przodków, po-
mnożyć wnosząc swój oso-
bisty wkład i przekazać przy-
szłym pokoleniom. Tak wiel-
kim zadaniom mogą sprostać 
tylko ludzie głębokiej wia-
ry, dojrzali w przeżywaniu 
własnego chrześcijaństwa, 
wierni wyznawanym war-
tościom i odporni na działa-
nie zła. Dlatego Kościół nie 
szczędzi wysiłków, aby po-
móc Wam spotkać w swoim 
życiu Chrystusa i w Nim od-

naleźć źródło prawdziwe-
go szczęścia. Przypominam 
Wam dzisiaj o obowiązku 
uczęszczania na lekcje reli-
gii i proszę, abyście nie ule-
gali pokusom lenistwa, obo-
jętności czy zniechęcenia. 
Bądźcie gorliwi w poznawa-
niu nauki Chrystusa, otwórz-
cie swe umysły i serca na Je-
go Słowo, a zobaczycie, że 
Wasze życie stanie się bo-
gatsze, piękniejsze, nabierze 
właściwego sensu. (...)

Biskup Grodzieński

przede wszystkim religijnych

przede wszystkim świeckich

Ciąg dalszy na str.3 

Ks. Aleksander Romanowski błogosławi uczniów na nowy rok szkolny



Często zadaję to 
pytanie ludziom 
w różnych para-

fiach podczas rekolek-
cji adwentowych lub 
wielkopostnych, które 
prowadzę. Nie spotka-
łem jeszcze człowieka, 
który by nie chciał zostać 
świętym. Zawsze tłuma-
czę wiernym tę prawdę 
w następujący sposób. 
Święty tzn. szczęśliwy, 
a przecież każdy z nas 
chce być szczęśliwym 
i tego szczęścia życzy 
sobie i swoim bliskim, 
a więc jeżeli szczęśli-
wym, to i świętym. Warto 
po raz kolejny na miarę 
ludzkich sił zastanowić 
się nad świętością, do 
której wszyscy tu na zie-
mi dążymy.

Człowiek wierzący 
na swojej drodze ma 
wszystko, aby zostać 
świętym. Sakramenty, 
nauczanie Kościoła, ty-
siące przykładów ludzi, 

którzy wszystko czynią 
do tego, aby zostać świę-
tymi itd. Przypominają się 
mi słowa świętego Jana 
Pawła II, który o święto-
ści powiedział w nastę-
pujący sposób: „Chrze-
ścijaństwo jest bardzo 
proste. Jest tak proste, że 
każde dziecko może je 
pojąć. Również świętość 
– owoc chrześcijaństwa 
– jest dziecinnie prosta. 
Czemu więc obrosła ona  
w tyle nieporozumień 
i fałszywych interpreta-
cji?”. A jaką interpretację 
przyjęliśmy my? Bowiem 
nie jest prawdą, że nie 
mogę zostać świętym 
albo że święci żyli tylko 
za czasów Pana Jezusa.

Świętość to praw-
dziwe życie z Bogiem 
- powinniśmy to sobie 
każdego dnia uświada-
miać. Wyznawana przez 
nas wiara pobudza nas 
do nawrócenia, do tego, 
byśmy mieli odwagę żyć 

na co dzień jed-
nością i święto-
ścią, a jeśli nie jesteśmy 
świętymi, to dzieje się tak 
dlatego, że nie jesteśmy 
wierni Jezusowi. Krok 
po kroku powinniśmy 
przybliżać się do Chry-
stusa, przypominając so-
bie słowa św. Augustyna, 
który rozpoczyna swe 
„Wyznania” słynnym: 
„Stworzyłeś nas, Panie, 
dla siebie i niespokojne 
jest serce nasze, dopóki 
nie spocznie w Tobie”.

Świętość to także by-
cie człowiekiem o wiel-
kim sercu. Kilka dni temu 
usłyszałem w radiu o 
pewnym eksperymencie, 
który został przeprowa-
dzony w Rosji, Stanach 
Zjednoczonych i powtó-
rzony u nas. Na ulicy 
leżał człowiek potrze-
bujący pomocy. W Rosji 
setki ludzi przechodziły 
obok, nie zwracając na 
niego uwagi, natomiast 

w Stanach ludzie od razu 
reagowali, proponując 
swoją pomoc. Cieszy 
mnie to, że na Białorusi 
było to samo, ludzie pro-
ponowali pomoc temu, 
kto jej potrzebował. Wiel-
kie serce naszego narodu, 
może sprawić, że wiara 
będzie coraz silniejsza, a 
z tym - bliższa droga do 
świętości.

Ludzie, wyniesieni 
na ołtarze, to nie tylko 
męczennicy lub ci, którzy 
całe swoje życie spędzali 
na modlitwie. Wizerunek 
ten nie jest do końca 
prawdziwy. Wśród świę-
tych byli różni ludzie. I 
znowu warto zwrócić 
się do nauczania Wiel-
kiego Świętego -  Jana 
Pawła II: „Świętość nie 
jest żadnym ideałem i 
nie jest też zadaniem 
dla idealistów. Ona jest 
życiem, żywą, codzienną 
relacją międzyosobową, 

czymś niezwykle reali-
stycznym. Tylko pozba-
wieni złudzeń realiści 
zostają świętymi. Nie 
ma i nie było świętych 
marzycieli. Wielu z nas 
nie zdaje sobie sprawy, 
jak pewnie po ziemi stą-
pali święci, jak dobrze 
znali najciemniejsze 
strony życia aż po myśli 
samobójcze włącznie, 
jak realistycznie oceniali 
swe własne możliwości. 
To nie ludzka słabość 
i związane z nią błędy 
są przeszkodą na dro-
dze do świętości. Bóg z 
większych słabeuszy niż 
my uczynił świętych. On 
jest specjalistą od rzeczy 
po ludzku niemożliwych. 
Przeszkodą na drodze 
do świętości jest nasza 
niewiara”. 

Niech wiara w na-
szym narodzie wzrasta, 
a wtedy i naród świętym 
będzie.

W Ewangelii św. Jana jest zdumiewające, że tak fun-
damentalne prawdy o zbawieniu Pan Jezus objawia 
nie Apostołom, nie tłumom, ale właśnie Nikodemowi. 
A ten należał do faryzeuszów! Opowiada o miłości 
Boga nie słuchającym Go z uwagą tłumom czy swo-
im uczniom, ale czyni to jakby w sekrecie, podczas 
nocnego spotkania z człowiekiem należącym do Jego 
zdeklarowanych przeciwników! Faryzeusz Nikodem 
tamtej nocy usłyszał o zbawieniu dużo więcej niż naj-
bliżsi Jezusowi Apostołowie. 
Nie wiemy, jaki był rezultat tamtej rozmowy. Nie są 
nam znane losy Nikodema, przed którym Pan Jezus 
uchylił głębi tajemnicy swego przyjścia na ziemię. Czy 
potrafi ł zrobić właściwy użytek z otrzymanej wiedzy 
o Synu Człowieczym, o Bożej miłości, o zbawieniu? 
Nie wiemy. 
Jednak nie znaczy to, że tamto spotkanie przestaje być 
dla nas ważne. Dzięki rozmowie Jezusa z Nikodemem 
także i my jesteśmy wprowadzeni w krąg wiedzy o 
Bożych planach. Wiemy, że celem przyjścia Jezusa 
na ziemię nie jest oskarżenie czy potępienie, ale przy-
garnięcie człowieka do miłującego serca Boga. Co do-
tychczas zrobiliśmy z tą wiedzą? Czy wpłynęła ona na 
nasze życie? A jeśli nie, to czy zmusza nas do zastano-
wienia się nad jej konsekwencjami? 
Może do końca nie pojmiemy usłyszanych słów. Ze-
chciejmy przynajmniej je zapamiętać i przekazać in-
nym.

Sprawiedliwość ludzka oparta na ziemskiej logi-
ce musi ustąpić przed „logiką” Bożą. W tej ostatniej 
sprawiedliwość nakłada się na miłosierdzie. Jedno nie 
pozostawia wątpliwości: Bóg nie jest tylko dla małej 
garstki, która uważa się za wybraną. Będąc Panem 
wszystkiego co istnieje, pragnie, by wszyscy doświad-
czyli Jego władzy opartej na nieskończonej dobroci. 
Może nie jest to łatwe do przyjęcia, ale może jest w 
tym szansa i dla mnie?...

WŁADZA DOBROCI

PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Ks. Paweł Sołobuda
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TAJEMNICA BRZEMIENNA W SKUTKI 

Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz
Czy chcesz 

zostać świętym?
Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił 
do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna 
Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża 
na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał 
życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 
Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat 
po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został 
przez Niego zbawiony”.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 
„Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, 
który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robot-
ników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o 
denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł 
około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących 
na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy 
do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. 
Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 
szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł 
około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i 
zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? 
Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: 
Idźcie i wy do winnicy! A gdy nadszedł wieczór, 
rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj 
robotników i wypłać im należność, począwszy od 
ostatnich aż do pierwszych! Przyszli najęci około 
jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc 
przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni 
otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali prze-
ciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę 
pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili 
ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: 
Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara 
umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę 
też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy 
mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na 
to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak 
ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.

Według archiwum 
Diecezji Grodzieńskiej

Dekanat Wołkowysk

Mt 20, 1-16a

ROŚ
Miejscowość zna-

na jest już od 
XV wieku jako 

właśność wojewody 
nowogródzkiego Alek-
sandra Chodkiewicza 
(+1549), na początku XVI 
wieku posiadała status 
miasteczkaw  powiecie 
wołkowyskim woj. no-
wogrodzkiego WKL (ma-
jątek Chodkiewczów o tej 
samej leżał obok, dlatego 
miasteczko nazywano 
też Podrośl) i należało 
od końca XVI w. do jego 
wnuka kasztelana wileń-
skiego  Hieronima Chod-
kiewicza (+1617). Wła-
śnie dzięki jego staraniom 
pod koniec XVI stulecia w 
Rosi ufundowano pierw-
szą świątynię, uposażając 
ją folwarkiem Harasi-
mowszczyzna (obecnie 
Plebanowce), nakładając 
przy tym na plebanów 
obowiązek utrzymania 
trzech sług kościelnych 
do grania na organach, 
posługi proboszczowi i 
uczenia dzieci.  

O tym, że budynek 
kościoła został wybudo-
wany wcześniej niż w 
XVI w. świadczy kielich 
(1589 r.) i dzwon (1597 
r.), ofiarowane świątyni 
przez wyżej wspomnia-
nego Hieronima Chod-
kiewicza. Drewniany ko-
ściółek pierwotnie został 
poświęcony pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, stał w parku 
dworskim przy pałacu, 
przy drodze do Krasnego 
Sioła (teraz Krasnosielsk), 
w miejscu, gdzie wcze-
śniej mieściła się cerkiew, 
która została przeniesiona 
do sąsiednich Ogrodnik 
(teraz ul. Ogrodnicka). 

Kościół wybudowano 
na planie krzyża, chór 

organowy mieścił się przy 
prezbiterium, co nie jest 
cechą charakterystyczną 
dla naszych świątyń. We-
wnątrz, pod sufitem ozdo-
bionym malowidłami, 
były trzy ołtarze: główny 
z obrazem Trójcy Świętej 
w otoczeniu rzeźb apo-
stołów; lewy boczny z 
obrazami św. Anny i Ma-
rii Magdaleny oraz prawy 
z rzeźbą Matki Boskiej 
Loretańskiej. Od XVII w. 
wspomina się figura Pana 
Jezusa Frasobliwego w 
prezbiterium świątyni. 

 Nowy drewniany ko-
ściół został wybudowany 
w tym samym miejscu w 
1682 roku, ufundowany 
przez ówczesnego wła-
ściciela Rosi Marcjana 
Ogińskiego (władał Rosią 
w latach 1674-1687) oraz 
poświęcony pod nowym 
wezwaniem Trójcy Świę-
tej.

 Była to świątynia 
o jednej wieży, na ka-
miennej podmurówce, 
kryta gontem. Wnętrze 
ozdobione malowidłami 
posiadało cztery ołtarze. 
W ołtarzu głównym były 
umieszczone obrazy Trój-
cy Świętej i Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi 
Panny, w lewym ołtarzu 
bocznym stała znana fi-
gura Chrystusa (pierwszy 
cud zanotowano już w 
roku 1618, w 1700 r. 
zaś była odznaczona 32 
wotami, w 1775 r. – 210, 
teraz jest ich ok. 250), w 
prawym - figura Matki 
Bożej Loretańskiej z ob-
razem Matki Boskiej Bole-
snej u góry. Jeszcze jeden 
ołtarz, z obrazem św. 
Anny, stał w prezbiterium 
naprzeciwko zakrystii. 
14 czerwca 1772 roku 
cudami słynąca figura Je-

zusa Frasobliwego została 
uroczyście przeniesiona 
do ołtarza głównego, w 
drugiej kondygnacji zo-
stał umieszczony tytular-
ny obraz Trójcy Świętej. 

W 1740 r. ks. Franci-
szek Abramowicz przy-
znał 10 tys. złotych na 
założenie w Rosi misji 
szczuczyńskiego pijar-
skiego kolegium i przy-
bycie dwu zakonników. 
Jednocześnie Józef Fran-
ciszek Sapieha, podskar-
bi litewski (Sapiehowie 
władali Rosią w latach 
1709–1752), obiecał 
zbudować dla pijarów 
murowany kościół oraz 
klasztor. Lecz obietnica 
nie została spełniona, a 
pijarzy za niedługo z Rosi 
wyjechali. 

Przy parafii roskiej 
działały szkoła i szpi-
tal, od lat 1740. działała 
wspólnota szkaplerzna, 
ale ostatnie wspomnienie 
o niej datuje się 1807 r., 
a w 1847 r. wspomina się 
tylko wspólnotę Trójcy 
Świętej. 

Murowany kościół 
w Rosi zaczęto budo-
wać pod koniec 1770 
r. z funduszy nowego 
właściciela miasteczka 

hrabiego Joachima Po-
tockiego (Potoccy byli 
właścicielami Rosi w 
latach 1752-1910), ale 
budownictwo nie zostało 
ukończone – w 1796 r. 
świątynia była zbudowa-
na zaledwie do poziomu 
okien (na początku zbu-
dowano cerkiew unicką, 
potem był tam kościół 
pijarów, parafialnym zaś 
kościół został w 1801 r.). 
Nowy etap budownic-
twa dzięki staraniom ks. 
Szymona Iwanowskiego 
rozpoczął w 1802 r. syn 
Joachima Feliks Potocki. 
Nareszcie w 1807 r. (na 
tablicy pamiątkowej przy 
wejściu do świątyni zano-
towano 1801 r., jednak 
zaprzeczają temu źródła 
archiwalne; w tradycji 
parafialnej uważa się, że 
w 1801 r. kościół został 
pobudowany, w 1807 
zaś – konsekrowany) bu-
downictwo się skończyło 
i 12 lipca 1808 r. ko-
ściół, wzniesiony w stylu 
klasycznym, poświęcił 
ks. Franciszek Cybulski, 
kanonik inflancki i pro-
boszcz w Szydłowicach. 
W 1838 r. przy świąty-
ni zbudowano ostatnią 
drewnianą dzwonnicę.

W ołtarzu głównym 
świątyni, tak jak i przed-
tem, ustawiono figurę 
Jezusa Frasobliwego, zo-
stała zasłonięta obrazem 
„Jezus i jawnogrzeszni-
ca”. W kaplicach bocz-
nych mieściły się ołtarze 
Najświętszej Marii Panny 
oraz św. Jana Nepomuce-
na. W roku 1852 pożar 
strawił dach kościoła, lecz 
w tym samym roku został 
on wyremontowany ze 
środków wdowy Feliksa 
Potockiego Zofii z Paców. 
W 1872 roku teren przy-
kościelny został otoczony  
drewnianym ogrodze-
niem. Remont kościoła 
przeprowadzono dzięki 
staraniom ks. Bronisława 
Sarosieka w 1901-1903 ll. 
Warszawski zakład wyko-
nał na podstawie projektu 
architekta z Warszawy 
Kajetana Partyzia nowy 
ołtarz główny w stylu re-
nesansowym, dwa ołtarze 
boczne, chrzcielnicę, sta-
cje Drogi Krzyżowej oraz 
odrestaurował ambonę. 
Świątynia została poma-
lowana zarówno z ze-
wnątrz, jak i wewnątrz.

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

J 3, 3-17

Widok zewnętrzny 
kościoła parafialnego

Ciąg dalszy w następnym  
numerze

Poznajemy 
nasze 

kościoły
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1 września w całym na-
szym kraju odbyły się uro-
czyste apele z okazji rozpo-
częcia nowego roku szkol-
nego. W pierwszy wrześnio-
wy poranek przy szkołach 
było tłoczno: uczniowie, na-
uczyciele, rodzice – wszy-
scy witali Dzień Wiedzy. 
Dzwonek zawołał dzieci i 
młodzież na lekcje, podczas 
których będą na nie czekać 
nowe informacje i ciekawe 
odkrycia.

Wspaniałą tradycją w 
kościołach są nabożeństwa 
z okazji rozpoczęcia roku 
szkolnego, podczas których 
wierni modlą się o potrzeb-
ne łaski dla swych dzieci i 
młodzieży, proszą o zesła-
nie darów Ducha Świętego 
na tych, kto przystępuje do 
nauki, aby nowy rok szkolny 
był owocny nie tylko w na-
uce, ale też w poznawaniu 
Boga i Jego prawd. Ucznio-
wie i studenci przynoszą do 
kościoła dzienniczki, zeszy-
ty, tornistry, indeksy, aby ka-
płan je poświęcił, i rozpo-
czynają rok szkolny w Imię 
Boże.

Nie trzeba jednak zapo-
minać o tym, że razem z no-
wym rokiem szkolnym roz-
poczyna się też rok kateche-
tyczny. Oprócz ścian insty-
tucji edukacyjnych ożyją po 
wakacjach również salki ka-
techetyczne. Na zajęciach 
z religii uczniowie nie tyl-

ko otrzymają wiedzę teore-
tyczną, ale nauczą się przyj-
mować i zachowywać Sło-
wo Boże, aby wzrastać du-
chowo i w przyszłości przy-
nosić dobre owoce.

Warto wychowywać 
dzieci i młodzież po chrze-
ścijańsku – to zapewni nam 
oraz im szczęśliwe życie 
nie tylko na ziemi, ale też w 
wieczności.

W jednej ze swych ho-
milii ks. bp Aleksander Kasz-
kiewicz zaznaczył: „...je-
śli chcemy osiągnąć pełnię 
szczęścia i ludzkiej stałości, 
powinniśmy rozwijać w so-
bie najwyższe wartości, co 
oznacza prowadzenie głę-
bokiego życia duchowe-
go. Człowiek został stwo-
rzony na obraz i podobień-
stwo Boga i nigdy nie może 
tego stracić”. Rzeczywiście, 
każdy człowiek powinien 
rozwijać się w ciągu swego 
życia, w tym też duchowo, 
ale dziś coraz częściej da-
ją się słyszeć pytania: „Ja-
kie korzyści wynikają z na-
uczania i wychowania re-
ligijnego?”, „Co może nam 
ono dać?”.

Rodzice, którzy z prag-
matyzmem patrzą w przy-
szłość swoich pociech, od 
najwcześniejszego okresu 
ich życia zaczynają trosz-
czyć się o to, by dziecko by-
ło najmądrzejsze, szukają w 
nim talentów oraz zacząt-

ków geniuszu. Aby osiągnąć 
ten cel, mamy, taty, a cza-
sem nawet babcie i dziad-
kowie przeglądają tysią-
ce książek, zapisują dziec-
ko do różnych sekcji, szkół 
niedzielnych, potem na za-
jęcia pozalekcyjne, na ko-

repetycje i in. Z jednej stro-
ny nie ma w tym nic złego, 
jest to naturalne, ponieważ 
każdy pragnie szczęścia dla 
swego dziecka. Z innej zaś 
strony, skupiając się na roz-
woju intelektualnym, doro-
słym często brakuje czasu 
na wychowanie duchowe. 
Jednak czy można bez nie-
go wychować dziecko na 
Prawdziwego Człowieka 
w pełnym znaczeniu tych 

wyrazów?
Wszyscy dobrze wiemy, 

że w przedszkolu, szkole 
czy na uniwersytecie czło-
wiek nie tylko otrzymu-
je wiedzę, ale też kształ-
ci swoją osobowość, cha-
rakter, świadomość. Dlate-
go też wspólnie z naucza-
niem szkolnym w szeregu 
powinno stać nauczanie du-
chowe. Niestety w białoru-
skich szkołach na razie nie 
prowadzi się lekcji religii, 
dlatego rodzice powinni sa-
modzielnie zatroszczyć się 
o to, by katecheza była trak-
towana na serio, była tak sa-
mo ważna jak lekcje w szko-
le. Jednak dziecko nie po-
winno utożsamiać kateche-
zy z przymusem; lepiej jest 
dobrze zachęcić, wytłuma-
czyć dziecku, że Chrystus 
może zostać dobrym Prze-
wodnikiem, który będzie 
podróżował razem z nim 
w ciągu całego roku szkol-
nego, pomagał w trudnych 
sytuacjach, zawsze będzie 
obok jak prawdziwy przyja-
ciel, który nigdy nie zdradzi. 
Musi jednak spełnić pewien 
warunek – powinien zostać 
przyjacielem dla Jezusa, po-
znać Go, ufać Jemu.

Nie wszyscy wiedzą, 
co jest rzeczywistym celem 
katechezy. Nie jest to tylko 
„nauczanie modlitw” lub 
„przygotowanie do Komu-
nii świętej” (choć te aspek-
ty mają pierwszorzędne 
znaczenie), jest to przede 
wszystkim obszerna i nad-
zwyczaj skomplikowana 
praca w kierunku wycho-
wania moralnego. Na lek-

cjach religii dzieci uczą się 
bycia dobrymi synami i cór-
kami, uczniami i przyjaciół-
mi, uczą się szacunku do ro-
dziców, odpowiedzialności 
i życzliwości. Poznają Boga, 
normy moralne – wszystko, 
bez czego nie można sfor-
mułować w pełni wartościo-
wego sumiennego człowie-
ka, który będzie się kierował 
w życiu kategoriami dobra i 
morału.

Nie możemy zmniejszyć 
ilości złodziejstw, dopóki 
nie nauczymy dzieci szano-
wać Boże Przykazania, nie 
będziemy w stanie pobudo-
wać normalnego społeczeń-
stwa, jeżeli zamiast warto-
ści duchowych będziemy 
propagować moralną anar-
chię. Stąd wniosek: kate-
chizacja ma duże znacze-
nie, ponieważ sprzyja for-
macji człowieka, który bę-
dzie mógł zbudować zdro-
we społeczeństwo.

Jednak warto zauwa-
żyć, że katechizacja, która 
jest prowadzona przy para-
fiach, powinna być uzupeł-
niania katechizacją w rodzi-
nie. Dzisiaj Kościół jest bar-
dzo zaniepokojony tym, że 
rodzice biorą coraz mniej-
szy udział w religijnym wy-
chowaniu dzieci i młodzie-
ży. Coraz częściej zadaje się 
pytanie: „Czy można mówić 
o tym, że podstawowe zna-
czenie w procesie wycho-
wania ma rodzina, a szko-
ła i Kościół tylko wspierają 
ją w wykonaniu tego zada-
nia?”. Tak musi być, ale w 
rzeczywistości rodzice nie 
zawsze sumiennie zajmu-
ją się zachowaniem religij-
nym dziecka. Jednak zgod-
nie z nauką chrześcijaństwa, 
właśnie do nich należy być 
pierwszymi i najważniejszy-
mi wychowawcami i kate-
chetami swoich dzieci, być 
przykładem mądrej miłości, 
odpowiedzialności, szacun-
ku do innych i siebie; trosz-
czyć się o to, by w domu by-
ły obecne szczere rozmowy 
i wspólna modlitwa. Dlate-

go na początku nowego ro-
ku szkolnego pozostaje nam 
nadzieja na to, że rodzice za-
troszczą się o należyte wy-
chowanie religijne oraz roz-
wój duchowy swoich dzie-
ci, aby na początku nowego 
etapu życiowego jak najwię-
cej chłopców i dziewczynek 
powiedziało Bogu „tak” i na 
zawsze wpisali w swoją dro-
gę życiową piękne słowa „W 
Imię Boże”.

Ciąg dalszy ze str. 1 �

Podczas katechezy dzieci poznają podstawowe prawdy wiary, rozwijają swoją wrażliwość na Pana Boga 
i drugiego człowieka

Wychowanie religijne zmierza do trwałego zespolenia dziecka z Bogiem

Słowo
dla 
¯ycia

Anioł Pański z Ojcem Świętym 
Franciszkiem, 07.09.2014

Fragment homilii podczas 
Mszy św. w Drui

Fragment homilii podczas 
spotkania z młodzieżą w 
Seminarium Lwowskim

Papież Franciszek

W istocie wo-
bec Boga wszyscy 
jesteśmy grzeszni-
kami, potrzebują-

cymi przebaczenia. Jezus nam 
powiedział, byśmy nie osądza-
li. Upomnienie braterskie jest 
kwestią miłości i jedności, któ-
ra musi panować we wspólno-
cie chrześcijańskiej, jest wza-
jemną posługa, którą możemy 
i musimy wypełniać nawzajem 
wobec siebie. Jest to możliwe 
i skuteczne tylko wtedy, jeśli 
każdy uzna siebie za grzeszni-
ka i osobę potrzebującą prze-
baczenia Pana. Ta sama świa-
domość, która sprawia, że roz-
poznaję błąd drugiego, jeszcze 
wcześniej przypomina mi, że 
ja sam zbłądziłem i wiele ra-
zy błądzę.

M ł o d z i e ż 
z jednej strony 
chce być współ-

czesna, co jest zrozumiałe, z 
innej jednak podlega nega-
tywnym wpływom współcze-
sności i stoi niby na skrzyżowa-
niu, nie wiedząc, w którym kie-
runku ma iść. Kościół powinien 
jej pomóc, co też robi. Kościół 
dobrze rozumie, że powinien 
być razem z młodzieżą. Jeśli te-
go nie zrobi, będziemy podob-
ni do ludzi, którzy znajdują się 
na peronie dworca kolejowe-
go, ale nie w pociągu: pociąg 
odjedzie, my zaś zostaniemy 
tam, gdzie staliśmy. Jednak w 
wagonie są ludzie, za których 
jesteśmy odpowiedzialni. Jest 
to zadaniem całego Kościo-
ła: kapłanów, osób konsekro-
wanych oraz samej młodzie-
ży. Nie wolno powtarzać słów 
Kaina, który powiedział, że nie 
jest stróżem swego brata.

Modlitwa to 
nie tylko sprawa 
kobiet. Jeśli męż-

czyzna żyje z Bogiem, mo-
dli się, wtedy wszystko się 
układa odpowiednio. Pierw-
szym zadaniem mężczyzny 
jest szukanie Królestwa Boże-
go, bycie przed Bogiem, po-
zostali zaś będą trzymać się 
tego przykładu. [...] Życzę 
wam, mężczyźni, aby żad-
na moc nie wygnała ich z ko-
ścioła i aby przez to budowa-
li swój niezachwiany autory-
tet zarówno w rodzinie, jak i 
społeczeństwie.

Ks. abp Tadeusz 
Kondrusiewicz

Ks. bp Oleg 
Butkiewicz

W Imię Boże w nowy rok szkolny
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 W stolicy Liberii, Mon- �
rowii, szalejący wirus ebo-
la stał się powodem śmierci 
całej wspólnoty bonifratrów, 
którzy opiekowali się chory-
mi na ten wirus w prowadzo-
nym przez zakon szpitalu św. 
Józefa. Wraz z braćmi zmarło 
także sześcioro świeckich pra-
cowników tej placówki me-
dycznej. Wirus ebola, wywo-
łujący gorączkę krwiotoczną, 
zabił od marca br. w kilku kra-
jach Afryki Zachodniej ponad 
1400 osób. Do zarażenia do-
chodzi przez kontakt z płyna-
mi ustrojowymi chorego.

 W Londynie byli angli- �
kanie chcą zachęcić swoich 
współwyznawców, aby za ich 
przykładem przystąpili do Ko-
ścioła katolickiego, do ustano-
wionego dla nich ordynariatu. 
W każdej wspólnocie ordyna-
riatu odbył się swoisty dzień 
otwartych drzwi. Po tym, jak 
Synod Kościoła Anglii dopu-
ścił kobiety do biskupstwa, 
spora liczba anglikanów wy-
raziła chęć pojednania się z 
Kościołem katolickim.

W Nigerii terroryści z  �
„Boko Haram” dokonali na-
padu na seminarium duchow-
ne i żeński klasztor w diece-
zji Maiduguri. Powiadomił o 
tym przewodniczący Konfe-
rencji Biskupów Nigerii abp 
Ignatius Kaigama.

W Słowacji od 1 wrze- �
śnia obowiązuje nowa kon-
stytucja, w której mówi się o 
obronie małżeństwa w jego 
klasycznej formie. Nowy do-
kument podkreśla, że „mał-
żeństwo to jedyny w swym 
rodzaju związek mężczyzny 
i kobiety” oraz że „Republika 
Słowacka wszechstronnie bro-
ni małżeństwa i podtrzymuje 
je”. Według ostatnich badań 
82% mieszkańców kraju są 
zadowoleni z nowych punk-
tów w konstytucji.

Chrześcijanie są naj- �
bardziej prześladowaną gru-
pą wyznaniową na świecie. 
Uważa się, że co najmniej 
250 mln ludzi różnych wy-
znań chrześcijańskich jest 
prześladowanych za wiarę 
w różnych częściach świa-
ta. Jeśli wyznawców Chrystu-
sa wszystkich wyznań (kato-
lików, prawosławnych, an-
glikanów, protestantów i in.) 
żyje obecnie na globie łącz-
nie ok. 2,2 mld, oznacza to, 
że mniej więcej co dziewiąty 
z nich był w tym czasie ofiarą 
jakichś większych lub mniej-
szych ograniczeń, represji czy 
innych utrudnień w wyzna-
waniu swej wiary.

W Hiszpanii odbyła się  �
kampania pod hasłem „Po-
móż im wrócić do szkoły”. 
Jej celem jest zbiórka przy-
borów szkolnych dla dzie-
ci z ubogich rodzin. Hiszpa-
nia zajmuje drugie (po Rumu-
nii)  miejsce w Unii Europej-
skiej, jeśli chodzi o ubóstwo 
wśród dzieci. Według staty-
styk, ponad 2,3 mln z nich ży-
je w nędzy.

Przygotował  
ks. Jan Romanowski

Ekscelencja wraca do semi-
narium już jako biskup. Jakie 
są wrażenia i uczucia przy 
odwiedzaniu swojej Szkoły 
Chrystusowej w pełni ka-
płaństwa?

Już nie po raz pierwszy 
przyjeżdżam do seminarium 
jako biskup - wiosną prowa-
dziłem dzień skupienia dla 
seminarzystów. Oczywiście, 
ta rola jest dosyć niezwykła dla 
mnie, doświadczam innych 
wrażeń. Przypominają mi się 
lata seminaryjne: jak siedziało 
w kaplicy, jak się tutaj miesz-
kało, jak się chodziło po kory-
tarzach, więc oczywiście od-
czuwam pewną nostalgię. Za-
wsze odwiedzam seminarium 
z wielką wdzięcznością dla 
wychowawców i wykładow-
ców, którzy poświęcali bardzo 
dużo czasu, by okres formacji 
był rzeczywiście przygoto-
waniem się do kapłaństwa. 
Dopiero teraz uświadamiam 
sobie, ile energii, ile sił trzeba 
było poświęcić dla nas, se-
minarzystów, abyśmy mogli 
zostać kapłanami; ile trudu, 
ile czasami nerwów koszto-
wało wykładowców nasze 
kapłaństwo. Zawsze staram 
się modlić za tych wszystkich 
ludzi, których spotykam na 
swojej drodze życiowej. 

Ten dom seminaryjny był 
i jest nadal prawdziwą szkołą 
Chrystusa, o tym świadczą 
klerycy, ich służba, ich pra-
gnienie. Kiedyś kardynał Ka-
zimierz Świątek powiedział: 
„Razem z wami młodymi ja 
również czuję się młodo”. 
Tutaj, w seminarium, człowiek 
staję się o parędziesiąt lat 
młodszy i znów znajduje się w 
tej atmosferze, w której kiedyś 
spędził pięć lat swojego życia. 
Zawsze mile wspominam ten 
czas i jestem wdzięczny tej 
szkole Chrystusowej za to 
wszystko, co później spotkało 
mnie w życiu.
Jakie były najważniejsze 
myśli podczas rekolekcji dla 
kapłanów, którymi Biskup się 
podzielił?

Rekolekcje to czas pewnej 
pracy człowieka nad sobą, 
czas szczególnego spotkania 
z Bogiem. Nie odkryłem pod-
czas tych rekolekcji nic nowe-

go, tylko starałem się podpo-
wiedzieć pewne pytania, na 
które warto odpowiedzieć w 
swoim sercu, samemu sobie, 
m. in. pytanie: Jakim jestem 
kapłanem? 

Podczas rekolekcji zwra-
caliśmy uwagę na pewne 
niebezpieczeństwa w życiu 
duchowym kapłana, z którymi 
może się spotkać. Kapłan musi 
przez całe swe życie służyć 
zgodnie z tym powołaniem, 
które otrzymał od Pana Boga, a 
to służenie wymaga wielkiego 
wysiłku. 

Głównym celem rekolekcji 
było przeżycie szczególnego 
spotkania z Jezusem Chrystu-
sem. Każde rekolekcje, które 
odprawiamy co roku, dają 
nam pewien impuls, dzięki 
temu wiemy, nad czym trzeba 
popracować, co trzeba zmie-
nić, na co trzeba zwrócić uwa-
gę. Bez takiej pracy nad sobą, 
zastanowienia się, bez chwili 
wyciszenia nieść tę służbę 
będzie dość trudno. Myślę, że 
rekolekcje, podczas których 
mamy możliwość więcej się 
modlić, częściej się spotykać, 
budować wspólnotę kapłań-
ską, wydają swój owoc. 
O czym warto dzisiaj pamię-
tać słudze ołtarza, aby być 
dobrym księdzem?

Trzeba przede wszystkim 
pamiętać, że kapłaństwo jest 
darem Bożym. Bóg nas powo-
łał do tej służby. W pewnym 
momencie swojego życia 
powiedzieliśmy Jemu „tak”, 
poszliśmy za Nim, przyjęli-
śmy Sakrament kapłaństwa i 
warto pamiętać o tym, kto nas 
powołał, o Jezusie Chrystusie, 
który jest źródłem naszej siły, 
źródłem tego wszystkiego, 
co robimy. Aby być dobrym 
księdzem, trzeba być człowie-
kiem modlitwy, bo właśnie 
modlitwa daje nam bardzo 
dużo siły, natchnienia. Z dru-
giej  strony, żeby być dobrym 
księdzem, trzeba być samym 
sobą, ale pracować nad tym, 
żeby to bycie sobą było w nas 
udoskonalaniem siebie. Trze-
ba pamiętać, że zostaliśmy 
posłani przez Jezusa Chrystusa 
do ludzi, ale nic co ludzkie nie 
jest nam obce, więc musimy 
wczuwać się w problemy 

współczesnego człowieka, 
nie być gdzieś poza, nie mieć 
dystansu do ludzi. Każdy z 
nas otrzymuje od Boga dary, 
charyzmaty, które się róż-
nią, ale jeżeli każdy będzie 
sumiennie z nich korzystał, 
będzie podtrzymywał swoją 
łączność z Chrystusem, to 
na pewno Królestwo niebie-
skie będzie dla nas otwarte. 
Dobrze wiemy, że człowiek, 
który wchodzi do Królestwa 
niebieskiego, nie wchodzi 
tam sam, ale zawsze pociąga 
za sobą tych, którzy wchodzą 
tam dzięki niemu.
Ksiądz Biskup często bywa 
na Mohylewszczyźnie, 
mieszka w Mińsku, zna też 
Grodzieńszczyznę. Jaka jest 
wiara ludzi na Białorusi?

Wiara jest darem Bożym, 
który nie jest możliwy bez 
udziału człowieka. Mieszkań-
cy naszego kraju są otwarci na 
Boga, z tym, że może różnią 
się wschodnia i zachodnia 
części Białorusi: na zachodzie 
ludzie lepiej zachowali wia-
rę, na wschodzie zaś walka 
z Kościołem zaczęła się o 
wiele wcześniej, dlatego też 
tam dość skomplikowany jest 
proces powrotu. Na terenach 
wschodnich, szczególnie na 
Mohylewszczyźnie, nie ma 
zbyt dużo ludzi w świątyniach, 
choć trzeba powiedzieć, że 
przychodzą, wracają, szukają 
Boga. I to jest bardzo piękna 
rzecz, bo zadaniem Kościoła 
było krzewienie wiary, pomoc 
człowiekowi w znalezieniu 
Chrystusa w swoim życiu, 
znalezieniu drogi do Boga.
Patrząc w przyszłość, jak 
Ksiądz Biskup sądzi, czego 
nam jeszcze brakuje? Na co 
powinien zwrócić uwagę 
Kościół?

Wiadomo, że przed Ko-
ściołem stoją pewne wezwa-
nia. Weszliśmy w XXI wiek i 
Kościół, jak i całe społeczeń-
stwo, nie stoi na miejscu. Jego 
zadaniem zawsze i wszędzie 
było głoszenie Chrystusa, two-
rzenie wspólnoty ludzi, którzy 
wierzą w Niego i dążą ku 
jednemu celowi, którym jest 
zbawienie, czyli zjednoczenie 
z Chrystusem w Królestwie 
niebieskim. Musimy zwracać 

uwagę na formy swojej dzia-
łalności, na to, co przemawia 
do serca człowieka, ponieważ 
czasy się zmieniają, a razem 
z nimi i potrzeby człowieka. 
Warto nieść Słowo Boże przez 
środki masowego przekazu, 
bo współczesne technologie 
idą naprzód szybciej, niż 
zdążymy o tym pomyśleć, i 
Kościół też może to wyko-
rzystać do niesienia Słowa 
Bożego. Musimy również 
zwrócić szczególną uwagę na 
pracę z młodym pokoleniem, 
z dziećmi. Mamy dobrze zor-
ganizowaną katechizację, jed-
nak z czasem zapominamy, 
że ludzie dorośli, którzy nie 
mieli w dzieciństwie porząd-
nej katechezy, też chcieliby 
o wielu rzeczach wiedzieć. 
Dlatego warto organizować 
katechezy dla dorosłych, 
różnego rodzaju spotkania. 
Bardzo dużą i ważną rolę 
odgrywają ruchy rodzinne: są 
to spotkania małżeńskie, ruch 
„Notre Dame” i in. Pomagają 
ludziom z różnych zakątków 
kraju być razem, spotykać 
się, wymieniać się doświad-
czeniem, co zbliża ludzi: 
przyjaźnią się, mają wspólny 
cel, razem kochają Chrystusa, 
mają wspólne tematy, wspól-
ną wiarę. 
W herbie Księdza Biskupa są 
słowa „manere in Christo” 
(trwać w Chrystusie). Co 
powinni robić współcześni 
chrześcijanie, aby pozostać 
w dzisiejszych czasach wier-
nymi Chrystusowi?

Tylko trwanie w Chrystu-
sie wydaje potrzebny owoc: 
wiary, cnoty, dążenia do 
doskonałości, zbawienia - 
dlatego wybrałem właśnie te 
słowa na hasło. Współczesny 
Chrześcijanin powinien rów-
nież pamiętać, że bez Chry-
stusa człowiek jest samotny, 
a z Chrystusem otwiera się na 
przyjęcie wielorakich Bożych 
darów i łask. Współczesny 
chrześcijanin, mimo że ma 
dużo zajęć, że jego życie 
czasem wygląda jak całodo-
bowy bieg, zawsze powinien 

znaleźć czas na modlitwę, na 
rozmowę z Chrystusem. Jeśli 
brakuje tego czasu, to potem 
człowiekowi zabraknie siły. 
Dzisiaj widzimy - mówią też 
o tym psycholodzy - że ludzie 
często zapadają na depresję 
czy inne choroby psychiczne, 
bo człowiek nie jest w stanie 
rozliczyć swoje siły. Jednak 
z Chrystusem zupełnie ina-
czej na to patrzymy. Kiedy 
zapytano Chrystusa, które z 
przykazań jest ważniejsze, On 
odpowiedział, że jest to miłość 
do Boga i miłość do bliźniego, 
człowiek powinien pragnąć 
rozwijać w sobie te cnoty, 
doskonalić swoją miłość do 
Boga, szukać Jego, pozna-
wać. W dzisiejszych czasach 
trudno zdobyć się na czytanie 
przynajmniej w ciągu kilku 
minut lektury religijnej, która 
pomoże poznać pewne praw-
dy. Warto jednak poświęcić 
temu swój czas, ponieważ 
jeżeli chcę miłować Boga, to 
chcę Go poznawać, spotykać 
się z Nim w Sakramentach 
świętych, jak również starać 
się praktykować miłość do 
bliźniego – te rzeczy zawsze 
będą aktualne. Wtedy bę-
dziemy trwać w Chrystusie, 
On będzie źródłem łask, siły, 
natchnienia, wszystkiego, 
czego potrzebujemy. 
Dzisiaj często mówi się o sek-
tach. Ekscelencja dużo czasu 
jako teolog poświęcał temu 
zagadnieniu. Jakie zagroże-
nia dzisiaj niosą sekty?

Sekta to grupa ludzi, którzy 
odchodzą od pewnej ortodok-
sji kościelnej, głosząc swoje 
własne poglądy, mają pewną 
ideologię, wiarę, która różni 
się od tradycyjnych religii. 
Założycielami sekt są ludzie, 
którzy mają pewne interesy. 
Człowiek, który trafia do sekty, 
traci związek z rzeczywisto-
ścią - i to jest najpoważniejszy 
problem. Sekta zawsze chce 
podporządkować człowieka 
swoim ideałom, swojemu 
guru, który stoi na czele.

Ks. bp Jerzy Kasabucki, będący biskupem pomocniczym 
Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, poprowadził w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Grodnie dwie tury rekolekcji dla 
kapłanów naszej Diecezji. O tym, jak być dobrym księdzem  
w dzisiejszych czasach, o mocnej wierze w trudnych sytuacjach 
oraz o działaniu sekt na Białorusi z Jego Ekscelencją rozmawiał  
ks. Paweł Sołobuda.

Katolik.ru; wiara.pl;  
Radio Watykańskie; sedmitza.ru;  
credo-ua.org.

Współczesny człowiek 
zawsze powinien 
znaleźć czas 
na modlitwę

Ciąg dalszy na str. 7  �
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Z prasy 
katolickiej

Na ogłoszenie dekretu, 
ustanawiającego patrona 
„Solidarności”, wybrano miej-
sce szczególne dla związku i 
dla Polski – Bazylikę świętej 
Brygidy.

- Uznaję błogosławione-
go księdza Jerzego Popiełusz-
kę, kapłana i męczennika pa-
tronem przed Bogiem człon-
ków NSZZ „Solidarność” – 
ogłosił abp Sławoj Leszek 
Głódź. Ogłoszenie dekretu 
było jednym z najważniej-
szych punktów obchodów 
34. rocznicy podpisania po-
rozumień sierpniowych. 

Historię Solidarności,  
trwającą już 34 lata, próbu-
je utrwalić  Europejskie Cen-
trum Solidarności. Przy cen-
trum prezydent Bronisław 
Komorowski wspólnie i z 
Lechem Wałęsa i obecnym 
przewodniczącym związku - 
Piotrem Dudą - zasadzili Dąb 
Wolności.

„Anioł z Karaczi”, „niemiecka 
Matka Teresa” - Ruth Pfau, 
niemiecka zakonnica i znana 
na świecie lekarka – opiekunka 
trędowatych – obchodziła 9 
września swoje 85. urodziny.

Siostrze Ruth Pfau ze Zgro-
madzenia Córek Serca Ma-
ryi w ciągu minionych 50 lat 
działalności udało się znacz-
nie zmniejszyć ilość zachoro-
wań na trąd w Pakistanie. W 
tym wraz ze swoim zespołem 
s. Pfau zdołała wyleczyć z trą-
du 55 tysięcy pacjentów. 

Obok projektów medycz-
nych s. Ruth, opiekuje się tak-
że Hindusami i uchodźcami z 
Afganistanu. W miejscowości 
Manghopir prowadzi ośrodek 
socjalny i medyczny oraz pry-
watną szkołę, w której możli-
wość nauki ma wiele dzieci z 
rodzin dotkniętych trądem.

85. urodziny  
siostry Ruth Pfau

Nagroda Praw Człowieka 
dla jezuitów

Mszy świętej z tej 
okazji przewod-
niczył Metropoli-

ta Tadeusz Kondrusiewicz, 
koncelebrowali ją biskup 
pomocniczy Diecezji Gro-
dzieńskiej Józef Staniewski, 
ks. prałat Antoni Chańko 
oraz inni kapłani, w więk-
szości ci, którzy dobrze zna-
li ks. Piotra Bartoszewicza. 
We Mszy św. wzięli udział 
również liczni wierni żo-
łudockiej parafii oraz go-
ście, w tym też świeccy wy-
chowankowie i ministran-
ci ks. Piotra Bartoszewicza.

W homilii Metropolita 
przypomniał zebranym po-
sługę ks. Bartoszewicza w 
Odelsku i Żołudku. Hierar-
cha podkreślił, że po długim 
czasie braku kapłana w para-
fii Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Odelsku 
w 1955 r. pojawił się dość 
młody i bardzo energiczny 
duszpasterz – Piotr Bartosze-
wicz, który dopiero wrócił 
z łagrów na Syberii. Wierni 
od razu zauważyli nietuzin-
kowość tego człowieka, któ-
rego Bóg obdarzył wieloma 
darami. Jak magnez przy-
ciągał do siebie ludzi, szcze-
gólnie młodzież, co w tam-
tych czasach mogło dopro-
wadzić do nieprzyjemnych 
skutków. Wtedy – według 
słów arcybiskupa Tadeusza 
– ksiądz Piotr udzielił mło-
dym ludziom, szczególnie 
ministrantom, bardzo ważnej 
lekcji. Kapłan uczył, że trze-
ba być dobrym i posłusznym 
uczniem, jednak nie można 
wypierać się swej wiary; jeże-
li na dzień powszedni przy-
pada święto, trzeba je święto-
wać, pójść do szkoły, ale po-
tem też – do kościoła. W po-
dobnych sprawach ks. Piotr 
Bartoszewicz był bardzo 
nieugięty i tę stanowczość 
przekazał swym uczniom.

Ks. Piotr, jak podkreślił 
arcybiskup, nauczał prawd 
wiary i jednocześnie dużo 
uwagi poświęcał chrześci-
jańskiej oraz ludzkiej forma-
cji. „Sprawdzał nasze dzien-
niczki, interesował się, jak 
uczymy w szkole, poma-
gał w odrabianiu prac do-
mowych, grał z nami w pił-
kę nożną – opowiedział hie-
rarcha. – Krótko mówiąc, był 
bardzo otwartym człowie-
kiem, z którym każdy chciał 
porozmawiać. Ludzie przy-
chodzili do niego nie tylko 
po radę duchową, ale też 
dotyczącą spraw życia co-
dziennego. Jego autorytet był 
niepodważalny. Jeśli ksiądz 

Piotr coś powiedział, przyj-
mowano to bezwarunko-
wo. Dlatego jego wpływ na 
ludzi, a szczególnie na mło-
dzież, był bardzo istotny”.

Nie spodobało się to wła-
dzom – przypomniał Me-
tropolita – które postanowi-
ły przenieść kapłana w in-
ne miejsce. Były to bardzo 
trudne czasy dla parafii ode-
lskiej, ciężko było też ks. Pio-
trowi. Jednak kapłan zna-
lazł wyjście i powiedział: 
„Wyjadę pod warunkiem, 
że na moje miejsce przyje-
dzie inny kapłan”. W tym 
czasie w Porzeczu znajdo-
wał się internowany ks. Fe-
liks Soroka, więc władze się 
zgodziły. W taki sposób pa-
rafia w Żołudku otrzymała 
proboszcza – ks. Piotra Bar-
toszewicza, ale Odelsk też 
nie pozostał bez opieki du-
chowej, ponieważ probosz-
czem został ks. Feliks Soroka.

W Żołudku – jak opo-
wiedział arcybiskup Tadeusz 
Kondrusiewicz – rozpoczął 
się nowy etap posługi ks. Pio-
tra. Zarówno jak w Odelsku, 

garnęli się do niego ludzie w 
różnym wieku. Metropolita 
przyznał się, że w ks. Piotrze 
Bartoszewiczu zobaczył typ 
nowego, otwartego na świat 
oraz inne religie kapłana, 
który niby wyprzedził naukę 
II Soboru Watykańskiego.

Homilię arcypasterz za-
kończył prośbą do Boga Mi-
łosiernego, by przyjął do 
swego Królestwa ks. Piotra 
Bartoszewicza, którego po-
wołał do siebie w 1991 r., 
abyśmy „mieli nowego orę-
downika niebieskiego, któ-
ry będzie się modlił za nas 
i nas błogosławił z okna na-
szego Ojca niebieskiego”.

Metropolita ks. abp 
Tadeusz Kondrusiewicz: 

„Dla mnie ksiądz Piotr 
Bartoszewicz jest nauczycie-
lem duchowym, który moc-
no wpłynął na moją formację 
jako osoby”.„Był to człowiek 
modlitwy oraz wspaniały 
mówca. Jego kazań moż-
na było słuchać godzinami. 
Szczególną uwagę zwracał 
na młodzież. Od razu zor-
ganizował ministrantów – 

było nas koło 30. Uczył słu-
żyć przy ołtarzu. Troszczył 
się również o naszą naukę 
w szkole, kontrolował oce-
ny. Powinniśmy byli pokazy-
wać mu dzienniczki. Ksiądz 
Piotr Bartoszewicz uczył 
nas historii Zbawienia, mo-
dlitwy, tradycji Kościoła i in. 
Będąc otwartym i kochają-
cym każdego, ksiądz Piotr 
był też człowiekiem stanow-
czym, szczególnie w spra-
wach zachowania Bożych 
Przykazań i nauczania dzie-
ci religii, do czego wyko-
rzystywał każdą możliwość. 
Mnie osobiście zawsze za-
chwycała jego otwartość na 
innych ludzi, szukanie no-
wych sposobów duszpaster-
stwa i włączenie ludzi świec-
kich w działalność Kościo-
ła. Z całą odpowiedzialno-
ścią mogę powiedzieć, że 
gdyby nie ks. Piotr Bartosze-
wicz i podobni do niego, nie 
mógłbym zostać kapłanem”.

Ks. Antoni Chańko
„Po przyjeździe do naszej 

parafii ks. Piotra Bartoszewi-
cza wszyscy nasi chłopcy zo-

stali ministrantami, a dziew-
czynki zaczęły uczestniczy-
ły w procesjach. Sporo dzie-
ci i młodzieży coraz częściej 
chodziło do kościoła. Był dla 
nas rzeczywiście jak ojciec. 
Dla każdego starał się zna-
leźć czas, każdego zauważał, 
zamieniał kilka słów, pytał... 
W parafii nazywano go „oj-
cem”, ponieważ przed woj-
ną pracowali tu ojcowie kar-
melici...”. „W tamtych cza-
sach do kapłana na spowiedź 
chorych przywożono końmi, 
w wozie. Wtedy kapłan pod-
chodził do wozu, stojącego 
przed kościołem, spowiadał, 
udzielał Sakramentu namasz-
czenia chorych, rozmawiał, 
pocieszał, dodawał odwa-
gi...”. „ Był człowiekiem cie-
płym, choć krzyczał z am-
bony. Drzwi jego plebanii 
zawsze pozostawały otwar-
te. Jego szczerość ludzie pa-
miętają do dziś. Podsumo-
wując życie wielkiego kapła-
na, można streścić je do kil-
ku wyrazów: miłość, życzli-
wość, męstwo”.

Ks. Piotr Bartoszewicz Razem z dziećmi pierwszokomunijnymi Pomnik na cmentarzu 
parafialnym w Żołudku

Z życia Kościoła

Bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko 

patronem 
„Solidarno-

ści”

Wg catholic.by

100-lecie urodzin ks. prałata  
Piotra Bartoszewicza

Jezuici z Malty, którzy udzielają 
pomocy uchodźcom, zostali 
nominowani do tegorocznej 
Nagrody Praw Człowieka im. 
Václava Havla, przyznawanej 
przez Radę Europy.

W ogłoszonym w Pra-
dze uzasadnieniu podkre-
ślono, że maltańscy jezuici 
przyczyniają się do ochro-
ny praw człowieka uchodź-
ców, azylantów i migran-
tów. Ludziom w obozach 
dla uchodźców udzielają 
też pomocy prawnej oraz 
psychologicznej.

Nagroda jest dotowana i 
wynosi 60 tys. euro. Jej lau-
reatów poznamy 29 wrze-
śnia. Nagroda Praw Czło-
wieka nosi imię Václava Ha-
vla - zmarłego w 2011 ro-
ku czeskiego obrońcy praw 
człowieka i późniejszego 
prezydenta Czech. 

30 sierpnia 2014r. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żołudku (Diecezja Grodzieńska) odbyły 
się uroczystości z okazji 100-lecia urodzin ks. prałata Piotra Bartoszewicza, wieloletniego proboszcza tej parafii. 
Jego wychowankami są Metropolita Mińsko-Mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz oraz ks. prałat 
Antoni Chańko – kanclerz Kurii Grodzieńskiej i proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Grodnie.

Wspólna modlitwa  
na cmentarzu  

po Mszy św.
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Podczas przygotowania wiadomości wykorzystano strony 
internetowe: grodnensis.by, catholic.by

W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:
17 września 1963 r. – ks. prał. Ignacy Olszański, prob. Żołudek;
17 września 2003 r. – ks. Antoni Jusiel, prob. Graużyszki;
19 września 1939 r. – ks. Antoni Twarowski, prob. Juraciszki;
21 września 1978 r. – ks. Kazimierz Radziszewski, prob. Indura;
23 września 1996 r. – ks. prał. Antoni Bańkowski, prob. Osowo;
24 września 1939 r. – ks. Jan Kryński, prob. Zelwa.

 Białoruś

Komentarz eksperta

Katechizacja na Białorusi cały czas się 
rozwija. Współpracując z rodzicami, 
katecheci mają możliwość spotkania 
się z dziećmi i młodzieżą na lekcjach 
religii przy wspólnotach parafialnych. 
Kolejny raz warto sobie uświadomić, 
że katechizacja nie kończy się nauką 
do I Komunii świętej lub do bierzmo-
wania. Istnieją opracowane programy 
katechetyczne zarówno dla małych 
dzieci, jak i dla osób starszych. Uwa-
żam, że należy dzisiaj zainwestować 
w duchowy rozwój naszych dzieci i 
młodzieży, aby wyrosły na dobrych i 
wierzących ludzi, kochających swoją 
Ojczyznę. Dzieci to nasza przyszłość, 
więc niech Bóg zawsze będzie obecny 
w życiu kolejnego młodego pokolenia.

Ks. Paweł 
Sołobuda

Wyniki Sondy

Czy Państwa dzieci w nowym 
roku szkolnym będą uczęszczać 

na lekcje religii?

Tak 78.9%

Trudno powiedzieć 5.3%

Nie, są zbyt zajęte 10.5%
Nie, już przyjęły Sakramenty  
I Komunii Świętej i Bierzmowania

5.3%

Przed rozpoczęciem kolejnego 
roku katechetycznego 
zaproponowaliśmy rodzicom 
odpowiedzieć na pytanie, 
dotyczące katechizacji ich dzieci. 
Większość respondentów 
opowiedziało się za tym, że dzieci 
i młodzi ludzie w tym roku będą 
nadal uczęszczać na lekcje religii. 
Warto dbać o rozwój religijny 
naszych dzieci i młodzieży. 
Kolejne wyniki komentuje 
redaktor naczelny ks. Paweł 
Sołobuda.

ZaprasZamy do HnieZna
Ks. proboszcz Ludwik 

Staniszewski, wdzięczny Bogu 
w Trójcy Świętej Jedynemu,  

z ogromną radością w imieniu 
wspólnoty parafialnej zaprasza 

na uroczystość  
490–lecia kościoła  

św. Michała Archanioła  
w Hnieznie, która odbędzie się  

29 września o godz. 16.00.

28 września o godz. 12.00 w 
kościele parafialnym  

w Odelsku ks. abp Tadeusz 
Kondrusiewicz odprawi 

uroczystą Mszę św., podczas 
której będzie dziękował za  
25 lat sakry biskupiej oraz 
modlił się za duszę śp. ks. 

Piotra Bartoszewicza z okazji 
100. Rocznicy jego urodzin.

ZaPRasZaMy MężcZyZn  
na ReKOleKcje

Rekolekcje odbędą się w 
dn. 20 września, w sobotę, w 
par. Trójcy Świętej w Rosi. 
Gościem specjalnym będzie 
Don Turbitt, przewodniczący 
międzynarodowego ruchu 

„Mężczyźni św. Józefa” oraz 
koordynator międzynarodowej 

misji odnowy („Renewal 
Ministries”). Rekolekcje zakończą 

się Mszą św. o godz. 18.00.
Zapraszamy wszystkich 

chętnych mężczyzn spędzić ten 
dzień w atmosferze modlitwy i 
zastanowienia się nad Słowem 
Bożym w bratniej wspólnocie. 
Posiłek we własnym zakresie. 

Informacje pod tel.:  
(029) 311-52-27

ZAPROSZENIE
Wydział Nauczania  

i Wychowania Katolickiego  
Kurii Biskupiej  

w Grodnie gorąco zaprasza 
osoby świeckie do pogłębiania 
swojej wiary w ramach zajęć 
teologiczno-katechetycznych.

 Dzisiaj zauważamy, jak wielu 
ludzi z wyższym wykształceniem, 

a także studenci grodzieńskich 
uczelni, oraz dziewczęta i 

młodzieńcy parafii Diecezji 
szukają sposobności, aby 

ubogacić się w życiu duchowym, 
dokształcić się w teologii, w 
pedagogice chrześcijańskiej, 
a także w nauce społecznej 

Kościoła.
Kandydaci mają osobiście zgłosić 

się w sekretariacie  
Kurii Biskupiej w Grodnie przy  
ul. K. Marksa 4, w godz. 09.30 - 
12.00 do 30 września 2014 r. lub 
skontaktować się telefonicznie  

z sekretariatem Wydziału 
Nauczania i Wychowania Kurii 

Biskupiej (tel.: 75 33 08).  
Ze sobą należy zabrać list 

polecający od księdza proboszcza 
swojej parafii. Zajęcia będą się 
odbywały dwa razy w ciągu 

miesiąca od października  
do czerwca.

Brat ze 
wspólnoty 
Taize odwiedzi Białoruś

jeden z braci wspólnoty Taize 
po raz kolejny odwiedzi Białoruś. 
Podczas wizyty, która będzie 
trwała od 21 do 26 września, za-
planowano spotkanie z młodzieżą 
w Mińsku, Grodnie i Homlu.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni za 
przyjazd białoruskiej młodzieży 
tym latem do Taize. Już rozpoczę-
liśmy przygotowanie do kolejnego 
europejskiego spotkania w Pra-
dze” – mówi się w komunikacie 
wspólnoty.

Osoby, zainteresowane w spo-
tkaniu z bratem z Taize podczas 
jego obecności na Białorusi oraz 
mające propozycje spotkań w 
innych miastach Białorusi, mogą 
pisać pod adres elektroniczny: info.
taize@gmail.com. Bieżące informa-
cje o przyjeździe brata z Taize na 
Białoruś zostanie rozmieszczona 
na stronie wspólnoty.

dieCezja

kapłańskie 
spotkanie  
w kamionce
27 sierpnia na zaproszenie ks. 
proboszcza Witalija Wojciechow-
skiego do wspólnoty parafialnej 
w Kamionce przybyli kapłani, 
którzy razem z ks. Witalijem 
ukończyli WsD w Grodnie. Było 
to już 9. spotkanie kapłanów 
- absolwentów 2003 r. na uro-
czystość przybył ks. bp józef 
staniewski, który przewodniczył 
eucharystii i wygłosił słowo Boże 
do zgromadzonych. 

Na początku Mszy św. ks. 
Witalij powitał księdza biskupa, 
który za czasów seminaryjnych 
zebranych kapłanów pełnił funk-
cję prefekta i rektora seminarium 
w Grodnie. Ks. proboszcz powitał 

4 września 2014 r. w rocznicę 
wspomnienia błogosławionych 
sióstr nazaretanek Męczenniczek 
z nowogródka w kościele farnym 
odbyła się Msza św., której prze-
wodniczył biskup piński antoni 
Dziemianko. W czasie II wojny 
światowej, 1 sierpnia 1943 r., 
siostra stella i dziesięć jej towa-
rzyszek zostały rozstrzelane przez 
hitlerowców w lesie niedaleko no-
wogródka, oddając życie za ojców 
rodzin oraz tutejszego kapłana ks. 
aleksandra Zienkiewicza.

„Pamięć o świętości ich życia 
nie umiera tutaj - w miejscu ich 

ostatniej posługi we wspólnocie 
nazaretańskiej, gdzie teraz znaj-
dują się ich relikwie w sarkofagu, 
w miejscu przejścia od ziemskie-
go życia do wieczności, w lesie 
niedaleko stąd, przy Batorówce 
- oraz w wielu innych miejscach” 
- odznaczył w homilii podczas 
Mszy św. biskup Antoni Dzie-
mianko, mówiąc o nowogródzkich 
Męczenniczkach.

Zarówno dla błogosławionych 
Sióstr z Nowogródka, tak też dla 
każdego chrześcijanina – według 
słów Ordynariusza Pińskiego – na 

pierwszym miejscu powinna znaj-
dować się „miłość do Boga i do 
człowieka zgodnie z przykładem 
Jezusa Chrystusa”.

Ordynariusz Piński zachęcał 
uczestników mszy w dniu wspo-
mnienia błogosławionych nowo-
gródzkich Męczenniczek prosić 
Boga o świętość dla rodzin, o 
wierność dla małżeństw, o sza-
cunek dla życia od poczęcia aż 
do śmierci naturalnej, o koniec 
prześladowań chrześcijan w pew-
nych państwach, o wyczerpanie 
konfliktu u naszych sąsiedzi.

na zaproszenie Wydziału nauki 
i Wychowania Katolickiego Kurii 
Grodzieńskiej świeccy katecheci 
Diecezji Grodzieńskiej zebrali 
się w szczuczynie, aby wziąć 
udział w rekolekcjach i duchowo 
przygotować się do nowego roku 
katechetycznego. Rekolekcje po-
prowadził o. andrzej Wróblewski 
cssR.

Temat rekolekcji - „Obudzenie 
się” – został wybrany nieprzypadko-
wo. Każdy dzień rekolekcji zawierał 
modlitwę, Msze św., rozważanie 
nad cierpieniem Chrystusa, kon-
ferencje ojca rekolekcjonisty, które 
miały zarówno teoretyczny, jak też 
praktyczny charakter.

W pierwszym dniu kapłan przy-
pomniał obecnym podstawowe 
aspekty pierwszej adhortacji Pa-

pieża Franciszka „Evangelii gau-
dium” (Radość Ewangelii). Główna 
myśl polegała na tym, że radość 
Ewangelii napełnia serca oraz życie 
wszystkich tych, którzy spotykają 
się z Jezusem, katecheta zaś jest 
właśnie tym, kto niesie żywe Słowo 
Chrystusa, jest Jego świadkiem i 
przyjacielem. Wszystko to nie jest 
możliwe bez obecności Ducha 
Świętego, który rozpala w sercu 
gorącą miłość do Jezusa.

Następnie uczestnicy rozważali 
na temat zniszczonego dzieciństwa. 
Katecheci ukazali ogrom nieko-
rzystnej informacji, którą niosą w 
sobie współczesne czasopisma, 
filmy dziecięce oraz gry kompute-
rowe, oraz to, dlaczego tak często 
negatywne postacie są bohaterami 
dla dzisiejszych dzieci. Obecni 
wspólnie szukali sposobów na 
rozwiązanie tych problemów, 
aby życie codzienne dziecka było 
napełnione pozytywnymi i jasnymi 
barwami, a prawdziwym Bohate-
rem był dla nich Chrystus.

Ważne miejsce zajęło też roz-
ważanie o Maryi Pannie, która 
zawsze wysłuchuje próśb i jest 
przykładem czystości oraz głę-
bokiej wiary.

7 września w miejscu starej, pra-
wie zupełnie rozebranej kaplicy 
odbyła się uroczysta Msza święta 
pod otwartym niebem, którą spra-
wowano z okazji 20-lecia istnienia 
parafii najświętszego Odkupiciela. 
eucharystii przewodniczył ks. 
biskup józef staniewski.

Wierni parafii dziękowali Bogu 
za możliwość modlitwy i za ka-
plicę - po której pozostał już tylko 
ołtarz oraz ceglana ściana - ale 
która służyła parafii w ciągu 15 
lat. Prezentem dla uczestników tej 

mszy było wspaniałe przedstawie-
nie techniką malowania piaskiem: 
Weronika Popławska pokazała 
strony historii parafii Najświętszego 
Odkupiciela za pomocą rysunków 

piaskiem. Towarzyszyła temu 
piękna muzyka i wyciszenie – 
stwarzało to wspaniałą atmosferę, 
która pomagała każdemu widzowi 
dotknąć cząstki czegoś świętego i 
historycznego.

Ten dzień był naprawdę ciepły: 
panowała cudowna pogoda, serca 
zaś łagodnie ogrzewały wspomnie-
nia chrztów, ślubów oraz tych spo-
tkań z Chrystusem, które odbyły się 
w ścianach starej i małej kaplicy w 
parafii na Dziewiatówce.

W nowogródku  uszanowano Siostry Męczenniczki

W Szczuczynie odbyły się rekolekcje dla świeckich katechetów

W miejscu byłej kaplicy na dziewiatówce odbyła się ostatnia Msza św.

również księży, przybyłych z 
Diecezji Grodzieńskiej, Witeb-
skiej i Pińskiej oraz Archidiecezji 
Mińsko–Mohylewskiej. Podczas 
homilii bp Staniewski zwrócił się 
do kapłanów, aby i dalej, słucha-

jąc głosu Chrystusa, głosili Ewan-
gelię. Jego Ekscelencja zachęcił 
też zgromadzonych wiernych 
o modlitwę za duszpasterzy, 
jak również za nowe powołania 
kapłańskie i zakonne. Na za-
kończenie liturgii nie zabrakło 

słów wdzięczności: Bogu za dar 
powołania, wspólnej modlitwy i 
spotkania, księdzu biskupowi za 
obecność i modlitwę, księżom 
- od miejscowych parafian za 
wspólny dar modlitwy, a w sposób 

szczególny ks. prob. Witalijowi 
Wojciechowskiemu i parafianom 
za zorganizowanie spotkania 
kapłańskiego w Kamionce. W 
następnym roku księża spotkają 
się w Pińsku, gdzie pracuje ks. 
Andrzej Ryłko. 

Dzieci poszły do szkoły, studenci 
- do uniwersytetów lub koledżów, 
klerycy zaś przybyli do semi-
narium. alumni wrócili do alma 
Mater, aby kontynuować naukę i 
przybliżać się do Pana.

6 września po letnim wypo-

czynku i praktykach liturgiczno-
duszpasterskich wszyscy alumni 
WSD w Grodnie przybyli do semi-
narium, aby rozpocząć kolejny rok 
nauki. Słowa powitania skierował 
do kleryków nowy rektor ks. Ro-
man Raczko.

Po kilku dniach nauki klerycy 
wzięli udział w rekolekcjach. 
Dla sześciu młodzieńców są 
to pierwsze rekolekcje takiego 
typu. Uroczysta inauguracja roku 
akademickiego oraz obłóczyny 
odbędą się 4 października.

nowy rok edukacyjny rozpoczął się w seminarium grodzieńskim
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Czym jest duchowa Komunia 
święta?

„Bierzcie i pijcie, oto jest 
Ciało moje, które za was będzie 
wydane” (por.: Mt 26,26). Dzięki 
swej bezgranicznej miłości Pan 
Jezus na zawsze pozostał wśród 
nas w Eucharystii i pragnie, by 
każdy brał udział w Jego O� erze i 
przyjmował Go jako pożywienie, 
dające życie wieczne.

Przyjęcie Komunii euchary-
stycznej nie zawsze jest możliwe: 
przeszkodą ku temu mogą stać 
się takie czynniki jak nieobecność 
kapłana, spora odległość do świą-
tyni, choroba bądź wewnętrzny 
stan duszy. Wyjściem z podob-
nego typu sytuacji jest przyjęcie 
Komunii duchowej. 

Pojawienie się praktyki Ko-
munii duchownej związane jest 
z faktem ustanowienia rzadkiego 
przyjęcia Komunii pod postacią 
Chleba i Wina: w średniowieczu 
przyjęła się praktyka przystępowa-
nia do Komunii św. wyłącznie na 
Wielkanoc, co było potwierdzone 
uchwałą IV Soboru Laterańskie-
go. Po Soborze Trydenckim 
zaczęto radzić przyjmowanie 
Komunii duchowej. Najczęściej 
praktykowano to we wspólnotach 
zakonnych, lecz nie tylko. 

Mówi się, że ten, kto zo-
baczył, ten spożył. Modląc się, 
wierni przyjmowali Komunię 
św. Odbywało się to wtedy, gdy 
kapłan podnosił Hostię, w ten 
sposób ukazując Ją wiernym. W 
taki sposób zrodziła się praktyka 
Komunii duchowej, która sukce-
sywnie zakorzeniła się w Kościele 
w ciągu wieków i była polecana 
przez świętych nauczycieli życia 
duchowego. 

Komunia duchowa jest to 
łączność człowieka z Jezusem 
eucharystycznym. Realizuje się 
przez pragnienie przyjęcia Ko-
munii sakramentalnej. Jednocze-
śnie to pragnienie posiada swój 
fundament w wierze ożywionej 
przez miłość. 

Istotnymi elementami 
Komunii duchowej są: 

a. pragnienie płynące z żywej 
wiary, 

b. pragnienie sakramentu 
Eucharystii przynoszącego zba-
wienie, 

c. pragnienie inspirowane 
przez miłość, 

d. pragnienie wyraźne, uświa-
domione. 

Komunia duchowa jest tej 
samej natury, co Komunia sa-
kramentalna (eucharystyczna), 
prowadzi do niej i jest z nią ściśle 
związana. Owoc Komunii ducho-
wej jest taki sam, co i sakramen-
talnej: realna, wypełniona łaską 
łączność z osobą Jezusa.

Możliwość przyjmowania 
Komunii duchowej jest wielką 
szansą religijną nie tylko dla tych, 
którzy z przyczyn zewnętrznych 
nie mogą przystąpić do Komunii 
sakramentalnej, ale także dla tych 
ludzi, którzy żyją w związkach bez 
ślubu kościelnego, lecz szczerze 
przeżywają za swe grzechy i chcą 
się pojednać z Chrystusem.

Lepiej 
pytać... 
niż 
błądzić

Ks. Iwan Karotkin, par. Jezusa 
Miłosiernego w Witebsku

Intencja miesiąca: „ABY LUDZIE NIEPEŁNOSPRAWNI 
UMYSŁOWO BYLI OTACZANI MIŁOŚCIĄ I POMOCĄ, 
KTÓRYCH POTRZEBUJĄ, BY GODNIE ŻYĆ”

Ludzie niepełnosprawni umysłowo to ludzie upośledzeni 
psychicznie. Nie są zdolni do niezależnej adaptacji w społeczeństwie; 
potrzebują zrozumienia i pomocy ze strony otoczenia. Papież 
postanowił we wrześniu ogarnąć modlitwą właśnie takie osoby. 
Dołączmy do niej również my.

Sprawa miesiąca:  POMÓC NIEPEŁNOSPRAWNYM
Aby się odważyć na pomoc człowiekowi upośledzonemu, trzeba tylko 

spróbować znaleźć się w jego sytuacji i pomyśleć o tym, że życia często 
nie da się przewidzieć... Dobry uczynek dla niepełnosprawnego to nasz 
ukłon Bogu za własne życie, możliwość pełnowartościowego istnienia. 
Gdy mówią, że w ciągu swego życia mężczyzna powinien posadzić 
drzewo, zbudować dom i wychować syna, chce mi się dodać: oraz pomóc 
bliźniemu. Ludzie niepełnosprawni są pierwsi w tej kolejce.

Piosenka miesiąca: „BÓG PODAROWAŁ NAM JESIEŃ”, zespół 
Zbawienie 

„Jesień, piękną jesień Bóg podarował ziemi. Jesień, piękną jesień 
poprosiłem dla siebie...”. Z pewnych powodów to właśnie jesień zmusza 
człowieka do zatrzymania się i rozważania nad życiem. Wielu w tym czasie 
postanawia coś zmienić, decyduje się na poważne kroki. Wyraz „jesień” w 
piosence rozumiemy jako szansę, którą Bóg ciągle nam proponuje. Każdy z 
nas ma taką samą możliwość tę propozycję wykorzystać. Teraz na dworze 
panuje jesień, Twoja jesień! Warto tylko w to uwierzyć.

Książka  miesiąca: „WŁADAĆ ROZUMEM I UCZUCIAMI” Narcyza 
Irała

Książka z serii „Psychologia i osoba”. Z adnotacji: „Książka 
Narcyzy Irała tłumaczy mechanizmy powstania problemów 
psychicznych oraz proponuje metodykę ich leczenia i 
zapobiegania. Rekomendacje książki pomogą czytelnikowi 
lepiej odpoczywać, przezwyciężać kompleksy, pozbywać 
się lęków, depresji, rozdrażnienia oraz innych problemów 
psychologicznych”.

Po zapoznaniu się z książką zrozumiecie, dlaczego ludzie 
rumienią się bez przyczyn na to, na ile korzystną jest cnotliwość 

i w jaki sposób mamy walczyć z pesymizmem. Polecam do przeczytania.

Cel miesiąca: „WŁĄCZYĆ” RECEPTORY ZAPOTRZEBOWANIA
Zanim uczynimy coś dobrego należya zobaczyć lub odczuć, kto potrze-

buje naszej pomocy. Trzeba wówczas przysłuchiwać się do świata, anali-
zować, ufać swej intuicji. W taki sposób potrzebne sytuacje „ujawnią się” 
– i będziemy mieli okazję do pomocy. Ktoś czeka na pomoc materialną, 
ktoś inny – na duchową, czasem zaś człowiek potrzebuje po prostu uwagi i 
wsparcia.

Niech w tym miesiącu celem dla Was będzie ustawienie receptorów, od-
powiedzialnych za odczuwanie potrzeb innych ludzi. Staniecie się bardziej 
elastyczni, współczujący, miłosierni. Warto pamiętać, że bezinteresowna 
hojność to prosta droga do nieba.

Przedmiot rozważań miesiąca:  HOJNOŚĆ
Hojność jest udziałem mocnych ludzi. Nie tak łatwo jest „od-

rywać” od siebie kawałki serca lub duszy. Chętnie dzielą się sobą 
z innymi ludzie miłosierni i wielkoduszni. Często na dobre sprawy 
nieświadomie odpowiadają dzieci. Potem wiele z nich, „pobitych” 
przez życie, zamyka się przed światem. Na próżno! Tylko czyste i 
hojne serce zdolne jest dziś uratować człowieka. Bogactwo duchowe 
jest pomnażane, jeśli się nim dzielimy.

Osoba miesiąca: ŚWIĘTY LO-
RENZO RUIZ

Dokładna data narodzin Świętego 
nie jest znana. Źródła podają, Ruiz na-
rodził się w 1600 r. w okolicy Manila 
Binondo (Filipiny). To miejsce jest zna-
ne jako terytorium, na którym Hiszpanie 
pozwalali osiedlać się nowo przyjętym 
chrześcijanom - chińskim emigran-
tom. Binonda uważa się również za 
historyczne centrum metysów-sangli – 
przodków Chińczyków oraz rdzennych 
mieszkańców Filipinów. Ruiz był jed-
nym z ich przedstawicieli. Jego matka 
pochodziła z Filipin, ojciec zaś – z Chin. 
Obydwaj byli katolikami.

Będąc chłopcem, Ruiz przysługiwał 
w miejscowym kościele. W ciągu pewnego czasu uczył się u domi-
nikanów. Otrzymał posadę kaligrafa. Znał kilka języków. Pracował 
w kościele jako klerk. Ożenił się, miał troje dzieci.

W 1636 r. Ruiz został fałszywie oskarżony o zabójstwo Hiszpa-
na, z powodu czego musiał uciekać z Maniły. W grudniu Lorenzo 
wsiadł na statek, który kierował się z misją do Japonii. Na tym statku 
znajdowało się czterech misjonarzy oraz jeden trędowaty.

Po zejściu ze statku misjonarze zostali szybko schwytani i odpra-
wieni do Nagasaki, gdzie cierpieli za swoją wiarę. Wówczas chrze-
ścijanie w Japonii byli bezlitośnie prześladowani. 27 września Ruiz 
został powieszony głową w dół. Po dwu dniach zmarł od uduszenia 
i utraty krwi. Wszyscy jego współpodróżni również zginęli.

Ruiz Lorenzo, którego beatyfikował Papież Jan Paweł II w 
1981 r., został pierwszym filipińskim świętym, kanonizowanym przez 
Kościół katolicki (1987 r.). Jego imieniem zostały nazwane plac i 
kościół w Binondo, znany jako mała bazylika św. Lorenzo Ruiza. 
Dniem wspomnienia Świętego jest 28 września.

Do których Świętych powinniśmy zwracać się ze szczególną 
prośbą o wstawiennictwo we wrześniu? Św. Linda (1 września), 
prorok Mojżesz (4 września), św. Lewi Mateusz (21 września), św. 
Michał (29 września).

Rubryka „Na skrzyżow
aniu”

Rubryka „Na skrzyżow
aniu”

Rubryka „Na skrzyżow
aniu”

„Włączyć” receptory zapotrzebowania

Angelina 
Pokaczajło

Dzielcie się swoimi wrażeniami o planowaniu swego życia razem z 
rubryką „Na skrzyżowaniu”. Czy dowiedzieliście się czegoś nowego, czy 
odkryliście coś dla siebie – piszcie pod adres redakcji lub moim adresem 
elektronicznym pokachailo.lina@gmail.com. Inicjatywni czytelnicy obo-
wiązkowo otrzymają nagrody.

CYTAT Z BIBLII: : „Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu 
od tego, który bierze twoje” (Łk 6, 30)
W tym zdaniu Bóg podaje defi nicję hojności: ludzie proszą – daj, wzięli – 
zapomnij. Bóg uczy nas otwierać swoje serce na bliźniego. Prawda polega na 
tym, że powinniśmy z łatwością rozstawać się z rzeczami – w świecie istnieje 
coś ważniejszego, na przykład dusza, która pragnie zbawienia.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Cieszę się, że mogę znowu Was powitać, szanowni Czytel-

nicy, na stronach gazety w rubryce „Na skrzyżowaniu”. Razem 
powitamy jesień i zaplanujemy jej początek w kierunku rozwoju 
duchowego.

Doskonalenie się jest podobne do dobrych perfum. Aby 
dokoła siebie czuć przyjemną woń, trzeba ciągle wylewać na 

siebie parę kropel ulubionego zapachu. Inaczej efekt może 
pozostać niezauważonym. Dlatego wzrost duchowy to koń-
cowy cel każdego naszego przystanku na skrzyżowaniach 

życia.
Dziś będziemy rozważali o tym, w jaki sposób przejawia się hojność, po co 

ludzie składają siebie w ofierze dla innych i jak zrozumieć, że bliźni potrzebuje 
właśnie ciebie.

Od razu zachęcam do komentarzy w rubryce. Aktywni Czytelnicy zostaną 
wyróżnieni różnorodnymi prezentami.

Z Bogiem!

Człowiek, przebywając 
w takiej grupie, może utracić 
hierarchię wartości, będzie mu 
trudno wrócić do normalnego 
życia w społeczeństwie. Cza-
sami w sektach człowiekowi 
nawiązuje się ideały, które może 
w ogóle nie są zgodne z naszą 
mentalnością i światopoglądem. 
Na przykład tak zwane neo-
orientalne sekty, które mają za 
podstawę pewne religie Wscho-
du, niosą ze sobą światopogląd, 
który różni się od naszego 
tradycyjnego poglądu na życie, 
rodzinę, wartości. Akceptując te 
wartości, człowiek nie może dać 
rady z samym sobą, następuje 
pewny rozłam wewnętrzny, 
gdyż widzi wokół siebie jedno, a 
każą mu patrzeć na świat z innej 
strony, inaczej go odbierać. Zda-

rzają się też choroby psychiczne, 
wybrnąć z których człowiekowi 
może pomóc tylko psychiatra. 
Czasami sekty mają także skryty 
charakter satanistyczny, co jest 
jeszcze bardziej niebezpieczne. 
Najpierw wywołują zachwyt i 
zainteresowanie, ale ta cieka-
wość później ma straszne skut-
ki - aby się uwolnić, człowiek 
będzie potrzebował pomocy 
egzorcysty. Warto zaznaczyć, 
że na Białorusi sekt nie jest zbyt 
dużo, gdyż nie mają gleby do 
szerzenia się. 
Wasza Ekscelencjo, co można 
poradzić ludziom, których 
najbliżsi trafili do sekt?

Kiedy człowiek trafia do 
sekty, jego zachowanie zaczyna 
przybierać aspołeczny charak-
ter: człowiek separuje się od 
rodziny, trzyma się na uboczu, 
staje się agresywny w stosunku 

do ludzi, którzy mają inne poglą-
dy. Rodzina powinna taką osobę 
wesprzeć, pokazać, że ją kocha, 
że stosunek do niej jest mimo 
wszystko dobry. Za taką osobę 
trzeba się także dużo modlić, 
bo właśnie modlitwa pomoże 
zrozumieć, co się dzieje, kto 
kim jest. Trzeba się dowiedzieć, 
z kim się przyjaźni ten człowiek, 
zwrócić się do kapłana, omówić 
powstały problem, póki uzależ-
niony nie opuścił domu. 
W jaki sposób Kościół powi-
nien walczyć z sektami?

Powinien przede wszystkim 
pełnić swoją funkcję głoszenia 
Słowa Bożego, powinien stać 
się tym miejscem, w którym 
człowiek spotyka się z Bogiem. 
Jeżeli duszpasterstwo jest na do-
brym poziomie, jeżeli człowiek, 
który przychodzi do kościoła 
rzeczywiście potrafi się spotkać 

z Chrystusem, słyszy Słowo 
Boże, odczuwa dobry stosunek 
do siebie, jeżeli kapłan nie jest 
obojętny na jego problemy, 
zawsze wysłucha i da pewne 
rady, to rzeczywiście Kościół 
spełnia swoje funkcje. Walczyć 
z sektami trzeba, ale przecież nie 
weźmiemy broni do rąk. Kościół 
powinien informować ludzi. Jeśli 
w jakiejś miejscowości pojawiły 
się osoby, które na przykład 
tworzą grupę sportową do za-
jęcia jogą, to ksiądz powinien 
zareagować, bo joga jako ćwi-
czenia fizyczne nie istnieje, jest 
to część pewnego wychowania 
religijnego. Dlatego kapłan po-
winien ostrzegać ludzi i modlić 
się, żeby to nie spowodowało 
odejścia ludzi z parafii.
Co Ekscelencja chciałby prze-
kazać naszym Czytelnikom?

Chciałbym przede wszyst-

kim życzyć Chrystusowego 
błogosławieństwa dla każdego 
człowieka. Gdy spotykamy się z 
Chrystusem, gdy On nam błogo-
sławi, w naszej duszy, w naszym 
sercu pozostaje wielki ślad. 
Życzę, żeby się nie odwracali od 
Chrystusa, nie zapominali o mo-
dlitwie, która otwiera przed nami 
wiele możliwości, nie zapomi-
nali o obowiązkach chrześcijań-
skich. Ostatnio zauważamy, że 
ludziom brakuje czasu nawet w 
niedzielę, żeby przyjść na Mszę 
św., człowiek zawsze znajduje 
sobie usprawiedliwienia. Życzę, 
żeby wierni nie szukali uspra-
wiedliwienia, lecz możliwości 
trwać w Chrystusie, byli Jego 
przyjaciółmi, nie zapominali, że 
On jest w naszym życiu, patrzy 
na nas, a my na Niego.
Dziękuję za rozmowę!

Współczesny człowiek zawsze powinien znaleźć czas na modlitwę
Ciąg dalszy ze str. 4  
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Czcigodnemu Księdzu 
Prałatowi Witoldowi 

Łozowickiemu z 
powodu śmierci Mamy 

przesyłamy wyrazy 
szczerego współczucia 

i chrześcijańskiego 
wsparcia.

III Zakon św. Franciszka, Kółko 
Żywego Różańca oraz chór 

parafi alny z par. Teolin

Z głêbi serca
Przygotowała Anna Witkowska

W p e w n y m  l e s i e 
mieszkały w są-
siedztwie dwa je-

żyki. W ciągu dnia zbierały 
grzyby i jagody, wygrzewały 
się w promieniach słońca, w 
nocy zaś każdy chował się 
pod swoją choinką.

Warto powiedzieć, że w 
nocy w lesie było dość zim-
no i wilgotnie. Już od wie-
czoru rozpościerała się gęsta 
mgła, otulając trawę, krzaki i 
drzewa białą zasłoną. Jeżyki 
zbierały liście i trawę, by 
zrobić swe mieszkanko cie-
plejszym. Jednak nie było to 
zbyt skuteczne, więc w nocy 
trzęsły się z zimna. Rano zaś 
razem z pierwszymi promie-
niami słońca wychodziły na 
łąkę i tam się grzały.

Pewnego poranka po 
łące biegł zając. Zobaczył 
jeże, które drżały z zimna.

- Co wam się stało? – za-
pytał zając jeżyki.

- Marzniemy podczas 
zimnych nocy – odpowie-
działy jeżyki.

- My, zające, nie marz-
niemy – wesoło powiedział 
tamten. – Wszystkie zbie-
ramy się w dużej norze, 
przytulamy się do siebie 
nawzajem i nasze kożuszki 
służą nam jak jedna wielka 
kołdra. Dobrze nam wtedy 

i ciepło!
Zajączek pobiegł dalej, 

pozostawiając jeże w za-
myśleniu.

- Przecież każdy z nas ma 
swe schronisko pod choinką 
– powiedział jeden z nich.

- I każdy pod tą choinką 
ma własne zapasy jagód i 
grzybów – powiedział dru-
gi.

Jeżyki popatrzyły na sie-
bie i rozeszły się każdy w 
swą stronę.

Przed wieczorem niebo 
zaciągnęły ciemne chmury. 
Zerwał się mocny wiatr. Bar-
dzo się ochłodziło i zaczęło 
padać.

Jeżyki pobiegły każdy 
pod swoją choinkę. Jednak 
deszcz był tak mocny, że 
przebijał między puszyste 
gałęzie drzew. Wieczorem 
było jeszcze gorzej. Biedne 
małe zwierzęta trzęsły się z 
bezlitosnego zimna. 

Wtem jeden z nich przy-
pomniał sobie słowa zająca. 
„Może rzeczywiście lepiej 
udać się do sąsiada? Razem 
będzie nam cieplej” – po-
myślał jeżyk i wysunął swój 
pyszczek na zewnątrz. W 
lesie panowała ciemna noc i 
niepogoda. Przezwyciężając 
strach, jeżyk ze wszystkich 
sił pobiegł do sąsiada.

-  J a k 
d o b r z e , 
ż e  p r z y -
s z e d ł e ś ! 
– zawołał 
ten drugi. 
– Właśnie 
c h c i a ł e m 
biec do cie-
bie. Spróbujmy może przy-
tulić się do siebie jak zające 
i okryjmy się liśćmi - może 
będzie nam cieplej.

Jeżyki tak też zrobiły.
- Oj!- zawołał jeden.
- Aj! – oburzył się drugi.
- Kłujesz mnie swymi 

kolcami! – zawołały razem 
i popatrzyły na siebie z wy-
rzutem.

Jednak w tym czasie usły-
szały grzmot i zobaczyły bły-
skawicę. Ze strachu opuściły 
swe kolce i przytuliły się 
jeden do drugiego. Schowały 
się aż pod korzenie drzewa, 
okryły się liśćmi i... wnet od-
czuły, że robi im się cieplej i 
przyjemniej.

- Fajnie! – zawołał je-
den.

- Super! – zgodził się 
inny.

- Trzeba było tylko scho-
wać kolce! – powiedziały 
razem.

Odczuwając ciepło, 
szczęśliwe jeże zasnęły 

przy odgłosach  nocnego 
deszczu. Następnego dnia 
wykopały sobie jedną dużą 

Ostre kolce
„Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem” 

(Por. Ps 133(132), 1)

Rozwijamy swe zdolności

Chwila rozmyślań norę pod najgęstszą choinką, 
potem zaś przyniosły tam tra-
wę i liście. Obok zbudowały 
też norę dla jedzenia. Razem 
mieszkało im się dobrze i 
przyjemnie.

Przy okazji nie zapo-
mniały podziękować zają-
cowi za dobrą radę. Wieść 
o dwóch jeżykach, które 
przyjaźnie mieszkają razem, 
rozniosła się po całym lesie. 
Zaczęli do nich przychodzić 
leśni mieszkańcy, aby się 
dowiedzieć, jak im się to 
udaje – mieszkać w jednym 
schronisku, ale się nie kłócić. 

Jeżyki opowiadały każde-
mu, jak na to wpadły. Leśni 
mieszkańcy zaś stali się jak 
jedna rodzina.

Pod starą choinką jeżyki 
zrobiły dużą norę. W ciągu 
dnia zbierały jedzenie, czuły 
ciepło i wzajemną troskę.

Zimę zwierzaczki spędzi-
ły w cieple, sytości, ale co 
najważniejsze – w miłości i 
trosce, schowawszy swe kol-
ce i myśląc jeden o drugim.

Każdemu mieszkańcowi 
lasu udzielało się ich ciepło 
– ciepło miłości, dobroci i 
przyjaźni.

Po co Bóg nakazał Abrahamowi policzyć wszystkie gwiazdy 
na niebie? Odpowiedź znajdziesz w Księdze Rodzaju (15, 5).

Znajdź 10 różnic między tymi rysunkami.

Czcigodnemu Księdzu 
Jackowi Markielowi z 
powodu odejścia do 
domu Pana kochanej 

Mamy przesyłamy 
wyrazy szczerego żalu 
i współczucia. Niech 

Pan Bóg obdarzy Cię siłą i 
cierpliwością, 

by znieść ten ból.
Z modlitwą rodziny Trubiejów i 

Romańczuków z Grodna

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Zwierzyńskiemu 

i całej rodzinie 
Zwierzyńskich z powodu 

śmierci kochanego 
Ojca składamy wyrazy 

szczerego żalu i 
współczucia. Niech Pan Bóg 
obdarzy Was zdrowiem, siłą 
i cierpliwością, by przetrwać 

ten ból.
Rodzina Naszucinskich

Czcigodnemu Ojcu Bogusławowi 
Wójtowiczowi z okazji Imienin 
przesyłamy serdeczne życzenia 
mocnego zdrowia na długie lata, 
niestrudzenia w głoszeniu słowa 

Bożego, codziennej radości, 
pogody ducha i optymizmu. Niech 
Pan Bóg błogosławi każdy dzień, 
a Matka Boża i św. Patron zawsze 
się Ojcem opiekują. Szczęść Boże!
Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom 

Czyśćcowym z Holszan


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Janowi Sarele z 

okazji Urodzin składamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń. Niech 

każdy dzień życia i posługi 
kapłańskiej będzie szczęśliwy i 

błogosławiony, obok niech będą 
życzliwi ludzie, zdrowie niech 
tylko się wzmacnia, a w sercu 

zawsze goszczą wiara, nadzieja i 
miłość. 100 lat! 

Kółko Różańcowe Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy z par. Wołpa


Czcigodnemu Księdzu Prałatowi 

Wincentemu Lisowskiemu z 
okazji 33. Rocznicy Święceń 

Kapłańskich przesyłamy serdeczne 
wyrazy wdzięczności i życzenia. 
Dziękujemy Bogu Najwyższemu 
za to, że wybrał Księdza z wielu. 
Dziękujemy Księdzu za wierne 
dawanie świadectwa o Bogu, za 
to, że tak, jak Maryja, poszedł 

Ksiądz za Jezusem. Cieszymy się, 
że służba ludowi Bożemu nadal 
jest pełna radości, entuzjazmu 
i optymizmu. Życzymy, by w 
posłudze kapłańskiej Ksiądz 

zawsze czerpał moc z Bożego 
źródła i był dla wszystkich w 

każdym słowie głosem Boga, w 
każdym czynie – Jego dobrocią, 

w każdym geście – Jego 
Miłosierdziem. Niech Bóg obdarzy 
Księdza długim życiem w zdrowiu 
i zawsze wspiera w trudach życia 
kapłańskiego. Życzymy szczęścia 
i satysfakcji z faktu służby Bogu i 
człowiekowi. Niech zawsze obok 

będą życzliwi ludzie. 
Z modlitwą członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy 
Duszom Czyśćcowym z Girowicz


Czcigodnej Siostrze Annie 

Szuporowej z okazji 

Urodzin składamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń mocnego 
zdrowia, pogody ducha, radości 
i nadziei na każdy dzień, a także 
nieustannej opieki Matki Bożej, 
obfitych darów Ducha Świętego 
i wszelkich łask Bożych. Niech 

obok zawsze będą dobrzy i 
życzliwi ludzie, a uśmiech nigdy 

nie znika z Twojej twarzy. Pewnie 
idź drogą do świętości, a pomocą 
niech Ci będą Twoja św. Patronka 

i Matka Najświętsza.
Z darem modlitwy członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

Duszom Czyśćcowym z Girowicz


Czcigodnemu Księdzu 
Jackowi Markielowi z okazji 

Urodzin przesyłamy moc 
najserdeczniejszych życzeń. Niech 

Chrystus, którego codziennie 
Ksiądz trzyma w swoich rękach, 
błogosławi każdy dzień, Matka 

Boża otula swą miłością i opieką, 
a Duch Święty pomaga godnie 
wykonywać posługę kapłańską 
i nieustannie obdarza swoimi 

darami. Życzymy zdrowia, pogody 
ducha i serca pełnego miłości.
Z modlitwą byli parafi anie z Zelwy, 
rodziny Trubiejów i Romańczuków


Drogi Księże Olegu Kononowicz! 

Z okazji Urodzin z całego 
serca życzymy Ci, by wszystko, 

co zaplanowałeś, zostało 
zrealizowane w życiu, by praca 
przynosiła radość i satysfakcję, 

serce było szczęśliwe, a na 
drodze życiowej spotykali się 

dobrzy i życzliwi ludzie. Życzymy 
też mocnego zdrowia, sił, 

nieskończonej wiary oraz Bożego 
błogosławieństwa na każdy 

dzień. Niech Chrystus będzie 
Ci przyjacielem, a Najświętsza 
Maryja Panna otula płaszczem 

swej matczynej opieki. Bardzo Cię 
kochamy!

Rodzice, siostra oraz krewni


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Aleksandrowi 
Romanowskiemu z okazji 

Urodzin składamy najlepsze 
życzenia. Niech lata życia 

biegną w zdrowiu i radości, 
św. Patron wspiera w pełnieniu 

niełatwej posługi duszpasterskiej, 

a Matka Najświętsza prowadzi 
najpiękniejszą drogą kapłańską. 
Z całego serca dziękujemy za 

obecność w naszej parafii!
Parafi anie


Czcigodnej Siostrze Maryi 

Stasiewicz z okazji Urodzin 
składamy serdeczne życzenia 
zdrowia, radości, siły i ludzkiej 

dobroci. Niech szczęście i pokój 
zawsze goszczą w Twoim domu, 

a Bóg Wszechmogący zawsze 
strzeże od zła, choroby i smutku.
Z wdzięcznością i modlitwą Alicja i 

Witalij Woronowowie ze Smorgoń


Szanownym Siostrom Klarze 
Wołczek i Filatei Cichonowicz z 

okazji Imienin składamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń: zdrowia 
na długie lata, radości, uśmiechu 
na twarzy, zadowolenia z każdej 
przeżytej chwili oraz dużo sił i 

wytrwałości na niełatwej drodze 
do Boga.

Z wdzięcznością i modlitwą Alicja i 
Witalij Woronowowie ze Smorgoń


Czcigodnemu Księdzu Prałatowi 

Witoldowi Łozowickiemu z okazji 
Urodzin z całego serca życzymy 

Bożego błogosławieństwa, 
codziennej opieki Matki 

Najświętszej, obfitych darów 
Ducha Świętego i nieustannej 
pomocy Anioła Stróża. Niech 

każdy dzień mija w spokoju, niech 
uczucie optymizmu towarzyszy 
Księdzu, a obok będą dobrzy 

ludzie, gotowi przyjść z pomocą 
w każdej trudnej sytuacji. Szczęść 

Boże!
III Zakon św. Franciszka, Kółko 

Żywego Różańca oraz chór 
parafi alny z par. Teolin


Szanownym Paniom Feliksie 
Bykowskiej z okazji Jubileuszu, 
a także Irenie Piczyńskiej, Irenie 
Stankiewicz i Leonardzie Waluś 

z okazji Urodzin składamy 
wiązankę najpiękniejszych 

życzeń. Niech zdrowie sprzyja 
Wam przez długie lata, szczęście 
kroczy obok, uśmiech nie znika 
z twarzy, a w sercu mieszkają 

radość, wiara, nadzieja i miłość. 
Bożego błogosławieństwa na 

każdy dzień i nieustannej opieki 

Matki Najświętszej. 
III Zakon św. Franciszka, Kółko 

Żywego Różańca oraz chór 
parafi alny z par. Teolin


Czcigodnemu Księdzu Janowi 
Kuziukowi z okazji Urodzin z 

całego serca życzymy mocnego 
zdrowia, radości, pogody ducha, 

zawsze dobrych i życzliwych ludzi 
obok oraz osiągnięcia wszystkich 

celów. Niech Matka Boża 
Nieustającej Pomocy strzeże Cię 

w każdej chwili życia, a Pan Jezus 
przytula do swojego serca, broni 

od wszelkich nieszczęść i chorób, 
błogosławi i dodaje sił dla owocnej 

pracy duszpasterskiej.
Wierni kościoła św. Rocha w 

Grandziczach


Czcigodnemu Księdzu 
Zdzisławowi Pikule dziękujemy za 
serdeczną troskę o naszą parafię w 
ciągu 24 lat, za wspaniały przykład 

wiary i pobożności, szczery 
uśmiech i dobre otwarte na ludzi 
serce, za Słowo Boże, które nam 
głosiłeś, za to, że byłeś z nami w 

chwilach radości i smutku, oraz za 
wszystko, co dla nas zrobiłeś.

Niech Matka Najświętsza 
opiekuje się Księdzem, a Duch 

Święty zsyła swe światło na 
każdy dzień posługi kapłańskiej. 
Niech Chrystus zawsze będzie 
Księdza przyjacielem, a praca 

duszpasterska przynosi satysfakcję 
i obfite owoce.

Cieszymy się bardzo, że Ksiądz był 
z nami.

Wdzięczni wierni z par. św. Jerzego w 
Wornianach


Czcigodnym Księżom Arturowi 

Wołczkiewiczowi i Jerzemu 
Jodzikowi z okazji Urodzin z 

całego serca życzymy dużo łask 
Bożych, nieustannej opieki Matki 
Bożej, wszelkich darów Ducha 
Świętego oraz obfitego plonu na 
niwie Pana. Niech każdy Wasz 

dzień będzie napełniony radością, 
optymizmem, dobrocią, miłością 
i nadzieją. Z wiarą i pewnością 
idźcie naprzód, a spotka Was 

miłujący Ojciec! 100 lat!
Młodzież z par. św. Franciszka 

Ksawerego w Grodnie

Czcigodnemu Ojcu 
Proboszczowi Waldemarowi 

Słocie z okazji Urodzin 
składamy wiązankę 

najpiękniejszych życzeń. 
Niech Jezus Chrystus, którego 
każdego dnia Ksiądz trzyma 
w swych rękach, błogosławi 

każdy dzień i obdarza wszelkimi 
potrzebnymi łaskami, Duch 
Święty prowadzi przez drogi 

życia i pokazuje najpiękniejszą 
z nich – prowadzącą do Pana, 

a Matka Najświętsza otula 
swym płaszczem i strzeże od 
wszelkiego zła. Życzymy też 
dużo zdrowia, pogody ducha 
i niegasnącego zapału wiary. 

Szczęść Boże!
Wierni z par. Przemienienia 

Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej


Czcigodnemu Ks. Jerzemu 
Jodzikowi z okazji Urodzin 

przesyłamy wiązankę 
najlepszych życzeń: wszelkich 
łask Bożych, zdrowia na długie 
lata życia, optymizmu i pogody 

ducha. Niech Najświętsza 
Maryja Panna opiekuje się 
Księdzem, a Duch Święty 

oświeca każdy dzień posługi 
kapłańskiej. Niech Chrystus 

zawsze będzie Przyjacielem, a 
praca duszpasterska daje ogrom 

satysfakcji i szczodry owoc.
Z szacunkiem „Legion Maryi” 

oraz parafi anie z kaplicy św. Jana 
Pawła II


Czcigodny Księże Witoldzie 

Łozowicki! „Kapłan jest 
człowiekiem żyjącym samotnie 
po to, aby inni nie byli samotni” 

– tak zdefiniował posługę 
kapłańską św. Jan Paweł II. Pan 
Bóg obdarzył nas wielką łaską, 

stawiając Ciebie na naszej 
drodze. Dziękujemy, że jesteś z 
nami i dla nas. Życzymy Tobie 
wielu łask Bożych, wytrwania 

na drodze, którą wybrałeś, 
opieki Matki Bożej, entuzjazmu 

i siły potrzebnej do głoszenia 
Radosnej Nowiny i budowy 

świątyni duchowej. 
Rodzina Marcinkiewiczów 

z par. Teolin

Czcigodnemu Księdzu 
Witoldowi Łozowickiemu 

oraz jego siostrze Marii 
przesyłamy słowa żalu i 
współczucia z powodu 
odejścia do domu Pana 

kochanej Mamy. Niech 
Pan Bóg obdarzy Was siłą, 
zdrowiem i cierpliwością, 

żeby przeżyć ten ból. 
Kółko różańcowe, 

członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy Duszom 

Czyśćcowym oraz wdzięczni 
parafianie z Radunia 


