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Odkryć
powierzoną misję
i się w niej zakochać
27 stycznia w Panamie zakończyły się XXXIV Światowe Dni Młodzieży.
Wzięło w nich udział 100 tys. katolików ze 156 krajów, w tym z Białorusi. Młodzi ludzie wrócili z dalekich stron do swoich domów z sercami rozpalonymi świadectwem wiary, ufając, że
ŚDM wyda dobre owoce w ich rodzinach, środowiskach i parafiach. Jakie wydarzenia najbardziej
utkwiły im w pamięci? Jakie słowa i gesty poruszyły ich serca?
ciąg dalszy na str. 4

„Miłość Pana więcej wie o powstaniach niż o upadkach, o przyszłości niż o przeszłości”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

V NIEDZIELA ZWYKŁA

POMOC OD PANA

Poprzez cudowny połów Chrystus chciał pouczyć
swoich apostołów, a także nas, ludzi współczesnych,
że oddana praca i gorliwe staranie to za mało. Potrzeba jeszcze pełnego zaufania do Boga oraz szczerej
modlitwy o Jego pomoc. Bez niej każdy ludzki wysiłek
idzie na marne. Jak mówi Psalmista, „Jeżeli Pan domu
nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą... Daremne jest dla was wstawać przed świtem,
i wysiadywać do późna...” (Ps 127, 2-3).
Wiadomo, nie możemy oczekiwać na wspomożenie
od Pana ze złożonymi rękami. Jednak powinniśmy się
brać do rozwiązywania spraw i problemów, zawierzywszy wszystko Wszechmocnemu z niezachwianą wiarą,
że udzieli nam swojej pomocy.

Nadzieja Kościoła
Ostatnie Światowe Dni Młodzieży, które miały miejsce w Panamie, po raz

Łk 5, 1-11

Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby
słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy
zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej
łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby
nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał
tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń
na głębię i zarzućcie sieci na połów!”. A Szymon
odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic
nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”.
Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo
ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc
na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli
z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że
się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł
Jezusowi do kolan i rzekł: „Wyjdź ode mnie, Panie,
bo jestem człowiekiem grzesznym”. I jego bowiem,
i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił
połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana,
synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.
A Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi
będziesz łowił”. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili
wszystko i poszli za Nim.
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kolejny stały się świętem radości i nadziei dla całego Kościoła, a także rzeKs. Jerzy Martinowicz
Głównym celem tego
światowego forum, w którym uczestniczyła również
grupa młodzieży z diecezji
grodzieńskiej, było spotkanie
z Chrystusem, z żywym Kościołem powszechnym oraz
z Ojcem Świętym. Właśnie po
to zostało wymyślone ŚDM
przez św. Jana Pawła II. Od
33 lat młodzi ludzie należący
do różnych kultur i narodów,
mówiący różnymi językami,
mający różne doświadczenie
życiowe, biorą udział w tym
cudownym wydarzeniu, by
doznać prawdziwej radości
z bycia razem.
By przybyć na bajeczne panamskie wybrzeże, młodzież

czywistym świadectwem wiary dla świata.
musiała podjąć się trudu podróży, pokonać wiele kilometrów drogi, doświadczyć
pewnych wyrzeczeń. Papież
Franciszek dodawał im pewności i odwagi, zachęcając
do bycia „prawdziwymi mistrzami i budowniczymi kultury spotkania”.
Na ŚDM nie mogło zabraknąć Maryi. Właśnie do Niej
nawiązywało hasło tegorocznego święta młodych: „Oto ja
służebnica Pańska, niech mi
się stanie według słowa Twego” (Łk 1,38). Warto zaznaczyć,
że Panamczycy pielęgnują
szczególny i zawsze żywy
kult do Niepokalanej. Właśnie
w tym maleńkim kraju, który

przyjął tysiące młodych ludzi
z całego świata, Matka Boża
w figurze fatimskiej stała się
nie tylko Patronką, lecz także
Pielgrzymem: w specjalnym
Namiocie Spotkania na Jej
wizerunku została zawieszona pielgrzymia akredytacja.
Podczas spotkania wyraźnie uradowany możliwością
mówienia po hiszpańsku i bycia w „rodzinnej części świata”
papież Franciszek apelował
do młodych, by powiedzieli
Bogu „tak”, podobnie jak to
uczyniła Maryja, i służyli innym. Ojciec Święty tłumaczył,
że to służenie powinno polegać na umiejętnym słuchaniu
samych siebie oraz słuchaniu

uzupełniającym siebie nawzajem, „głosząc Pana w służbie naszym braciom”. Biskup
Rzymu zachęcał też młodzież
całego świata, by szła naprzód, żyła wiarą na co dzień
i dzieliła się nią z otoczeniem.
„Nie zapominajcie, że nie jesteście jutrem, nie jesteście
międzyczasem, lecz Bożym
teraz” – powiedział.
Wiara jest wielkim darem,
o który trzeba nieustannie się
troszczyć. Tracąc wiarę, człowiek traci wszystko! Staje się
duchowo biedny i nieszczęśliwy, a jego życie nie ma już
żadnego sensu.

Drodzy Czytelnicy!
Módlmy się za naszą młodzież, by swoim doświadczeniem wiary, nowym i świeżym spojrzeniem
na Kościół mogła nas wszystkich ubogacać; by uczyła się sztuki słuchania, która jest czymś więcej
niż tylko słyszeniem. Prośmy o odwagę, by dorastające pokolenie wyznawców Chrystusa nigdy się
nie lękało pójścia naprzód, dzieląc się swoim czasem i swoją radością, przykładem własnego życia
niosąc światu Ewangelię.

Czy potrafię poprosić o pomoc?
Jakie działania podejmuję, by Chrystus mógł
mi pomagać?
VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Łk 6, 17.20-26

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał
się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów
i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz
z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł
oczy na swoich uczniów i mówił: „Błogosławieni
jesteście, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo
Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie,
albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy
teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą
i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was
i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą
wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie
w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w Niebie.
Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już
pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście
syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam,
którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się
i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie
chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich
czynili fałszywym prorokom”.

BOŻA PRZESTROGA

Ludziom nieraz błogosławieństwo kojarzy się z kontem w banku, posiadaniem pięknego samochodu, komfortowego mieszkania, z życiem wypełnionym przyjemnością, zabawą, śmiechem... Jednak do takich osób
Jezus kieruje słowa: „Biada wam”. Nie bogaci, sławni,
bawiący się, śmiejący i dobrze mający, lecz ubodzy
w duchu, biedni, chorzy, płaczący, samotni i porzuceni
są błogosławieni.
Chrystus nie mówi, że bogactwo lub powodzenie
w życiu jest złe samo w sobie. On, który jest Miłością,
pragnie tylko ostrzec przed niebezpieczeństwem. Jako
najlepszy Znawca ludzkich serc dobrze wie, że pokładanie nadziei w bogactwach i dobrach tego świata może
spowodować wielkie spustoszenie w duszy człowieka.
Jakie słowa skierowałby dziś Jezus do mnie?
Czego z całego serca pragnę i w czym pokładam
nadzieję?
Ks. Jerzy Martinowicz

Komisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży
Młodość ma bardzo ważne znaczenie. Jest niejako fundamentem, na którym ma się oprzeć cała budowla życia człowieka; czasem, w dużej mierze decydującym nie tylko o jego przyszłości, lecz także poniekąd
o wieczności. Młodzi działają dziś na „rynku” konkurujących ze sobą światopoglądów. Współczesny świat
ma wiele zajmujących propozycji dla osób, które stawiają pierwsze kroki w dorosłe życie, natomiast „oferty"
Kościoła są nieraz postrzegane przez młodzież jako nieatrakcyjne, a nawet przestarzałe. Starając się jakoś
w tym świecie odnaleźć, młody człowiek często napotyka poważne problemy. Do wyjścia na dobrą drogę,
potrzebuje autorytetów, przewodników, prawdziwych drogowskazów, które doprowadzą go do prawdy.
Synodalna Komisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży, widząc wszystkie blaski i cienie tego życiowego okresu, rozeznając pragnienia młodych ludzi,
chce wypracować odpowiednie aktualne metody
efektywnego dotarcia do nich. Mają one umożliwić Kościołowi umiejętne prowadzenie młodzieży,
aby mogła sobie uświadomić, że istotą życia religijnego są Eucharystia i sakramenty. Właśnie tam
zachodzi prawdziwe spotkanie z Chrystusem, które
przemienia serce i wpływa na codzienne życie.
Pierwszym zadaniem komisji jest postawienie
adekwatnej diagnozy: jakim naprawdę jest młody człowiek, w jakich realiach żyje, jakie są jego
najgłębsze pragnienia, jakie zagrożenia i problemy napotyka. Właściwa diagnoza winna owocować
konkretnymi wskazaniami, które – miejmy nadzieję
– okażą się dla młodych ludzi pomocne w odkryciu ich niepowtarzalnej tożsamości we wspólnocie
oraz w świecie, a także ułatwią rozeznanie powołania, którym obdarzył każdego z nich Stwórca.
Kolejnym krokiem stanie się opracowanie programu formacyjnego, który będzie kształtował
młodego człowieka w duchu ewangelicznych wartości, a także zasugerowanie nowych rozwiązań

z uwzględnieniem aktualnej sytuacji młodzieży oraz
jej potrzeb w różnych dziedzinach życia.
Innym ważnym zadaniem komisji synodalnej jest
sporządzenie odpowiedniego wsparcia dla duszpasterzy młodzieży, by skutecznie i z przekonaniem
kierowali młode pokolenie ku Jezusowi. Z całą pewnością to wszystko przyczyni się do przebudzenia
w młodych ludziach świadomości eklezjalnej i zrodzi chęć tworzenia wspólnoty i niesienia odpowiedzialności za Kościół.
Komisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży jest dowodem na to, że przy synodalnym stole nie może
zabraknąć przedstawicieli młodego pokolenia. Młodzież jest nadzieją całego Kościoła. Dlatego też
młodzi naszej diecezji – jeśli tylko zechcą – mogą
bardzo pozytywnie wpłynąć na obrady synodalne, by
za kilka lub kilkanaście lat włączyć się w ewangelizacyjną misję Kościoła diecezjalnego.
Każdy młody człowiek, troszczący się o rozwój
i dobro wspólnoty chrześcijańskiej, ma prawo
do zabrania głosu i może czuć się uczestnikiem
„nawrócenia”, do którego jest wezwany cały Kościół
przez trwający Synod Diecezji Grodzieńskiej.
Ks. Jerzy Martinowicz
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Papież Franciszek

Choroba to trudne doświadczenie w życiu każdego człowieka. Jaki będziemy mieli stosunek do bliskiej
osoby, gdy zaniemoże? Czy będziemy cierpliwi dla jej słabości? Kto stanie się tym przykładem, na którym
będziemy się wzorowali?
Jak będzie się zachowywał chory, gdy usłyszy straszną diagnozę? Jego reakcja w dużym stopniu zależy
od temperamentu: choleryk zareaguje gwałtownie, flegmatyk powstrzyma emocje, a melancholik bardzo
się zatrwoży. Jednak na szczęście człowiek to nie tylko biofizyka.

Wiara pocieszeniem w chorobie
„Najczęściej pierwszą reakcją na diagnozę, która przewiduje długą lub nawet dożywotnią kurację, jest poczucie
niesprawiedliwości: «Dlaczego?». Jest to naturalne. Ciekawe jest to, co się dzieje dalej – osoby niewierzące tracą
siły i pewność. Wraz z tym zanika chęć walczenia, rodzi się złość na siebie samych oraz otoczenie. Człowieka
pochłania rozpacz, w niczym nie widzi sensu, a to prowadzi do apatii” – zaznacza na podstawie własnych
obserwacji psycholog Larisa Wołkowa, pracująca w Grodzieńskim Obwodowym Szpitalu Chorób Infekcyjnych. Kobieta podkreśla też, że reakcja na krytyczną sytuację osoby wierzącej jest inna.
„Dla chrześcijanina choroba jest przypomnieniem o tym, że coś w życiu jest nie tak. Dlatego też człowiek
wierzący nie pyta „Dlaczego?”, tylko „Po co?” się to stało – dodaje pani Larisa.
„Uważam, że właśnie posiadane odpowiedzi pokrzepiają na duchu” – godzi się chirurg Andrzej (lekarz
poprosił, by nie podawać jego nazwiska – uw. red.). Zaznacza też, że osoby wierzące z większą wytrwałością przeżywają kryzys.
„W swej praktyce lekarskiej spotkałem kiedyś kobietę, która została sparaliżowana od pasa w dół. O wyleczeniu nie było mowy, chodziło tylko o podtrzymanie czynności życiowych. Wiadomo, gdy słyszy się taką
diagnozę, mając trochę ponad 30 lat, trudno jest zapanować nad sobą i nie poddać się rozpaczy. Kobieta zaczęła
szukać motywacji. Wkrótce się dowiedziałem, że przyjęła chrzest. Obserwując pacjentkę, zauważyłem, że pojawiła
się w niej pewna lekkość i już znacznie łatwiej przeżywała tę sytuację” – opowiada pan Andrzej. Choroba zabrała
kobiecie zdrowie, ale dzięki wierze nie dała rady pozbawić radości i pogody ducha.
Psycholog tłumaczy, że uświadomienie sobie sensu choroby lub przynajmniej szukanie tego sensu pozwala
nie poddać się rozpaczy. Wiara dodaje męstwa, by przyjąć Bożą wolę, niezależnie od tego, jaka jest, ponieważ chrześcijanin
wie, że ta wola zawsze ma na celu ratować jego nieśmiertelną duszę.
„Nawet w przypadku nieuleczalnej choroby, gdy człowiek wie, że znajduje się na granicy życia i śmierci, zaufanie do Pana pomaga mu
znosić ból i dodaje otuchy. Każdy z nas jest powołany do powrotu do Królestwa Niebieskiego. Ja osobiście bardzo się cieszę, gdy słyszę od pacjenta: «Wiem, że Bóg
zaprowadzi tam, gdzie trzeba, nawet jeśli choroba chce, bym się poddał i podupadł na duchu»” – dzieli się pani Larisa.

Moc ducha w zwycięstwie nad niemocą fizyczną
Rzeczywiście nieraz można dostrzec, jak ludzie, oddani Bogu całym sercem, cierpią z powodu choroby i młodo
odchodzą do wieczności. Nie dając gwarancji uzdrowienia, wiara staje się dla nich niewyczerpalnym źródłem
pocieszenia. Jednak zdarza się, że siły duchowe w pełni panują nad ciałem i przezwyciężają najcięższe choroby.
„Nieraz stawałem się świadkiem przypadków, które inaczej niż cudem nazwać się nie da. Gdy lekarze przepowiadali koniec, a człowiek zachował się przy życiu. Gdy w sytuacjach beznadziejnych pacjent nie tylko unikał śmierci,
lecz także wracał do zdrowia – opowiada pan Andrzej. – Pewnego razu do naszego oddziału trafiły dwie kobiety
w podobnym wieku z tą samą diagnozą – choroba trzustki. Obie zostały przewiezione do reanimacji, zapadły
w śpiączkę. Przy życiu została osoba wierząca, choć jej stan był znacznie gorszy”. Lekarz jest pewien, że jeśli
w chorym ciele jest zdrowy duch, organizm się nie poddaje.
Z tą opinią zgadza się też pani Larisa: „Rzeczywiście można to wytłumaczyć z medycznego punktu widzenia.
Osoba wierząca jest bardziej zrównoważona i pokorna, mniej podatna na stres, a to oznacza, że odporność jej organizmu jest większa, co pozwala na szybszy powrót do zdrowia”.
Psycholog jest pewna, że można pokonać nawet ciężką chorobę, jeśli wewnętrzna moc człowieka wypełnia
go nadzieją i dodaje energii do walki.

Łagodność w stosunku do chorego
Większość z nas w pewnych etapach swego życia spotyka się z chorobą – swoją lub kogoś bliskiego.
W pierwszym wypadku jako dzieci Boże czerpiemy siły z pewności Ojcowskiej troski. W drugim powinniśmy
otulić troską chorego. Przykład postawy do cierpiącego dobrze odzwierciedlają reguły lekarskie. Od czasów rozwoju medycyny jako nauki i praktyki opierały się one na fundamencie moralności i apelowały
do sumienia lekarza.
Jak zaznacza pan Andrzej, w praktyce lekarskiej istnieją różne typy zachowania się medyka. Niektóre
są wyróżniane ze względu na wiek. Jeśli pacjent jest dużo młodszy od doktora, wykorzystuje się model
paternalizmu (od łac. „pater” – „ojciec”). W takich wypadkach lekarz staje się dla chorego niby orędownikiem, otaczając go rodzicielską troską. Pacjent z powodu doświadczanego cierpienia potrzebuje
podobnej postawy. Będąc w mniej więcej tym samym wieku co chory, medyk próbuje nawiązać z nim
relacje koleżeńskie, stawiając akcent na równości i wzajemnym szacunku. Po dostrzeżeniu podobnej
postawy ze strony doktora, pacjent łatwiej przyjmuje informacje dotyczące choroby i metod jej kuracji.
„Do osoby w podeszłym wieku, wiadomo, nasz stosunek jest pobłażliwy. Zawsze darujemy jej kaprysy,
pewne niedociągnięcia – mówi chirurg. – Oprócz tego o postawie wobec chorego decyduje jego stan emocjonalny. Gdy mamy do czynienia z pijanym pacjentem, musimy zachować stanowczość, by zapobiec niepożądanym
działaniom z jego strony. Jeśli człowiek ma histerię, nie wolno podnosić głosu lub używać ostrych słów, trzeba
przemawiać do niego z łagodnością i życzliwością”.
Kodeks Etyki Lekarskiej apeluje o równie poważne i odpowiedzialne podejście do każdego pacjenta. Zgodnie
z zasadami w nim zawartymi doktor nie powinien w żaden sposób klasyfikować ludzi, nad którymi sprawuje opiekę
medyczną.
„Widzimy osobę, która potrzebuje pomocy. Do każdego człowieka powinniśmy mieć profesjonalny, odpowiedzialny i życzliwy stosunek” – podsumowuje pan Andrzej.

Angelina Marciszewska

Modlitwa za chorych i cierpiących
Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi i cierpiącymi, aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli
je wprzęgać w Twą służbę i włączali je w ofiarę Chrystusa. Daj, Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego,
owocnego przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich, ile można, pozwól nieść im ulgę. Karm
ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i Kościoła. Niech Duch Święty
prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen.

Wiemy, że ojciec
kłamstwa, diabeł,
zawsze woli lud
podzielony i kłótliwy. Jest on mistrzem podziału
i boi się ludu, którzy uczy się pracować razem.
To jest kryterium służące
odróżnieniu osób: budowniczych mostów od budowniczych murów. Budowniczowie
murów, którzy sieją strach,
próbują podzielić i zastraszyć
ludzi. Natomiast wy chcecie
być budowniczymi mostów.
Uczycie nas, że spotkanie nie
oznacza naśladowania jedni
drugich ani tego, aby wszyscy
myśleli jednakowo, czy też
życia w taki sam sposób i powtarzania tych samych rzeczy
– tak czynią papugi. Spotkać
się to znaczy umieć czynić
coś innego – wejść w kulturę
spotkania. Jest to powołanie i zaproszenie, by mieć
odwagę podtrzymywania
razem wspólnego marzenia,
do którego dążymy. I to nas
nie przekreśla, lecz wzbogaca. Jest to marzenie wspaniałe, zdolne do zaangażowania
wszystkich. Marzenie, dla
którego Jezus oddał swoje życie na krzyżu, a Duch Święty
zstąpił i naznaczył ogniem
w dniu Pięćdziesiątnicy
w sercu każdego mężczyzny
i kobiety, w twoim i moim
sercu, w oczekiwaniu, że
znajdzie tam miejsce, by się
rozwijać i wzrastać.
Fragment przemówienia
podczas otwarcia ŚDM
w Panamie, 24.01.2019

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
Zastanówmy się
nad tym pięknym
zdaniem: „Jak
dziecko ojcu, tak
on wraz ze mną
służył Ewangelii”
(Flp 2, 22). Odsłania nam ono coś z tajemnicy Kościoła: jest to wspólnota niezwykła, szczególna,
w której łączą nas między
sobą bardzo bliskie i silne,
niemalże rodzinne więzy.
W Kościele wszyscy nawzajem sobie służymy i w ten sposób działamy dla wspólnego
dobra, dla sprawy samego
Chrystusa i jego Ewangelii.
Tak było w Kościele od początku i tak jest także dziś.
W wielkiej rodzinie, którą
nazywamy Kościołem, każdy
człowiek ma swoje miejsce
i zadanie do spełnienia, każdy jest u siebie i swoją obecnością ubogaca innych.
Trzeba pamiętać, że apostolstwo nie jest zadaniem
tylko biskupów, kapłanów
i osób konsekrowanych. Także ludzie świeccy oraz różnorodne wspólnoty, ruchy
i stowarzyszenia ich zrzeszające pełnią swe funkcje
apostolskie, dlatego są wielkim bogactwem i nadzieją
Kościoła. Z jednej strony
przynależność do ruchu czy
stowarzyszenia pomaga jej
członkom w osobistym wzrastaniu w świętości i dojrzałości chrześcijańskiej. Z drugiej
zaś każde stowarzyszenie ma
wielką moc oddziaływania
na zewnątrz, dlatego pełni
w Kościele sobie właściwą
misję ewangelizacyjną i apostolską.
Fragment kazania podczas
uroczystości jubileuszu 10-lecia
Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca, 26.01.2019
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 W bieżącym roku 41 mln
dzieci w 59 krajach trzeba
zapewnić zapas czystej wody
i wyżywienia, bezpieczeństwo,
dostęp do edukacji i służby zdrowia. Informuje o tym
najnowszy raport UNICEF
dotyczący interwencji humanitarnych na świecie. Aby
zrealizować ten cel, organizacja potrzebuje 4 mld dolarów.
UNICEF sądzi, że obecnie
najtrudniejsza jest sytuacja
dzieci w Jemenie, Syrii i Demokratycznej Republice Konga.
 Wprowadzone 22 stycznia bieżącego roku w Nowym
Jorku prawo, które pozwala
przerwać ciążę do 24. tygodnia na żądanie oraz każdym
kolejnym etapie w przypadku
podejrzeń zagrożenia zdrowia
i życia matki, wywołało falę
protestów ze strony amerykańskich grup i stowarzyszeń
katolickich. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo
określił je jako „progresywne”
i wyraził nadzieję, że zostanie
wprowadzone w całym kraju.
Decyzja stanu zetknęła się
z ostrą krytyką amerykańskich
biskupów, którzy stwierdzili,
że „jest sprzeczna z wiarą
katolicką” oraz „narusza prawa najbardziej podległych
zranieniu”.
 Ojciec Święty przyjął
w Domu św. Marty rodzinę
o. Paolo Dall’Oglio, jezuity,
który został uprowadzony
przez islamskich fundamentalistów. Już od około 6 lat
o kapłanie nie ma żadnych
wieści. Nie wiadomo nawet,
czy jeszcze żyje. O. Paolo założył w Syrii monastyczną
wspólnotę ekumeniczną Mar
Musa. Był bardzo ceniony za
zaangażowanie w budowanie
pokoju i współpracy między
muzułmanami a chrześcijanami. Audiencja miała charakter
prywatny i przebiegła w szczególnie serdecznej atmosferze.
Wzięli w niej udział matka
uprowadzonego kapłana, jego
brat i cztery siostry.
 W 2019 roku 10 kardynałów będzie obchodziło swoje
80. Urodziny i utraci prawo
do uczestnictwa w możliwym
Konklawe. Obecnie Kolegium
Kardynałów liczy 223 hierarchów, w tym 123 upoważnionych do uczestnictwa
w wyborze papieża oraz 100
tych, którzy już nie posiadają
tego prawa ze względu na wiek.
Najstarszy kardynał 18 lutego
skończy 100 lat, a najmłodszy
ma obecnie 51 lat.
 Ponad 200 map o wysokiej jakości, w tym satelitarnych, oraz napisane przystępnym językiem komentarze poświęcone wydarzeniom
z Pisma Świętego zawiera „Atlas Biblijny”. Opracowanie zostało pomyślane jako opowieść
geograficzno-historyczna całych dziejów Starego i Nowego
Testamentu, a więc swym
zasięgiem przestrzennym obejmuje obszar od Mezopotamii
na wschodzie do Włoch na zachodzie i od Turcji na północy
do Egiptu na południu. Zasięg
czasowy natomiast zamyka
się w ramach od XVIII wieku
przed Chrystusem do I wieku
po Chrystusie. Wydawcy zaznaczają, że „Atlas Biblijny”
pozwoli na odbycie niezwykłej podróży po miejscach
w szczególny sposób związanych
z historią Bożego Objawienia.
ekai.pl; credo.pro;
vaticannews.va; niedziela.pl
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Odkryć powierzoną misję
i się w niej zakochać

ciąg dalszy ze str. 1

Elżbieta
Bogusz
Podczas
ŚDM w Panamie papież
Franciszek
skierował
do
młodzieży wiele
ważnych słów. Wieczorem, gdy gromadziliśmy się razem, każdy dzielił
się tym, co najbardziej zostało mu
w pamięci. Mnie bardzo poruszyły
słowa o tym, że nasza młodość to
nie wczoraj, nie jutro, tylko dziś.
Ojciec Święty zwracał na to uwagę
wcześniej, ale sens tej wypowie-

Helena
Chorolska
Na początku wydawało
mi się, że młodzi ludzie jadą
do
Panamy
głównie z ciekawości i chęci zobaczenia dalekiego
kraju. Jednak się myliłam. Każdy z uczestników był prawdziwą składową
młodego praktykującego Kościoła.
Byli to niewiarygodnie bogate duchowo osoby, które opowiadały
o sobie, swojej aktywności w katolickim środowisku i codziennie mnie
inspirowały. W ten sposób ŚDM
w Panamie stało się najbardziej głębokimi i pamiętnymi rekolekcjami,
podróżą po rzeczywiście powszechnym Kościele! Żywym Kościele!
W czasie międzylądowania
we Frankfurcie ujrzeliśmy liczną
grupę chłopców w kapeluszach
z napisem „Dni Młodzieży w Panamie”. Byli to uczestnicy forum
z Niemiec, którzy czekali na ten sam
lot. Młodym ludziom towarzyszył
miejscowy biskup, który przybył,
by pobłogosławić ich na szczęśliwą
podróż. Duża liczba młodych katolików na czele ze swoim pasterzem
modliła się na lotnisku. Niewiarygodny widok i prawdziwe świadectwo tego, że w Niemczech jest
obecny młody Kościół!
Na lotnisku w Panamie spotykano nas bardzo życzliwie.
Celnik, który sprawdzał mój
paszport, dał mi w prezencie
bransoletkę z wizerunkiem
świętych – patronów Dni Młodzieży. Ja zaś w geście wdzięczności poczęstowałam go białoruskimi cukierkami.
Najpierw
pojechaliśmy do Colon Kuna Yala
na Diecezjalne Dni Młodzieży.
Mieszkaliśmy u rodzin. Byłam
zszokowana tym, że w naszym
pokoju brakowało okien, w łazience mieszkała mysz, podjadająca mydło, a deszcz w nocy
tak głośno bębnił w blaszany
dach, że się zdawało: na dom
spadają kamienie. I jakież
było moje zdziwienie, gdy się
dowiedziałam, że mieliśmy
szczęście mieszkać w bogatym domu.
Po wspólnej modlitwie
na różańcu otrzymaliśmy
zadanie: mieliśmy chodzić
po domach i ewangelizować.
Szczerze mówiąc, bardzo
mnie to zaniepokoiło, gdyż
obawiałam się, że ludzie
nas nie zrozumieją i wypędzą. Na przekór moim

Lena
Bogdan
P o d czas Światowych Dni
Młodzieży
największe
wrażenie wywarł na mnie
panujący
duch

dzi w pełni zrozumiałam właśnie
w Panamie.
Na określenie siebie zwykle
używam pojęcia „idealistka” lub
„perfekcjonistka”. W moim życiu
wszystko musi zostać zaplanowane
odpowiednio wcześniej, powinny
być pewność i konkret. Podobna
organizacja w codziennych obowiązkach jest bardzo pomocna,
gdyż mając dokładny plan, łatwiej
ze wszystkim zdążyć i zrealizować
zamiary. Jednak w moim przypadku to planowanie dotyczy całego
życia, więc nieraz, myśląc o tym,
co będzie, zapominam o tym,
że żyję w tej konkretnej chwili.
Tam, w Panamie, pewnego
słonecznego ranka siedziałam nad

brzegiem oceanu, obserwowałam
pelikany i nagle uświadomiłam sobie, że nie myślę o niczym innym.
Nie odświeżałam w pamięci pewnych wydarzeń, choć tak typowe
jest dla mnie powracanie do sytuacji, które zaszły, oraz ich analiza:
przemyśleć każde słowo, intonację,
spojrzenie. Po prostu siedziałam,
grzejąc się w ciepłych promieniach
słońca, patrzyłam na tańczące fale,
czułam woń kwiatów oraz słonej wody oceanu i obserwowałam
ptaki, które zdobywały sobie śniadanie. W tamtej chwili czułam się
tak, jak gdyby życie „przed” nigdy
nie istniało, a przyszłość mnie nie
interesowała. Była to wielka łaska
od Boga. Jak gdyby rzekł do mnie:

„Zobacz jak piękny stworzyłem
świat, ciesz się tym, co widzisz”.
I otrzymałam osłodę tu i teraz,
w tym konkretnym momencie.
Jestem studentką i ŚDM akurat
zbiegło się w czasie z sesją zimową. Niektóre egzaminy zaliczyłam
wcześniej, a resztę postanowiłam
zdać po powrocie do domu. Znając
siebie, prawdopodobnie większość
czasu w Panamie miałam spędzić,
planując: kiedy i jak jechać na
uniwersytet, przygotowywać się
do egzaminów, w jaki sposób lepiej
zorganizować swój czas...
Jednak w rzeczywistości było
inaczej: tak, jak powiedział papież.
Skupiłam się na swoim „dziś”.

lękom lokalni mieszkańcy byli bardzo życzliwi, wśród nich znaleźli się
i katolicy, i protestanci. Jednak największe wrażenie wywarły na mnie
warunki, w których żyją. W domu
mogło nie być żadnego okna, ściany
miały dziury, a zamiast dachu leżał
kawałek metalu. Równolegle z nami
po wsi chodzili świadkowie Jehowy.
Wtedy uświadomiłam sobie, że boję
się zaglądać do domów i ewangelizować tylko dlatego, że to kojarzy
się z sekciarzami. Zasmuciło mnie
to, że przedstawiciele sekty chętnie
promują swoje poglądy, katolicy
natomiast wstydzą się dzielić własną wiarą w prawdziwego Boga.
Potem grupa otrzymała kolejne zadanie – posprzątać śmiecie
na ulicy. Było tego tak dużo, że część
zgniła i przekształciła się w glebę.
Nie mogłam zrozumieć, dlaczego
ludzie, mieszkający wśród tak pięknej przyrody, nie szanują jej. Wielu

uczestników z innych państw. Dzięki
naszemu nietypowemu wyglądowi
zwrócił na nas uwagę arcybiskup
Panamy, podszedł, by się przywitać
i porozmawiać.
Mimo niebezpiecznych warunków w pamięci zostały bardzo jaskrawe i pozytywne wrażenia z Colon Kuna Yala. A wszystko to dzięki
niewiarygodnemu pięknu przyrody,
dobroci, życzliwości, otwartości
i gościnności lokalnych mieszkańców.
Potem czekało na nas Panama
City. Jest to miasto z daleka widoczne dzięki potężnym drapaczom
chmur, a zarazem tonące w śmieciach i wysypiskach.
Mimo że parafia, która nas
przyjmowała, znajdowała się
w centrum miasta, trafiliśmy
do ubogiej rodziny. Częstymi gośćmi
w naszym pokoju były jaszczurki,
mrówki, a nawet mysz. Na początku

oraz gazet o tematyce dotyczącej
Dni Młodzieży można wywnioskować, że są oni szczerymi wiernymi
i praktykującymi katolikami. Być
może ta rodzina nie posiada zbyt
wielu dóbr materialnych, ale jest
bardzo bogata duchowo.
Każdego dnia, idąc do kościoła,
mijaliśmy pewien na wpół zniszczony dom, stojący na wzgórzu.
Myślałam, że nikt tam nie mieszka
i prawdopodobnie niedługo zostanie usunięty. Jak bardzo się zdziwiłam, gdy się okazało, że mieszka
tam wielodzietna rodzina. Pewnego
razu wieczorem jak zwykle przechodziliśmy obok i dostrzegliśmy dwie
twarzyczki wyglądające przez okno;
maleństwa na całą moc śpiewały
hymn ŚDM.
Na koniec chcę się jeszcze podzielić następującym przeżyciem.
Gdy szliśmy na pole na wigilię,
jednej z dziewczyn rozwalił się but.

próbowało uświadomić lokalnym
mieszkańcom, że śmiecie powinny
lądować w śmietniku. Panamczycy,
jak mnie się wydało, nie zwracają
uwagi na czystość. Jest to ich jedyny
minus.
Później spostrzegłam, że nie
mogliśmy nigdzie wyjść bez wolontariusza. Trochę to nawet denerwowało, gdyż chciałam się wybrać na
spacer, porobić zdjęcia na tle pięknych krajobrazów, pojechać na targowisko, jak Salwadorczycy lub Dominikańczycy. Okazało się, że było
to potrzebne, gdyż mieszkaliśmy w
najbardziej kryminalnym regionie
kraju, gdzie jest bardzo rozwinięty
bandytyzm i handel narkotykami.
Biali ludzie mogli zostać porwani,
by później wymagać za nich okup.
Na pożegnalnym koncercie w
mieście Colon, gdzie zgromadziła
się młodzież z całej diecezji, nieustannie pytano nas, skąd jesteśmy.
Ludzie nie mogli zrozumieć, cóż to
za kraj – Białoruś. Nasza młodzież
była ubrana w białoruskie stroje
narodowe i koszulki z ornamentem, co budziło ciekawość ze strony

wybrednie traktowałam posiłki proponowane przez gospodynię. Jednak
potem zrobiło mi się wstyd za taką
postawę, gdyż uświadomiłam sobie,
że ci ludzie nie są gorsi ode mnie
i Jezus kocha ich tak samo. Każdy człowiek pragnie, by przyszedł
do niego Chrystus. Ja również powinnam być otwarta na różne osoby, gdyż być może Zbawiciel będzie
chciał przyjść przeze mnie. Każdego
razu modliłam się przed spożyciem posiłku, przypominałam sobie
św. Jana, który z Bożą pomocą nie
umarł, pijąc otrute wino, i jadłam
danie, by nie skrzywdzić gospodarzy, mając nadzieję, że mnie też nic
złego się nie przydarzy. Mimo niehigienicznych warunków ani razu
się nie otrułam i ogólnie nie miałam
żadnych problemów z trawieniem.
A śniadania u tej rodziny były tak
dobre, że odczułam wielki wstyd
za swoje myśli. Gospodyni, kobieta
w podeszłym wieku, gotowała posiłek nawet, jeśli musieliśmy wstawać
o 6 rano. Było mi miło, że tak się
o nas troszczy. Biorąc pod uwagę
ogrom literatury religijnej, obrazów

Nigdzie w pobliżu nie mogliśmy
znaleźć sklepu, by nabyć przynajmniej najzwyklejsze klapki. Dziewczyna z pokorą przyjęła tę sytuację i szła boso. Wszyscy się o nią
martwiliśmy, gdyż dookoła było
strasznie brudno i mogła uszkodzić
stopę. Niepokoiło nas również, czy
da radę następnego dnia wrócić
z powrotem, ponieważ musiałaby
iść po rozpalonym asfalcie. Każdy
starał się wesprzeć ją na duchu,
rozśmieszyć najdziwniejszymi pomysłami. W końcu postanowiliśmy
zrobić obuwie z tego, co mamy.
Chłopcy użyczyli karimaty, dziewczęta nitek. Powstały dość sympatyczne buty, ich właścicielka była zadowolona. Szczerze mówiąc, trochę
się niepokoiłam, że wykonane przez
nas klapki rozwalą się po kilku krokach. Ale Bóg czyni cuda: dziewczyna dotarła w nich do samego domu!
Tak oto razem rozwiązaliśmy problem i po raz kolejny się przekonaliśmy, że moc kryje się w ludziach,
a nie w materialnych bogactwach.

radości i otwartości. Ludzie z różnych narodów i kultur, w różnym
wieku – wszyscy byliśmy tacy
sami, równi. Wszędzie widziało
się uśmiech, życzliwość. Chętnie
pytaliśmy siebie nawzajem, skąd
przyjechaliśmy, jak się komu powodzi. Te przyjazne relacje były
naturalne, choć w życiu codziennym trudno jest podejść do kogoś
na ulicy i zacząć rozmowę.
Gościnność lokalnych miesz-

kańców, ich troska o nas świadczyły o tym, że miłość Chrystusa
wypełnia ich serca.
Na tym spotkaniu młodzież
wraz z papieżem, zastępcą Chrystusa na ziemi, trwała w duchu
jedności wiary, łaski i miłości,
co ułatwiało zrozumienie pojęcia
„Kościół powszechny”.
Dnie spędzone w Panamie
stały się dla mnie czasem pokrzepienia na duchu. Na tej drodze

było wiele trudności i przeszkód,
ujawniły się moje słabe strony.
Jednak pokonałam ten szlak,
gdyż nie byłam sama. W trakcie tej drogi zrozumiałam też
wielkość Boga, Jego wszechmoc
i uświadomiłam sobie, że „wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13). Te słowa stały się
moim hasłem.
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myśli
o ŚDM
od ks. Antoniego
Gremzy

Ojciec Święty uruchomił oficjalną platformę
„Click to pray”.

Po ХХХІV Światowych Dniach Młodzieży w Panamie delegacja z Białorusi, przedstawiająca nasz kraj na tym spotkaniu,
miała czas na przemyślenie i krótki odpoczynek, a także na podziwianie malowniczych panamskich krajobrazów.
Ks. kanonik Antoni Gremza, duszpasterz młodzieży diecezji
grodzieńskiej, dzieli się myślami, które powstały po intensywnych wydarzeniach dwutygodniowego forum młodych.

Podobne spotkania są konieczne
P I E RW S ZA M Y Ś L, która się rodzi w sercu, sygnalizuje o tym, że
takie spotkania są bardzo potrzebne młodzieży.
Dążenie współczesnego społeczeństwa do integracji ma raczej
charakter wirtualny. Globalizacja, a zarazem odrzucenie i alienacja
nie dają człowiekowi dostępu do innych ludzi. Papież Franciszek
bardzo często zwracał uwagę na prognozę izolacji wierzącej osoby
w stosunku do Boga i bliźniego. Wszechmocny zawsze posyła nas
do innych z pewną misją życiową, by pomóc pokonać współcześnie
szerzące się odosobnienie.
Po raz kolejny (uczestniczyłem w podobnym spotkaniu po raz
czwarty) upewniam się, że Światowe Dni Młodzieży to czas, gdy
trzeba wyjść z alienacji swego serca. Nie bać się, że nie uda się porozumieć, bo mówicie w różnych językach i macie inny kolor skóry;
nie zamykać się w swoich poglądach na życie, lecz uczyć się je korygować i wypełniać zaufaniem do Chrystusa i Maryi. Każdy uczestnik spotkania miał cudowną możliwość wyjścia ze swojej izolacji
duchowej.

Możliwość lepszego poznania Kościoła
D R U G A M Y Ś L dotyczy tego, że każde ŚDM to czas na poznawanie
wyjątkowości i rozmaitości Kościoła powszechnego w różnych zakątkach świata.
Papież Franciszek przypomniał młodym z innych kontynentów, że
w Panamie zobaczyli bogactwo tradycji Kościoła Ameryki Łacińskiej oraz wybrzeża Morza Karaibskiego. Kraj jest niezwykły i niepowtarzalny. Hiszpańskie korzenie chrześcijaństwa i lokalna kultura Indian są dziś bardzo ze sobą powiązane. Piękno wieżowców
i wybrzeży oceanu szybko zmienia się w prowincjalne ubóstwo i
zanieczyszczenia. W takich warunkach człowiek głębiej poznaje

położenie współczesnego społeczeństwa i ceni to, czym Bóg go obdarza.

T RZ E C I A M Y Ś L polega na tym, że kult Najświętszej Maryi Panny i Jej orędownictwo odgrywają znaczną rolę w kształtowaniu się
świadomości i przynależności do Chrystusa wszystkich Jego uczniów.
Czczenie Matki Bożej Starożytnej (di Antiqua) z pięknej odnowionej katedry Panama-City oraz różnorakie wizerunki Maryi Panny
w każdej świątyni Panamy są dowodem na to, że Kościół Chrystusowy nadal się kształtuje w promieniach matczynej miłości Maryi.
Podczas ceremonii zakończenia ХХХІV Światowych Dni Młodzieży bardzo wymowny był moment, w którym papież Franciszek powierzył młodzież i siebie macierzyńskiemu wstawiennictwu Maryi
przed Jej Synem.

Wdzięczność Bogu
CZWA RTA M Y Ś L jest o tym, że każde owocnie przeżyte spotkanie rodzi wdzięczność Panu Bogu za osoby, które przyjmowały
uczestników w swoich domach, za dar ich gościnności i serdecznego ciepła.
Bogu niech będą dzięki za mieszkańców Panamy z różnych
wspólnot chrześcijańskich, którzy dzielili się z nami swoją gościnnością i modlili się o spokojne i owocne przeżycie przez uczestników tego spotkania. A wraz z wdzięcznością za ludzi, rodzi się chęć
po raz kolejny wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży, które
się odbędą za trzy lata w Portugalii.
w sobie pary, i w małżeństwie. Wyraża się
w wykorzystywaniu siebie nawzajem. Nieczystość jest „używaniem”
innej osoby do zaspokojenia własnych potrzeb.
W podobnych sytuacjach
sfera seksualna również
wchodzi w grę.

„Ludzka dusza ma dziurę
o wielkości Boga
i każdy wypełnia ją tak,
jak potrafi”.

Jean-Paul Sartre

N I E CZY S TO Ś Ć –
PRAGNIENIEM MIŁOŚCI
Polski rekolekcjonista
dominikanin o. Adam
Szustak w jednej ze swoich konferencji wypowiedział ciekawą myśl:
„Nieczystość jest formą
szukania miłości, niezaspokojonym pragnieniem serca, żeby być kochanym, żeby był drugi
człowiek, który okaże
mi tę miłość w taki sposób, że mi wystarczy”.
Jeśli człowiek odczuwa
potrzebę czegoś, pragnie ją zaspokoić. A jeśli
jest to zapotrzebowanie
fundamentalne? Być kochanym to jedna z najbardziej podstawowych
pragnień.

Aplikacja modlitewna jest
dostępna zarówno dla systemu
Android, jak i dla iOS. Składa
się z trzech głównych rozdziałów. Pierwszy nosi nazwę
„Módl się z papieżem”, zawiera comiesięczne intencje modlitewne Ojca Świętego; drugi – „Módl się codziennie” –
ma za zadanie zachęcać
do regularnej modlitwy; trzeci – „Módl się w sieci” – jest
przestrzenią, gdzie użytkownicy mogą umieszczać własne prośby, aby modlić się
za siebie nawzajem.

Towarzyszenie Maryi

Gdy nie wiadomo,
o co chodzi,
chodzi o miłość.
O czystości

Wydaje się, że w katolickim odbiorze czystość najczęściej jest
kojarzona z cielesnością,
z seksualnością, w sposób szczególny, jak nieraz słyszymy, z czystością
przedmałżeńską,
czyli
z powstrzymaniem się od
seksu. Czy tak jest rzeczywiście? W samym akcie
miłości cielesnej nie ma
nic złego, podobnie jak
w seksualności. Rozumienie czystości trzeba wyprowadzić poza kontekst
ciała. Zaczyna się ona, jak
każda dobra lub gorsząca sprawa, w umyśle oraz
sercu, które później aktywują też nasze ciało.

„Kliknij, aby się pomodlić”

Korzeni niedostatku
miłości trzeba szukać
w dzieciństwie. Wyrwać
je jest w stanie tylko
Bóg. Krocząc dalej drogą
myśli polskiego zakonnika, możemy zauważyć:
„Każdy człowiek, nawet
najbardziej
kochający,
najbardziej
cudowny
nie zaspokoi tego pragnienia miłości. Jeżeli
ktoś ma niezaspokojone pragnienie miłości
u Pana, jeżeli Nim nie
wypełni serca, to będzie nieczysty, dlatego
że będzie szukał kogoś,
kim będzie mógł się
zaspokoić”.
Przejawia
się
to
i w przyjaźni, i w relacjach
zakochanej

CZY S TO Ś Ć
I SEKSUALNOŚĆ
Słowa papieża Pawła VI z encykliki „Humanae Vitae” o tym, że bliskość męża i żony to „Akt
Święty zasługujący na
wieczność – że to czynią,
będą zbawieni” mogą wywołać zdziwienie. Zdziwienie, gdyż z powodu
częstych rozmów o stosunkach płciowych przed
ślubem lub raczej ich zakazywaniu, mogą one być
postrzegane jako zgorszenie, a nawet grzech.
Po pierwsze nie jest
to prawda, gdy mówimy
o fizycznej bliskości między małżonkami. W jednej
z konferencji wspomniany wcześniej o. Szustak
zadał pytanie, jakie były
pierwsze słowa Boga do
człowieka po tym, jak
go stworzył. Wszechmocny kazał mężczyźnie
i niewieście, by uprawiali miłość: „Po czym Bóg
im błogosławił, mówiąc
do nich: «Bądźcie płodni
i rozmnażajcie się, abyście

zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną»”
(Rdz 1, 28). Seks został
wymyślony przez Pana,
jest ważną i wspaniałą
możliwością wyrażenia
miłości do siebie nawzajem, stanowi sposób zjednoczenia się męża i żony.
Przynajmniej powinien.
Po drugie, gdy mówimy o stosunkach płciowych przed ślubem oraz
o tym, dlaczego warto się
przed nimi powstrzymać,
nie chodzi o to, co można,
a czego nie. Chodzi o niewykorzystywanie innego,
o to, by seks z ukochaną
osobą był czymś więcej
niż zwykłe zaspokojenie
potrzeb – nie tylko fizycznych, lecz także moralnych, tego pragnienia
miłości, które każdy nosi
w sobie, ale z powodu
zranień
wewnętrznych
zaspokaja na różne sposoby. Aby to pragnienie
dostrzec w sobie oraz
w osobie, z którą chcemy
spędzić całe życie (!), trzeba się nauczyć słuchania
i mówienia rozumem i
sercem, gdyż wtedy będzie dużo łatwiej rozmawiać ciałem i rozwiązywać problemy dotyczące
życia intymnego, które
mogą powstać po ślubie.
Katarzyna
Pawłowska

Asia Bibi ostatecznie
uwolniona
Chr ześcijanka skazana na śmierć za rzekome bluźnierstwo wobec
islamu, a po 8 latach
w celi śmierci uniewinniona przez Sąd Najwyższy Pakistanu, została
definitywnie oczyszczona z wszelkich zarzutów
i uwolniona.
Cała historia rozpoczęła
się w 2010 roku. Żona i matka pięciorga dzieci podczas
rozmowy przy studni namawiana przez muzułmanki
do przejścia na islam spytała
je: „Co dla was uczynił Mahomet?”. Po czym dodała: „Dla
mnie Jezus umarł na krzyżu”.
Zostało to uznane za bluźnierstwo. Została aresztowana. Jak powiedział jej mąż,
w więzieniu była wielokrotnie
bita i gwałcona. Podupadła
na zdrowiu. Została skazana
na śmierć. Jednak nie wyrzekła się Chrystusa, choć mogło
to zakończyć jej prześladowanie. Społeczność międzynarodowa upominała się żywo
o jej wolność i życie. Władze
pakistańskie zapewne zdawały sobie sprawę z tego, ile
tracą w oczach świata, ale
podlegały też dużej presji
ze strony radykalnych mas
muzułmańskich. Rozpatrywanie odwołań trwało niemal
w nieskończoność. W końcu
w październiku zeszłego roku
Sąd Najwyższy uniewinnił
Asię. Kobieta nie mogła
jednak opuścić Pakistanu
do czasu rozpatrzenia ostatniego skierowanego przeciwko niej wniosku. W końcu
został on odrzucony, a wyrok
uniewinniający – podtrzymany. Asia Bibi dołączyła
do swojej rodziny w Kanadzie.
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Największa z cnót

Czy można udzielić
sakramentu
namaszczenia
chorych
umierającemu
człowiekowi wbrew
jego woli?
Sakrament namaszczenia chorych jest udzielany przede wszystkim
osobom ciężko chorym.
Wcześniej był celebrowany tylko raz jako tzw.
ostatnie namaszczenie. Dziś człowiek może
otrzymać go kilkakrotnie
w ciągu życia, gdy grozi
mu niebezpieczeństwo
śmierci.
Kościół nikogo do namaszczenia nie zmusza,
lecz proponuje posługę
sakramentalną. Człowiek
zawsze pozostaje wolny,
w tym też w sytuacji, gdy
coś zagraża jego zdrowiu.
Nikt nie może naruszać
to prawo, nawet w trosce
o zbawienie bliźniego.
Człowiek, który nie
chce przyjąć namaszczenie, pozbawia siebie sakramentalnej łaski. Może
się to odbywać z powodu
trwania w grzechu ciężkim
bez żalu i chęci poprawy.
Zdarzają się sytuacje,
kiedy to osoba chora lub
w podeszłym wieku jest
w pełni świadoma i, mając na sumieniu grzechy
ciężkie, pragnie pojednać
się z Bogiem. Jednak żywi
uprzedzenie do spowiedzi:
nie uważa ją za obowiązkową i nie chce przystąpić
do sakramentu pokuty.
Jeśli po wytłumaczeniu,
że jest to niezbędny środek, by pojednać się z Bogiem ustanowiony przez
Jezusa Chrystusa, osoba nadal nie zgadza się
na spowiedź, niestety, nie
wolno udzielić jej sakramentu namaszczenia chorych do chwili, aż znajdzie
w sobie odwagę i siły,
by wyznać grzechy. Udzielanie namaszczenia nieprzytomnym chorym, którzy nie wyrazili pragnienia przyjęcia sakramentu,
ma charakter antywychowawczy. Jeśli osoba, która
odmawiała przyjęcia łaski
sakramentalnej, odchodzi do wieczności, trzeba
od razu zaprosić kapłana,
by wspólnie się pomodlić
za zmarłego.
Ks. Jerzy Biegański
Według grodnensis.by

10 lutego 2019

We współczesnym świecie dużo się mówi o „miłości”. Jednak
pojęcie to zostało tak wypaczone, że wielu straciło w nią wiarę.
Jako chrześcijanie dobrze wiemy, że miłość jest fundamentem,
na którym powinno się budować świętość, gdyż sam Chrystus
za najważniejsze przykazanie uznał miłowanie Pana Boga
swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim
umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego
(por. Mt 22, 37-39). Jak więc jest rozumiana miłość
w teologii katolickiej? Czym nie jest? Jakie cechy posiada?

C N OTY
WLANE
Każda osoba, przyjmująca chrzest, otrzymuje łaskę uświęcającą,
która czyni ją uczestnikiem życia i natury
Wszechmocnego. W ten
sposób człowiek staje się
dzieckiem Bożym. Wraz
z łaską Stwórca wlewa
do duszy ludzkiej trzy
cnoty: wiarę, nadzieję
i miłość. Właśnie dlatego obok nazwy „cnoty
teologalne” istnieje inna
– „cnoty wlane”. „Uzdalniają one chrześcijan do
życia w jedności z Trójcą
Świętą. Ich początkiem,
motywem i przedmiotem jest Bóg Trójjedyny”
(KKK 1812). „Kształtują,
pobudzają i charakteryzują działanie moralne
chrześcijanina. [...] Są
wszczepione przez Boga
w dusze wiernych, by
uzdolnić ich do działania jako dzieci Boże i do
zasługiwania na życie
wieczne. Stanowią rękojmię obecności i działania Ducha Świętego
we władzach człowieka”
(KKK 1813). A więc cnoty
wlane łączą nas z Wszechmogącym i umacniają
na drodze ku świętości.
Wiara pomaga wierzyć w Boga i Jego Objawienie. Ona też sprawia,
że człowiek pragnie poznać wolę Stwórcy i ją
wypełnić (por. KKK 1814).
Jednak za mało jest wierzyć w sercu, trzeba tę
wiarę wyznawać, odważnie o niej świadczyć i ją
szerzyć (por. KKK 1816).
„Do każdego więc, kto się
przyzna do Mnie przed
ludźmi, przyznam się
i Ja przed moim Ojcem,
który jest w Niebie. Lecz
kto się Mnie zaprze
przed ludźmi, tego zaprę
się i Ja przed moim Ojcem, który jest w Niebie”
(Mt 10, 32-33). Trzeba też
pamiętać, że wiara bez
uczynków jest martwa
(por. Jk 2, 26).
Dzięki nadziei „pragniemy
jako
naszego
szczęścia Królestwa Niebieskiego i życia wiecznego, pokładając ufność
w obietnicach Chrystusa
i opierając się nie na naszych siłach, lecz na pomocy łaski Ducha Świętego” (KKK 1817). Cnota ta
oczyszcza działania ludzkie, by „ukierunkować
je na Królestwo Niebieskie, chroni przed zwątpieniem,
podtrzymuje
w każdym opuszczeniu,
poszerza serce w oczekiwaniu szczęścia wiecznego. Żywa nadzieja
chroni przed egoizmem
i prowadzi do szczęścia
miłości” (por. KKK 1818).

Nadzieja więc dodaje sił,
by mimo prób i trudności, ufając Bożemu miłosierdziu, kroczyć naprzód
w dążeniu do świętości.
Miłość to cnota, „dzięki której miłujemy Boga
nade wszystko dla Niego
samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze
względu na miłość Boga”
(KKK 1822). Właśnie ona
jest podstawą doskonałości
chrześcijańskiej.
Im bardziej doskonale potrafimy kochać,
tym bliżej Królestwa
Niebieskiego
jesteśmy
(por. KKK 1827). „Owocami miłości są radość,
pokój i miłosierdzie. Miłość wymaga dobroci
i upomnienia braterskiego; jest życzliwością;
rodzi wzajemność; trwa
bezinteresowna i hojna.
Miłość jest przyjaźnią
i komunią” (KKK 1829).
Jak mówi św. Paweł
w Pierwszym Liście do
Koryntian, miłość jest
najważniejszą z trzech
cnót (por. 1 Kor 13, 13).
Przypatrzmy się jej bliżej.
CZY M J E S T
M I ŁO Ś Ć
Przede
wszystkim
trzeba sobie uświadomić,
że miłość w rozumieniu
chrześcijańskim to pragnienie dobra dla drugiej
osoby. A więc nie jest ona
uczuciem, lecz świadomym i dobrowolnym wyborem. Człowiek uzdolniony do miłości przez
łaskę otrzymaną podczas
chrztu sam podejmuje
decyzję: czy chce kochać.
Miłość ludzką można
podzielić na trzy etapy:
1) miłość do Boga;
2) miłość do siebie
samego;
3) miłość do bliźniego.
Miłując Wszechmocnego, uczymy się miłości doskonałej, która
nas oczyszcza i uzdalnia
do
kochania
siebie
i innych. Wystarczy, że
uświadomimy sobie wielkość czynu Chrystusowego, by wrażliwe serce
nie mogło się już oprzeć
miłości ku Niemu. „Nie
ma większej miłości od
tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Umiłowawszy Boga całym sercem,
będziemy strzegli się
grzechu. Przecież nikt nie
chce świadomie wyrządzać krzywdę ukochanej
osobie. A doskonale wiemy, że popełniane przez
nas zło obraża Wszechmocnego. Mesjasz apelował do apostołów:
„Wytrwajcie w miłości
Mojej! Jeśli będziecie
zachowywać Moje przykazania, będziecie trwać

w miłości mojej” (J 15,
9-10). A więc najpewniejszą drogą do świadczenia miłości Bogu jest realizacja Jego przykazań.
Nie zaniedbujmy tego
warunku i pamiętajmy,
że każde z nich jest tak
samo ważne.
Gdy uda nam się otworzyć na Bożą miłość
i ją odwzajemnić, będziemy w stanie pokochać też
samych siebie. Nie „miłością” egoistyczną, lecz
miłością naturalną, właściwą. Polega ona przede
wszystkim na zaakceptowaniu samych siebie
takimi, jacy jesteśmy.
Dotyczy to zarówno wyglądu zewnętrznego, jak
i naszego wnętrza. Nikt
nie jest idealny. Każdy
ma jakieś wady i jakieś
zalety. Bóg stworzył cię
właśnie takim i takim cię
bezgranicznie umiłował.
Może w oczach świata
jesteś za gruby lub za
wysoki, masz za duży nos
lub sterczące uszy, ale w
oczach Pana jesteś wspaniały! Pamiętaj o tym. Co
się tyczy naszego wnętrza, czyli charakteru i
temperamentu, wiadomo,
że powinniśmy zwalczać
swe słabości, nieustannie się rozwijać i dążyć
ku doskonałości. Jestem
pewna, że niejednej osobie krewni lub otoczenie
wmawiali, że ma tyle
wad, że jest do niczego.
Bardzo to zniechęca. Jednak nie wolno opuszczać
rąk i się poddawać. Po
pierwsze, przypomnij sobie, że Bóg ciebie kocha.
Po drugie, uświadom:
ważne jest to, że się starasz (jednak nie powinno
się to stać usprawiedliwieniem na każde niepowodzenie). Po trzecie,
zaakceptuj siebie. Jak
trafnie zauważył pewien
kapłan podczas rekolekcji, ja to moje zalety
i wady. By móc siebie
zaakceptować, powinienem dostrzec i przyjąć
również te strony złe.
Gdyż moje „ja” składa się
zarówno z plusów, jak
i z minusów.
Gdy już nauczymy się
miłości do siebie, nie
sprawi nam większego
kłopotu pokochanie bliźniego. Jeśli zaakceptujemy siebie takimi, jacy
jesteśmy, i uświadomimy
sobie, że nikt nie jest
idealny, w tym też ja sam,
będziemy mogli realnie spojrzeć na bliźnich,
nie wymagając od nich
ponad miarę, z wyrozumiałością przyjmując ich
słabości. „Odmierzą wam
bowiem taką miarą, jaką
wy mierzycie” (Łk 6, 38).
Przypomnijmy
raz

jeszcze: miłość jest pragnieniem dobra dla innych. Jednak warto pamiętać, że wszelkie dobro
bez miłości nie ma sensu:
„Gdybym mówił językami
ludzi i aniołów, a miłości
bym nie miał, stałbym się
jak miedź brzęcząca albo
cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie

tajemnice, i posiadał
wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak
iżbym góry przenosił, a
miłości bym nie miał,
byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę
całą majętność moją, a
ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie
miał, nic bym nie zyskał”
(1 Kor 13, 1-3).

JAKA JEST MIŁOŚĆ
Listę cech doskonałej miłości przytoczył już św. Paweł. Mimo że świat mknie do przodu, pozostają one
niezmienne. Pokrótce przyjrzyjmy się każdej z nich.
•

Miłość jest cierpliwa, czyli spokojna i powściągliwa, a zarazem wytrwała i niestrudzona. Nie boi
się wyzwań, nie ucieka przed problemami.

•

Miłość jest łaskawa, czyli miłosierna. Wyświadcza dobro i potrafi przebaczyć.

•

Miłość nie zazdrości, czyli umie się cieszyć radością bliźniego. Potrafi też w pełni zaufać drugiej
osobie, by nie wątpić w jej wierność i szczerość.

•

Miłość nie szuka poklasku, czyli nagrody
i uznania. Jest bezinteresowna. Niczego nie chce
w zamian.

•

Miłość nie unosi się pychą, czyli jest skromna.
Wie, że dobre w sobie zawdzięcza Bogu, więc jest
świadoma, że nie ma się czym szczycić.

•

Miłość nie dopuszcza się bezwstydu, czyli kocha
czystość zarówno duszy, jak i ciała.

•

Miłość nie szuka swego, czyli na pierwsze miejsce stawia dobro i preferencje innej osoby.

•

Miłość nie unosi się gniewem, czyli umie zapanować nad emocjami, jest łagodna i ustępliwa.

•

Miłość nie pamięta złego, czyli potrafi nie tylko
przebaczyć, lecz także zostawić to w przeszłości
i już do tego nie wracać.

•

Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą,czyli ceni uczciwość
i szczerość.

•

Miłość wszystko znosi, czyli ze wszystkim się godzi. Z pokorą przyjmuje zarówno dobre, jak i złe.

•

Miłość wszystkiemu wierzy, czyli nie podejrzewa
w kłamstwie.

•

Miłość we wszystkim pokłada nadzieję, czyli ufa
w stu procentach.

•

Miłość wszystko przetrzyma, czyli nigdy się
nie poddaje.

•

Miłość nigdy nie ustaje, czyli nigdy się
nie kończy.

Miłość to jedna z podstawowych składowych
ludzkiego zbawienia. Na pierwszy rzut oka jest tak
codzienna, że nie ma w niej nic trudnego. Jednak jakże w rzeczywistości jest wymagająca! Pięknie to ujął
w jednym ze swoich wierszy ks. Jan Twardowski: „Zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz”. Strzeżmy
się, by nie bagatelizować miłości we własnym życiu.
Bez niej nie da się osiągnąć zbawienie.

Wiktoria Sidar
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

WIADOMOŚCI

CYKL SPOTKAŃ O WYCHOWANIU
CHRZEŚCIJAŃSKIM ODBYWA SIĘ
W GRODNIE
Prowadzą je chrześcijański psycholog, arte terapeuta Olga
Parada oraz konsultant ds. pytań dotyczących życia rodzinnego, młody psycholog Anżela Kuzikiewicz.

DZ I E Ń ŻYC I A KO N S E K ROWA N E G O
2 lutego w Grodnie miało miejsce spotkanie sióstr i ojców zakonnych,
którzy posługują na terenie diecezji grodzieńskiej. Odbyło się ono z okazji
Dnia Życia Konsekrowanego, który jest obchodzony w Kościele katolickim
z woli św. papieża Jana Pawła II już po raz 23.
Osoby konsekrowane wspólnie dziękowały Bogu za dar, jakim jest życie
zakonne dla Kościoła powszechnego, dla nich samych i dla całego świata.
W ramach spotkania uczestniczyły w konferencji, trwały na adoracji Najświętszego Sakramentu. Kulminacją święta była Eucharystia w kościele katedralnym pw. św. Franciszka Ksawerego, której przewodniczył ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. W homilii hierarcha zaznaczył, że każdy zakonnik jest
dla świata „doniosłym i bardzo potrzebnym znakiem”.
Pasterz diecezji grodzieńskiej wyraził siostrom i ojcom zakonnym
wdzięczność za nieustanne wsparcie modlitewne okazywane przez nich
Kościołowi wielkodusznie i bezinteresownie. Podziękował za wszelkie zaangażowanie w posługę na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, osób chorych
i cierpiących, a także tych wszystkich, pośród których przebywają na co
dzień. „To niewidzialne, dyskretne, lecz bardzo skuteczne wsparcie jest wewnętrznym bogactwem Kościoła, jego niezawodnym duchowym zapleczem”
– dodał hierarcha.
Podczas Mszy św. osoby konsekrowane z płonącymi gromnicami w ręku
odnowiły śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Drugi semestr roku akademickiego w grodzieńskim seminarium rozpoczął się dniem skupienia, który poprowadził kanclerz kurii archidiecezji
mińsko-mohylewskiej ks. kanonik Dymitr Puchalski.
W kaplicy seminaryjnej odbyła się Msza św. z udziałem seminarzystów,
podczas której ks. bp Józef Staniewski dziękował Panu Bogu za 5. rocznicę sakry biskupiej. Hierarcha wyraził też wdzięczność za wszystkich ludzi, których Opatrzność Boża stawia na jego drodze życia, a także poprosił
o modlitwę w jego intencji.

WYDARZENIA KULTURALNE
W sopoćkińskim Centrum Kulturowo-Historycznym otwarto muzeum
miniatur znanych zabytków sakralnych grodzieńskiego rejonu. W sali muzealnej pt. „Pozostawiono nam dziedzictwo” przedstawiono kilkadziesiąt kopii
pomników architektury – kościołów i cerkwi. Prace zostały wykonane z ceramiki przez mistrzów z miasteczka Wiercieliszki.
W centrum ekspozycji, podobnie jak na mapie rejonu, znajduje się miasto Grodno, które przedstawiają makiety kościoła katedralnego, cerkwi
kołożskiej oraz słynnej wieży strażackiej. Na wystawie można też zobaczyć zmniejszone kopie innych znanych obiektów, na przykład kościołów
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sopoćkiniach i pw. Trójcy
Przenajświętszej w Indurze, historycznej drewnianej świątyni w Przewałce.

DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNE

Spotkania odbywają się w klasztorze sióstr nazaretanek
przy kościele pobrygidzkim w każdą czwartą niedzielę
miesiąca o godz. 17.00.
Najbliższe spotkanie na temat „Wypalanie się rodziców”
odbędzie się 24 lutego. Mogą w nim wziąć udział wszyscy
chętni, szczególnie rodzice, odpowiedzialnie odnoszący się
do chrześcijańskiego wychowania swoich dzieci.

TROKIELSKIE SANKTUARIUM
KONTYNUUJE KONKURS!

Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin w Trokielach kontynuuje konkurs na najlepszy wiersz,
piosenkę lub filmik na temat „Matko Boża Trokielska,
prowadź nas za sobą”.
Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
– dzieci (do 16. roku życia);
– młodzież (w wieku od 16 do 30 lat);
– dorośli (od 30. roku życia).
Swoje prace można wysyłać do 1 kwietnia 2019 roku na adres
elektroniczny trokiele@tut.bylub pocztą: w. Trokiele, ul. Lidzka
61A, 231372, rejon woronowski, obwód grodzieński.
Prace muszą być podpisane: trzeba podać imię i nazwisko,
wiek, adres zamieszkania.
Po podsumowaniu wyników w trokielskim sanktuarium odbędzie się Msza św. w intencji wszystkich uczestników konkursu,
której będzie przewodniczył biskup grodzieński Aleksander
Kaszkiewicz. Oprócz tego, najlepsze utwory zostaną
opublikowane w książce, która się ukaże z tej okazji.

DIECEZJA GRODZIEŃSKA SZYKUJE ALBUM
O HISTORII KRZYŻY PRZYDROŻNYCH
W związku z tym wierni diecezji są zaproszeni do zbierania
i przekazywania informacji dotyczących krzyży
znajdujących się na terenie ich parafii.
Mogą to być dokumenty archiwalne, wspomnienia i świadectwa parafian, stare i współczesne zdjęcia. Materiały należy
dostarczyć osobiście do Kurii Diecezjalnej w Grodnie (można
też przekazać poprzez swoich duszpasterzy) albo wysłać
na adres elektroniczny grodnensis@gmail.com, podając
temat wiadomości „Krzyże przydrożne”.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ŻYCIU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO NA GRODZIEŃSZCZYŹNIE
Nowe informacje, zdjęcia, wideo będziesz mógł
codziennie śledzić na oficjalnej stronie internetowej
diecezji grodzieńskiej.

Delegacja młodych ludzi z diecezji grodzieńskiej, której przewodniczył biskup pomocniczy Józef Staniewski, wróciła z XXXIV Światowych
Dni Młodzieży w Panamie. Kolejne światowe forum młodych, w którym już
dzisiaj planują wziąć udział młodzi ludzie z naszego kraju, odbędzie się
w 2022 roku w Lizbonie (Portugalia).

JEDNYM WERSEM
• Z racji wspomnienia liturgicznego św. Franciszka Ksawerego w Smorgoniach odbył się „Miodowy Fest”. • W Międzynarodowym Dniu Pamięci
o Ofiarach Holokaustu mieszkańcy Grodna przeszli śladami ofiar. • Przedstawiciele różnych wyznań i stowarzyszeń społecznych zapalili w synagodze grodzieńskiej 6 świec jako symboliczny znak pamięci o 6 mln Żydów,
którzy zginęli podczas ludobójstwa nazistowskiego w Europie. • Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca świętowało 10-lecie istnienia w diecezji
grodzieńskiej. • Wspomnienie św. Jana Bosko obchodzono w Smorgoniach.
• Wieczór Muzyki i Poezji odbył się w klasztorze w Szczuczynie. • Drużyny chłopców z Grodna i Iwia wzięły udział w XXVIII Międzynarodowym
Turnieju Piłki Nożnej w Warszawie (Polska) i zdobyły pierwsze miejsca.
• Nowogródek odwiedziła figura św. Michała – niebieskiego patrona miasta
i Kościoła na Białorusi. • W klasztorze sióstr karmelitanek w Gudogaju miały
miejsce Dni Modlitwy dla dziewcząt.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
10 lutego 1948 r. – ks. Roman Panocha,
wik. Raduń;
10 lutego 2003 r. – ks. prał. Lucjan Wojciechowski,
prof. WSD w Grodnie;
13 lutego 1959 r. – ks. Paweł Sienkiewicz,
wik. gen., prob. Gudogaj;
15 lutego 1972 r. – ks. Michał Szałkiewicz,
prob. Trokiele;
21 lutego 1979 r. – ks. Stanisław Kozłowski,
prob. Boruny;
23 lutego 1985 r. – ks. Władysław Mączka,
prob. Łunna.

Kalendarz
wydarzeń
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11 lutego
Światowy Dzień
Chorego.
14 lutego
Święto św. Cyryla
i Metodego, patronów
Europy.
22 lutego
Święto Katedry
św. Piotra Apostoła.
Zachęcamy do
modlitwy w intencji
Ojca Świętego
Franciszka i Kościoła
powszechnego.
23 lutego
Wspomnienie
św. Polikarpa,
biskupa i
męczennika.

Programy
redakcji
katolickiej
„Głos Ewangelii”

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

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

Intencje
różańcowe
Luty

O zachowanie
jedności duchowej
między wiernymi
a kapłanami,
między kapłanami
a naszym biskupem
Aleksandrem.
O obfite owoce
duchowe Synodu
Diecezjalnego.
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Opowiadanie
o św. Walentym
Witaj, Maleńki Czytelniku! W ostatnim numerze poznałeś św. Franciszka Salezego, a dziś chcę ci opowiedzieć o św. Walentym.
Jego wspomnienie jest obchodzone 14 lutego. Dzień św. Walentego to najbardziej romantyczne święto! W całym świecie zakochani
chłopcy i dziewczęta, mężczyźni i kobiety dają sobie nawzajem w prezencie walentynki – kartki w kształcie serca. Ta tradycja zrodziła
się sporo lat temu, jeszcze w VII wieku. I oto dlaczego się tak stało.

Św. Walenty żył w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa, podczas wielkich prześladowań.
W tamtych czasach spisywanie biografii było zabronione, więc przekazywano je z ust do ust. Na pewno możesz sobie wyobrazić, że z tego powodu wiele faktów z życia świętego zostało
zapomnianych, niektóre zmieniono, a inne po prostu zmyślono, by dodać
jego życiorysowi atrakcyjności. Jedno wiadomo na pewno – św. Walenty
rzeczywiście istniał. Mieszkał w Terni, dzisiejszej włoskiej Umbrii. Niektóre
źródła podają, że był lekarzem, ale porzucił pracę w swym zawodzie i został
kapłanem.
Za czasów panowania imperatora Klaudiusza Rzym uczestniczył w tak
krwawej wojnie, że mężczyźni nie chcieli zaciągać się do wojska. Imperator
stwierdził, że przyczyną tego była ich niechęć porzucenia swoich żon. Więc odwołał wszystkie zaplanowane wesela. Kapłan Walenty pomagał parom, żenił je
potajemnie. Wreszcie prefekt Rzymu aresztował go i chciał zmusić, by wyrzekł
się Chrystusa. Mężczyznę bito kijami, a gdy to nie poskutkowało, ukarano
śmiercią.
W innych legendach jest podane, że święty wyleczył maleńkiego chłopca chorego na epilepsję, po czym cała rodzina dziecka przyjęła chrzest.
Z tego powodu kapłan otrzymał śmiertelny wyrok. Kara została zaplanowana na 14 lutego 269 roku. W więzieniu Walenty zaprzyjaźnił się
z córką strażnika, która odwiedzała go i wspierała na duchu, choć sama była ślepa. Aby się odwdzięczyć, Walenty pozostawił dziewczynie pożegnalny list w kształcie
serca, w którym napisał: „Od twojego Walentego”. Po otrzymaniu prezentu dziewczyna odzyskała wzrok.
Z biegiem czasu postać kapłana Walentego zaczęto mylić z innym
męczennikiem, który nosił to samo imię. Choć niektórzy badacze

twierdzą, że chodzi o tego samego człowieka. W 197 roku był biskupem w Umbrii. Zasłynął z tego, że jako pierwszy pobłogosławił ślub chrześcijanki z poganinem, a także z tego, że w listach do swoich wiernych pisał o miłości do Chrystusa.
Zginął w Rzymie w 273 roku. Nieustannie nawracał pogan. Obecnie postać właśnie
tego męczennika jest bardziej znana i to do jego grobu w katedrze w Terni przybywają pielgrzymi. Na srebrnym relikwiarze, w którym znajdują się jego szczątki,
widnieje napis: „Święty Walenty, patron zakochanych”.
Istnieje też inna piękna legenda o św. Walentym. Mówi się w niej, że święty miał
ogród, w którym hodował róże. Dzieci z całej okolicy bawiły się tam, a wieczorem, gdy wracały do domu, mężczyzna wręczał każdemu po kwiatku w prezencie
dla matki. Gdy Walentego wtrącono do więzienia, martwił się o to, że teraz dzieci
nie będą miały gdzie się bawić. Pewnego razu kapłan zauważył, że za kratami więzienia siedzą dwa gołębie i od razu je poznał. Były to ptaki, które się
gnieździły w jego ogrodzie. Walenty przywiązał do szyi jednego z nich klucz
do ogrodu, a do drugiego list, w którym napisał: „Wszystkim dzieciom, których kocham, od waszego Walentego”.
Taka to ciekawa jest historia powstania walentynek. Stopniowo
Dzień św. Walentego ze święta katolickiego przekształcił się w świeckie.
Obchodzi się je z przyjemnością, choć nie jest zaznaczone w kalendarzu jako
oficjalne. W naszym kraju Dzień św. Walentego zaczęto świętować stosunkowo niedawno – mniej więcej pod koniec ubiegłego wieku. W dodatku w tym
dniu składa się życzenia nie tylko ukochanej osobie, lecz także przyjaciołom.
Cóż, czemu nie? Gdyż jest to cudowna okazja do życzenia kolegom i koleżankom miłości i szczęścia! A propos, w Finlandii na 14 lutego rzeczywiście
przypada nie tylko Święto Zakochanych, lecz także Święto Przyjaciół! Więc
nam, Maleńki Czytelniku, warto w tym dniu pomodlić się do św. Walentego za tych, którzy są bliscy naszemu sercu.

Zadanie: Przygotuj kartki dla swoich bliskich i napisz pięć powodów, dla których ich

szanujesz. Wieczorem wspólnie z rodziną pomódl się do św. Walentego, by obdarzył
was męstwem do wyznawania swej wiary i dawania świadectwa miłości do Boga.
S. Weronika Bliźniuk FMA, salezjanka ze Smorgoń

Z głębi serca
Kochanemu Synowi
Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi
z okazji Urodzin składamy najserdeczniejsze
życzenia. W naszych
modlitwach prosimy
miłosiernego Boga, aby
wynagrodził Ci mocnym
zdrowiem, siłą i niegasnącym zapałem
do szczerej i ofiarnej
posługi kapłańskiej.
Niech Matka Boża
nieustannie się Tobą
opiekuje, a Duch Święty
obdarza swymi obfitymi
darami.
Mama i ojciec

Czcigodnemu
Ojcu Andrzejowi
Szczupałowi
z okazji Imienin
z całego serca życzymy
mocy Ducha Świętego
na każdy dzień posługi
duszpasterskiej, niezawodnej opieki świętego
Patrona oraz wszelkich
łask Bożych. Niech każdy dar, który otrzymujesz od Pana, staje się
wsparciem na drodze
życia. Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca
z Nowej Rudy

Kochanym Aleksemu
i Natalii Mikłaszom
z okazji 20. rocznicy

ślubu serdecznie życzymy mocnego zdrowia,
szczęścia, radości,
głębokiej wzajemnej
miłości, pogodnych dni,
życzliwych ludzi obok,
a także opieki Matki
Najświętszej i błogosławieństwa Bożego.
Niech Święta Rodzina
nieustannie będzie dla
Was wzorem do naśladowania.
Rodzice, córeczki

Czcigodnemu
Księdzu Walentemu
Chwiedukowi
z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia. Niech każdy dzień
posługi kapłańskiej
będzie szczęśliwy i błogosławiony, niech Bóg
obdarzy długim życiem
w zdrowiu i zawsze
wspiera w trudnych
chwilach, a Matka Boża
otula swą macierzyńską miłością i opieką.
Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Bielicy

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Kanonikowi Wiktorowi
Wieliwisowi
z okazji Urodzin składamy serdeczne życzenia.
Niech miłosierny Bóg
wynagrodzi Ci mocnym

zdrowiem, wytrwałością
i niegasnącym zapałem
w oddanej posłudze
Jemu i ludziom, Matka Boża ukryje swoim
płaszczem i ciepłem
swojego serca, łaską i
dobrocią, a Duch Święty
rozjaśni drogę, którą
kroczymy wraz z Tobą.
Dziękujemy za dobre
serce, życzliwość, modlitwę i głoszenie Słowa
Bożego.
Z darem modlitwy wdzięczni
wierni z parafii św. Kazimierza
w Putryszkach

Czcigodnemu Księdzu
Wiaczesławowi
Matukiewiczowi
z okazji Urodzin serdecznie życzymy mocnego zdrowia. Niech
siła będzie Ci dana
i podobnie jak Serce
Jezusowe Twoje serce
się promieni. Niech
od Ducha Świętego
spływają na Ciebie
mądrość i umiejętność,
a od Matki Bożej –
rozsądność i radość.
Dziękujemy rodzicom
za syna kapłana.
Komitet Kościelny i wierni
z parafii Dudy

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Myślukowi
z okazji Urodzin
z całego serca życzymy
wszystkiego najlepszego:

mocnego zdrowia,
radości na co dzień,
pogody ducha, realizacji
wszystkich planów
i zamiarów, życzliwych
ludzi na drodze życia
oraz pomyślności
w pracy duszpasterskiej.
Niech Matka Boża i
święty Patron opiekują
się Tobą każdego dnia,
a wszechmogący Bóg
otwiera swoje dłonie
dla Ciebie i obficie
błogosławi.

mocnego zdrowia,
darów Ducha Świętego
i opieki Matki Bożej. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu za Ciebie,
za sakramenty, których
nam udzielasz, za to,
że karmisz nas
Bożym Ciałem
i Jego Słowem, odkrywasz dar Eucharystii
jako źródło sił, mocy
i światła w codziennym
życiu, a także za troskę
o kościół.

Kółko Różańcowe MB Nieustającej Pomocy z Wołpy

Wierni z Berdówki

Czcigodnej Siostrze
Agacie Smolskiej
z okazji Imienin składamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech dobry
Bóg wynagradza zdrowiem na długie lata
i obdarza wytrwałością w posłudze, Jezus
Chrystus oświeca drogę,
Matka Najświętsza
zawsze otacza opieką,
a św. Agata opromienia
każdy dzień życia
i obdarza radością
i cierpliwością.
Ze szczerą modlitwą wdzięczni
Alicja i Witalij Woronowowie
ze Smorgoń

Czcigodnemu
Księdzu Michałowi
Steckiewiczowi
z okazji Urodzin
serdecznie życzymy

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Myślukowi
z okazji Urodzin życzymy dobrego zdrowia,
dużo sił i cierpliwości.
Niech Chrystus Pan
obdarza łaskami, Duch
Święty oświeca drogę,
Maryja opiekuje się
Tobą i prowadzi najpiękniejszą ścieżką do
swojego Syna, a każdy
dzień przynosi radość.
Byli parafianie z kościoła
pw. Narodzenia NMP
we wsi Łojki

Czcigodnemu Księdzu
Kanonikowi Wiktorowi
Wieliwisowi
z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia,
długich lat życia,
pogody ducha, ciszy
w sercu, dużo pięknych,

spokojnych, słonecznych i błogosławionych
dni. Niech Najświętsza
Maryja Panna i święty
Patron nieustannie się
Tobą opiekują, a Duch
Święty zsyła swe dary.
Obfitych łask Bożych
na każdy dzień posługi
kapłańskiej i dobrych
ludzi obok.
Parafianie z Grandzicz

Czcigodnemu Księdzu
Wiaczesławowi
Matukiewiczowi
z okazji Urodzin przesyłamy najlepsze życzenia: mocnego zdrowia
na długie lata posługi
kapłańskiej, szczerych
i wiernych ludzi, łask
Bożych oraz nieustannej opieki Maryi Panny
na drodze służenia
Bogu i ludziom. Życzymy tak mocnej wiary,
jak największy diament,
tak niegasnącej nadziei,
jak gorące letnie słońce,
tak ogromnej miłości
Bożej, jak cały Wszechświat. Niech Twoje
serce i rozum nigdy nie
ustają głosić ludziom
Słowo Boże,
a dobry Pan wynagrodzi
za niestrudzoną pracę
na Jego niwie.
Z wdzięcznością parafianie
ze wsi Bakszty
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