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Spowiedź jest jednym z mocnych symboli katolickich. Sceny z konfesjonałem
występują zarówno w komediach, jak i
4 marca Kościół katolicki wspomina św. Kazimierza – królewicza polskiego i wielkiego księcia litew- w filmach akcji. Jednocześnie spowiedź
pozostaje jednym z najbardziej praktyczskiego.
nych sakramentów. Nie tylko dlatego, że
na stronie 2
komunia święta wymaga wyznania grzechów, ale także z powodu niekończących
się problemów, traumy i poszukiwania
Narzędzie,
i miłosierdzia. Z egzorcystą
które należy opanować współczucia
rozmawiamy o spowiedzi, granicy problemów psychologicznych i duchowych.

na stronie
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vaticannews.va

wikipedia.org

Uczmy się miłości!

„MÓJ MAŁY KRZYŻ”.

niedziela.pl

O PRZYKŁADZIE ŻYCIA I ŚMIERCI
Często odczuwamy strach przed spowiedzią. Nie
mówiąć już o spowiedzi generalnej. Ale strach
ma tylko wielkie oczy, a spowiedź generalna jest
przydatnym narzędziem życia duchowego.
na stronie
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deon.pl

Grzechy wołające
o pomstę do nieba

Maryna zgromadziła wokół siebie parafian i duchowieństwo

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że
istnieją „grzechy, które wołają o pomstę do nieba:
krew Abla, grzech Sodomitów, narzekanie uciemiężonego ludu w Egipcie, skarga cudzoziemca,
wdowy i sieroty, niesprawiedliwość względem najemnika” (por. KKK 1867).
na stronie
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Od momentu, gdy Maryna dowiedziała się o chorobie, zaczęła prowadzić dziennik. Nie dla siebie, lecz dla innych. Kobieta mocno wierzyła, że jeśli Bóg pozwoli, to na pewno nastąpi uzdrowienie, a jej dziennik będzie świadectwem cudu.
Zostanie wydany jako wsparcie i nadzieja dla osób cierpiących na choroby onkologiczne. Marzyła o tym, że dziennik będzie przekazywany za darowizny,
a zebrane fundusze przekazane dla chorych na raka.
na stronie
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Drodzy Czytelnicy!

Czas karnawału szybko się skończy. Już dosłownie za chwilę wejdziemy w przejmującą ciszę Wielkiego Postu, by skierować całego
siebie, swój rozum i wolę w kierunku Boga oraz relacji z Nim. Z ambon
świątyń ponownie usłyszymy o nawróceniu, czynieniu pokuty, spowiedzi...
Nawrócenie nie jest jakąś torturą, nie jest jakimś Bożym sposobem
na to, aby siłą nam coś odebrać, albo żeby nas za nasze grzechy i słabości ukarać. Ksiądz Piotr Śliżewski, znany w Polsce ewangelizator,
w swojej książce „Spowiedź. To naprawdę pomaga!” napisał w tej
kwestii genialną rzecz, a mianowicie uznał nawrócenie za „ponowne
przemyślenie tego, co jest pomiędzy mną a Bogiem” i zaznaczył, że „to
kolejny wybór, by wybierać dalej Boga, a nie Jego konkurentów”.
Niech każda dobrze przeżyta spowiedź stanie się dla każdego
z nas szansą, aby uświadomić sobie, że zboczyłem z właściwej ścieżki, a także okazją, by ponownie wybrać Miłość!

UCZMY SIĘ MIŁOŚCI!

kalendarz

20 lutego

22 lutego

Święto Katedry św. Piotra, Apostoła.
Święto Katedry św. Piotra
Apostoła przypomina o tym,
że Kościół jest powszechny,
czyli katolicki i apostolski,
a Rzym jest miejscem, gdzie
św. Piotr złożył świadectwo
wiary i miłości do Jezusa, oddając za Niego swoje życie.
To święto ma przypominać,
że papieże jako biskupi Rzymu przewodzą Kościołowi
z ustanowienia Chrystusa,
zaś wierni powinni darzyć
ich szacunkiem i posłuszeństwem.

23 lutego

Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika.
Św. Polikarp, uczeń św. Jana Apostoła i biskup Smyrny,
jest jedną z najczcigodniejszych postaci chrześcijańskiej
starożytności. Był w Rzymie
u papieża Aniceta dla rozstrzygnięcia spornej sprawy
obchodzenia
Wielkanocy.
Długie życie zakończył chwalebnym męczeństwem, został
spalony na stadionie w Smyrnie 23 lutego 155 roku.

2 marca

Środa Popielcowa.
Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego
przygotowania
do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt
Paschalnych (w tym roku
Wielkanoc będziemy obchodzić 17 kwietnia). Wielki
Post, ponieważ tak nazywa
się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej
w Wielki Czwartek (w tym
roku 14 kwietnia).

Gdziekolwiek się obejrzymy, wszyscy mówią
o miłości. Możemy się
o niej dzisiaj dowiedzieć
z
filmów,
przeczytać
w kolorowych gazetach.
Wiele słów o miłości usłyszymy we współczesnych
piosenkach, znajdziemy
na jej temat informacje
w internecie czy w telewizji. Ostatnio na łamach
naszej gazety pojawiło się
kilka wartościowych materiałów o miłości.
Ks. Jerzy Martinowicz

T

en temat bardzo często był również poruszany przez Pana
Jezusa podczas Jego publicznej
działalności:
„Trwajcie w miłości mojej!
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali” (por. J 15, 9-12). Ale
tak naprawdę trudno wyjaśnić, czym jest miłość.
O wiele prościej jest nam
powiedzieć, na czym ona
polega, jakie są jej przejawy.
I tak naprawdę czy poznamy, czym jest prawdziwa

wikipedia.org

Wspomnienie św. Piotra
Damianiego, biskupa i doktora Kościoła.
Św. Piotr w trudnych dla
Kościoła czasach pomagał
papieżom wspierając reformę
Kościoła działaniem i piórem. Podejmował liczne próby pojednania zwaśnionych
możnowładców świeckich i
duchownych. Papież Stefan
IX mianował go kardynałem i biskupem Ostii. Zaraz
po śmierci, która nastąpiła
w roku 1072, odbierał cześć
świętego.

Jan Długosz świadkiem modlitwy Kazimierza, obraz Floriana Cynka

o
zwykłego
człowieka,
szczególnie pokrzywdzonego przez silniejszego
– może być dla nas doskonałym przykładem, jak żyć

Święty Kazimierz przez całe swe życie nieustannie przygotowywał się na spotkanie z Jezusem
Chrystusem oraz Najświętszą Maryją Panną,
której tak bardzo zaufał i pozwolił się Jej prowadzić drogą wiary i czystej miłości.
miłość, czy rozpoznamy ją,
zależy od każdego z nas:
od tego, czym się karmię,
od tego, czym żyję, jakich
wartości poszukuję.
Doskonałą pomocą do
tego, aby zrozumieć, co to
znaczy znaleźć prawdziwą miłość, jest przykład
św. Kazimierza królewicza, żyjącego w XV wieku.
Ten wielki święty – wzór
wiary i czystości dla młodzieży, a zarazem dbający

prawdziwą miłością.
To właśnie miłość do Jezusa Chrystusa była powodem, dla którego św. Kazimierz, syn króla Kazimierza
Jagiellończyka,
wspomagał biednych, chorych,
więźniów, podróżnych i
wszystkich
cierpiących.
Dla wdów, sierot i uciśnionych nie tylko był dobroczyńcą, ale synem, ojcem i
bratem. W podejmowanych
działaniach odznaczał się

zdecydowaniem. Swoim postępowaniem zawsze dawał
przykład duchowego ubóstwa i łagodności.
Święty Kazimierz nad
dobra
doczesne,
które
dawało mu jego urodzenie, przedkładał wartości
wieczne. Od dzieciństwa
żywił gorące nabożeństwo
do Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny. Na tym polegało
jego wypełnianie wskazania
Mistrza:
„Trwajcie
w miłości mojej!”. A ponieważ św. Kazimierz był
sługą najuboższych, Pan
zaprosił go do udziału
w wiecznej uczcie i sam

jak w każdej chwili wybierać Chrystusa, a wpatrzeni

Święty
Kazimierz
zmarł 4 marca 1484
roku na zamku królewskim w Grodnie,
mając zaledwie 26
lat. Jego ciało zostało złożone w katedrze wileńskiej i tam
do dnia dzisiejszego
spoczywa. Jest on
drugorzędnym patronem naszej diecezji.

Święto św. Kazimierza królewicza obw przykład jego życia odchodzimy 4 marca.
krywajmy prawdziwą mi„zaczął mu usługiwać”.
Uczmy się od królewicza,

łość, która polega na naśladowaniu Jezusa Chrystusa.
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ODRÓŻNIĆ KONFESJONAŁ
OD GABINETU PSYCHOLOGA

Rozmawiał Artiom Tkaczuk

– Czym różni się spowiedź
od sesji u psychologa lub psychoterapeuty?
– Spowiedź jest sakramentem, w którym człowiek może
otrzymać rozgrzeszenie. Poza
tym, że są jakieś grzechy, osoba
przychodzi do spowiedzi z własnymi problemami duchowymi
lub życiowymi. Spowiednik udziela rad, wysłuchuje człowieka. Jeśli widoczne są jakieś problemy
psychiczne lub psychologiczne,
kapłan może skierować osobę
do innego specjalisty. Właśnie
tutaj przebiega ta granica.
– Czy w Księdza praktyce
zdarzały się przypadki, gdy osoba przychodziła do spowiedzi, a
Ksiądz kierował ją do psychologa? Bez udzielenia rozgrzeszenia
z powodu braku do tego powodu.
– W mojej praktyce nie zdarzyło się tak, że człowiek się
spowiada, lecz są to nie grzechy,
lecz jakieś choroby. Zdarzają się
przypadki graniczne: osoba jest
świadoma grzechów i jest za nie
odpowiedzialna, ale ma również
dodatkowe problemy psychologiczne. W takim wypadku radzę
skonsultować się z psychologiem. Przypadków czysto klinicznych chorób u moich penitentów
nie było.
– Czy dobrze rozumiem, że
ludzie przychodzą z problemami
życiowymi i spowiedź jest najczęściej też jakąś sesją psychologiczną?
– Tak, prawdopodobnie odsetek takich spowiedzi jest dziś
dość duży.
– A co z uzależnieniami: alkohol, seks, pornografia, narkotyki, gry komputerowe?.. Kiedy
spowiedź jest już niewystarczająca i warto skontaktować się
ze specjalistą?
– Tutaj należy rozeznać, jak
bardzo dana osoba może kontrolować swoje działania. Dlatego
radzę robić wszystko równolegle:
iść do psychoterapeuty, ale także wyrażać skruchę za grzechy.
Niemniej jednak pewien procent
odpowiedzialności człowiek ponosi za swoje czyny. To już grzech
o mniejszej wadze, ale dla duchowego dobra osoby należy trwać
w Bożej łasce.
– Czy to prawda, że w takich
przypadkach kierownik duchowy może pozwolić takiej osobie
na jakiś czas i pod pewnymi warunkami przystąpić do komunii
bez spowiedzi?
– Do tego należy podchodzić
bardzo delikatnie. Jednak w każdym razie, jeśli dana osoba intensywnie pracuje nad sobą, chodzi
do psychoterapeuty, wówczas
spowiedź po każdym grzechu
będzie miała pozytywny wpływ
na uwolnienie się od uzależnienia. Przyjmowanie komunii
w stanie grzechu ciężkiego bez
spowiedzi jest rzeczą niedopuszczalną.
Jeśli dana osoba jest tak chora psychicznie, że nie może być
odpowiedzialna za siebie, to
nie jest w stanie się wyspowiadać,
ponieważ nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny. Jeśli
jednak istnieje element odpowiedzialności, a osoba nie jest chora
psychicznie, choć uzależniona,
wówczas spowiedź jest potrzebna. A wraz z tym konieczne jest
leczenie u psychoterapeuty.
– Wychodzi na to, że współpraca psychologii i spowiedzi
może być bardzo owocna.
– Tak, zgadzam się.
– Czy wystarczy zwykłemu
kapłanowi, który ukończył jedno z naszych białoruskich seminariów, wiedzy z psychologii,

Ks. Andrzej Szut – egzorcysta diecezji pińskiej,
proboszcz parafii św. Antoniego w Rogaczewie.
Świecenia kapłańskie przyjął w 2003 roku.
aby odróżnić czy są to problemy
psychologiczne czy kliniczne penitenta?
– Niewątpliwie. Podstawowa
wiedza wystarczy, aby zobaczyć,
że w pewnym przypadku kompetencje wykraczają daleko poza
spowiedź i osoba potrzebuje porady specjalisty. Kapłan może
doradzić wykorzystanie najprostszych rzeczy psychologicznych,
ale jeśli to nie pomaga, nie można
wykonywać cudzej pracy.
– Czy zdarzały się sytuacje
odwrotne, gdy psycholog wysyłał
osobę do księdza?
– Tak, zdarzały się przypadki, gdy psychiatrzy po wszystkich
badaniach wysyłali osobę do mnie.
Doszli do wniosku, że nie jest to
przypadek kliniczny i konieczne
jest, aby ksiądz się pomodlił.
– To są sytuacje, w których
człowieka wysyłają do egzorcysty,
prawda?
– Tak, dokładnie.
– I często zdarzało się to
w Księdza praktyce ?
– Zdarzyło się to chyba dwa
razy.
– Specjaliści mieli wtedy rację?
– Tak, mieli.
– Spowiedź jest również silnym doświadczeniem emocjonalnym. Emocje podczas spowiedzi
przeszkadzają czy nie?
– Jeśli emocje są wyrazem wewnętrznego stanu osoby, to wtedy
to nie przeszkadza. Osoba otwiera
duszę, doświadcza wyrzutów sumienia, a każda emocja ma swoje
znaczenie. Dlatego emocje ludzi
muszą być traktowane poważnie,
postrzegać jako język duszy. Emocje nie przeszkadzają, lecz pomagają. Jest to całokształt obrazu
obecnego stanu człowieka.
– A czy zdarzają się niezdrowe emocje u ludzi podczas spowiedzi?
– Istnieje pięć warunków pokuty. Wśród nich żal za grzechy.
Czasami (bardzo rzadko) człowiek
przychodzi do spowiedzi i nie widzi swoich grzechów, przychodzi,
aby pokłócić się z Bogiem, ponieważ ma już dość. Z takiego rodzaju problemami można porozmawiać z kapłanem poza konfesjonałem, ponieważ spowiedź jest
pokutą: człowiek żałuje za grzechy i otrzymuje rozgrzeszenie.

– Czy prawdziwe jest powiedzenie: „Jeśli spowiadasz się i
prowadzisz aktywne życie duchowe, to raczej nie będziesz musiał iść do psychologa”?
– Raczej nie. Człowiek może
mieć głębokie traumy od przemocy, niesprawiedliwości, traumy
z dzieciństwa. Trzeba przyznać,
że od takich rzeczy są specjaliści, którzy bardziej skutecznie
i poprawnie nauczą, jak wyjść
z takich problemów. Nie tylko
modlitwa i żal za grzechy. Grzech
jest odpuszczony, ale głębokie
rany pozostają, a Bóg daje nam
do tego dodatkowych profesjonalistów. Dobrze jest, jeśli psychologowie i psychoterapeuci
nie wykluczają religijności człowieka, sfery Boga. Wtedy naprawdę mogą bardzo pomóc.
– Są katolicy, którzy twierdzą, że samo korzystanie z sakramentów wyklucza problemy
psychologiczne. Albo że tylko
modlitwą można wszystko rozwiązać. Jakie niebezpieczeństwo
może czaić się w takiej opinii?
– Taką opinię można sprawdzić po owocach. Czy problem
człowieka zostaje rozwiązany poprzez praktyki religijne? A może
zanurza się w ten problem jeszcze
bardziej? Być może należy skontaktować się ze specjalistą, aby
wyjaśnić tę sprawę?
W mojej praktyce nie pamiętam takich przypadków. Zasadniczo ludzie przychodzą do kapłana w ostatniej kolejności: najpierw idą do wszystkich psychologów i psychoterapeutów, a gdy
nie znajdują ratunku, to dopiero
wtedy zwracają się do Boga. Są to
najczęstsze przypadki.
– Jak osobiście Ksiądz odczuwa podczas spowiedzi ludzkie
problemy natury psychologicznej?
– To nie jest odczucie, tylko
podstawowa wiedza z psychologii. Jest grzech i słabość, ale
gdy rozmawiasz z człowiekiem i
poznajesz jego historię, zdajesz
sobie sprawę, jak wiele rzeczy
na to wpłynęło, jaki ciężar spoczywa na nim i jak trudno jest
sobie z tym poradzić. Gdyby były
to sprawy czysto religijne, modlitwa i praktyki pomogłyby wystarczająco szybko: człowiek wyznał swoje grzechy – a problem

został rozwiązany. Jeśli mimo
wszystko nadal pozostaje, to jest
to już problem dotyczący psychologii człowieka lub psychiki.
– W jakich przypadkach
Ksiądz doradza osobie, aby szukała kierownika duchowego?
– Jeśli ktoś stara się głęboko doświadczyć swojej relacji
z Bogiem, to kierownik duchowy w dużej mierze pomoże. Inicjatywa najczęściej pochodzi
od samego penitenta. Osoba, która jest niepewna, szuka odpowiedzi, i spowiednik może wskazać
dobry kierunek.
Kwestie kierownictwa duchowego są rozwiązywane głównie
podczas spowiedzi. Człowiekowi odpowiada ten kapłan, jego
rady, jest wzajemne zrozumienie
i rezultat. Osoba zaczyna się spowiadać u jednego księdza i jest
to również duchowe kierownictwo. Również kapłan podczas
spowiedzi może doradzić kierownictwo duchowe. Są przypadki,
w których spowiedź jednego księdza może pomóc w lepszym rozwiązaniu problemu.
– Co poradziłby Ksiądz osobie, która zastanawia się nad
kierownictwem duchowym i
chciałaby mieć takiego kierownika? Od czego zacząć?
– Wystarczy przyjść do spowiedzi i powiedzieć księdzu
o tym, uzasadnić swoją motywację. Ten ksiądz może się sam zgodzić, a może doradzić innego.
Sprawy duchowe nie obowiązkowo muszą być rozwiązywane
w cztery oczy, można również
zadzwonić, napisać w sieciach
społecznościowych. Możliwość
uzyskania porady nie musi być
związana ze spowiedzią, może to
być po prostu duchowa rozmowa. Ksiądz może być za granicą,
a jednak wspierać człowieka. To
jest duchowe kierownictwo.
– Czy często się zdarza, że
spowiedź zmienia życie człowieka?
– Na pewno. W mojej praktyce
nie raz to się zdarzało. Widziałem,
jak łaska Boża zmieniała ludzi.
To było zaskoczenie zarówno dla
mnie, jak i dla samego człowieka.
Wszystko się zaczynało od banalnych spraw. Czasami człowiek już
rozpoczął swoją drogę do nawrócenia, był gotowy na zmiany, a
spowiedź była tylko momentem
rozpoczęcia prawdziwej przygody
z Bogiem. A czasem tylko jedna
spowiedź, później druga, trzecia – i przychodzą plony. Jednak
w każdym z przypadków wszystko
było związane z sakramentem.
– Słyszałem takie powiedzenie, że „spowiedź to wyznanie:
wyznanie grzechów i wyznanie
miłosierdzia”. Na czym ludzie są
bardziej skoncentrowani?
– Trudno powiedzieć. Z mojego doświadczenia wynika, że
większość ludzi podchodzi odpowiednio do tej sprawy. Ludzie
rozumieją swoją grzeszność, ale
także potrzebę Bożego Miłosierdzia. Dlatego jednak przychodzą
do miłosiernego Ojca.
– Czy w ogóle źle jest wykorzystywać elementy rozmów
psychologicznych podczas spowiedzi? Jeśli z dobrą intencją i
dla dobra człowieka.
– Jeśli to jeden, drugi, trzeci raz, to jest to normalne. Należy dobrze zrozumieć osobę,
wysłuchać ją i pokierować. Jeśli
spowiedź nadal pozostaje na poziomie jakiejś rozmowy psychologicznej, warto doradzić osobie,
aby skontaktowała się z ludźmi,
którzy profesjonalnie pomogą
rozwiązać jej problem. W końcu
spowiedź ma na celu żal za grzechy i pojednanie człowieka z Bogiem, a nie wyłącznie rozmowy
psychologiczne.
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Nowy podsekretarz
Kongregacji
ds. Duchowieństwa

Jak poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, papież
Franciszek mianował podsekretarzem Kongregacji ds. Duchowieństwa ks. prałata Simone Rennę,
współpracownika tej dykasterii.
Ksiądz Renna urodził się
we włoskim Lecce 10 lipca 1974
roku. Świecenia kapłańskie przyjął w czerwcu 2004 w rodzinnej
archidiecezji. Ukończył studia
prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca Jezusowego w Mediolanie i
uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. W swej
rodzinnej diecezji pełnił różne
funkcje: proboszcza, dyrektora
Biura Duszpasterstwa Młodzieży
i Uniwersytetów, sędziego trybunału kościelnego, kanclerza.
Od 1 października 2019 roku jest
urzędnikiem Kongregacji ds. Duchowieństwa.

Współpraca z Hiszpanami
na rzecz seniorów

Katolicki Uniwersytet św. Antoniego w Murcji (Hiszpania) dołącza do inicjatywy Stolicy Apostolskiej na rzecz osób starszych.
Uczelnię odwiedził przewodniczący Papieskiej Akademii Życia.
Watykański hierarcha wyjaśnił, że Kościół katolicki opracował Kartę Praw Osób Starszych
i Obowiązków Wspólnotowych,
aby na niej oprzeć politykę publiczną. We Włoszech już powstała
komisja mieszana składająca się
z przedstawicieli rządu i Stolicy
Apostolskiej. José Luis Mendoza, rektor Uniwersytetu św. Antoniego, zapewnił, że podobną
propozycję złoży hiszpańskiemu
rządowi.

Benedykt XVI napisał list
w sprawie nadużyć
w Kościele

Emerytowany papież wyraził wielki ból i szczerą prośbę
o przebaczenie za przypadki nadużyć seksualnych, które zostały
odkryte w Kościele podczas jego
biskupiej i papieskiej posługi.
Ogłoszono list Benedykta
XVI do wiernych archidiecezji
Monachium i Fryzyngi. Był odpowiedzią na upublicznienie raportu o nadużyciach seksualnych
w tym lokalnym Kościele.
Papież emeryt przypomniał
sobie osobiste spotkania z ofiarami nadużyć seksualnych popełnianych przez członków duchowieństwa, podczas których
mógł „spojrzeć w oczy konsekwencjom bardzo wielkiej winy”
i nauczył się rozumieć, że „my
sami jesteśmy wciągani w tę bardzo wielką winę, gdy ją lekceważymy lub gdy nie stawiamy jej
czoła z konieczną stanowczością
i odpowiedzialnością, jak to się
nazbyt często działo i dzieje”.

Intencje modlitewne
na marzec
powszechna

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań
bioetycznych wspierali zawsze
ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

diecezjalna

Módlmy się o odnowę życia
religinego w naszych rodzinach
i parafiach.
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ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI
KLARETYN O. PIOTR MORCINIEC

Msza św. w kościele w Jeziorach w intencji zmarłego o. Piotra

6 lutego w wieku 78 lat odszedł do wieczności o. Piotr
Morciniec CMF. Kapłan znaczną część posługi duszpasterskiej poświęcił diecezji grodzieńskiej, przez 17 lat będąc
proboszczem parafii Chrystusa Króla w Jeziorach, duszpasterzem parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny w Żytomli i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w Kaszubińcach (dekanat Grodno-Wschód).
Przez kilka lat był także dziekanem dekanatu GrodnoWschód i ulubionym spowiednikiem seminarzystów, księży
i osób życia konsekrowanego.
Ks. Jerzy Martinowicz

Msza św. pogrzebowa odbyła się w Polsce 11 lutego
w kościele pw. św. Marcina
w Paczynie (diecezja Gliwicka). Ciało kapłana spoczęło
na miejscowym cmentarzu.
W przededniu jego pogrzebu,
Mszy św. w kościele w Jeziorach
w intencji zmarłego kapłana

przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. Na Eucharystii zgromadzili się liczni wierni, żeby
na modlitwie dziękować Panu
Bogu za dar kapłana, który
ofiarnie posługiwał wśród nich,
a także prosić dla niego łaski
nieba.

Ojciec Piotr Morciniec CMF urodził się
13 maja 1943 roku w
Opolu (Polska). W 1971
roku ukończył seminarium papieskie we Wrocławiu. Święcenia prezbiteratu przyjął 29 czerwca 1972 roku w Opolu.

www.slowo.grodnensis.by

Kościół powszechny

KANADA. Konferencja Biskupów tego kraju ogłosiła nowe
daty wizyty delegacji przedstawicieli rdzennej ludności w Rzymie na spotkanie z Franciszkiem. Wizyta odbędzie się pod koniec marca 2022 roku. W oświadczeniu episkopatu przypomniano, że w grudniu, ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się
wariantu Omicron podjęto decyzję o przełożeniu wizyty, w trosce o bezpieczeństwo wszystkich delegatów, biorąc pod uwagę
niepewność podróży i niestabilną sytuację zarówno w Kanadzie,
jak i na całym świecie. Przewiduje się, że papież spotka się z kilkoma delegacjami rdzennych przedstawicieli w ciągu tygodnia.
Audiencja końcowa dla wszystkich uczestników odbędzie się
w piątek 1 kwietnia.
EMIRATY ARABSKIE. Arcybiskup Edgar Peña Parra poprowadził ceremonię otwarcia nuncjatury apostolskiej w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Hierarcha przypomniał
wizytę Franciszka w Abu Zabi w 2019 roku i wezwał lokalną
wspólnotę chrześcijańską do „modlitwy o błogosławieństwo
w wytrwałości, cierpliwości i nadziei, abyśmy nie zniechęcali się nawet wtedy, gdy nasze wysiłki wydają się nie przynosić
owoców”. Stolica Apostolska i Zjednoczone Emiraty Arabskie
nawiązały pełne stosunki dyplomatyczne w 2007 roku. W 2019
roku Franciszek był pierwszym papieżem w historii, który odwiedził Półwysep Arabski, a konkretnie Abu Zabi.
WIETNAM. 40-letni katolicki ksiądz, dominikanin o. Giuse
(Józef) Tran Ngoc Thanh zginął w Wietnamie. Do tragedii doszło
w diecezji Dak Mot, 40 kilometrów na północny zachód od Kon
Tum. Sprawca, uzbrojony w nóż, zaatakował mnicha, który spowiadał przed wieczorną Mszą św. w kościele. Później został on
zatrzymany przez policję. Pogrzeb zamordowanego dominikanina odbył się 31 stycznia w mieście Biên Hòa. Wietnam znajduje się w rankingu 50 najbardziej niebezpiecznych dla chrześcijan krajów na świecie, który został niedawno przedstawiony
przez międzynarodową inicjatywę „Open Doors”.
POLSKA. W Poznaniu powstał salon fryzjerski dla ubogich.
Inicjatorami tej działalności jest Zgromadzenie Sióstr Świętej
Elżbiety oraz Caritas. Elżbietanki już do tej pory mocno angażowały się w pomoc potrzebującym m.in. poprzez prowadzenie
jadłodajni. Oprócz obcinania włosów, to miejsce ma także walor
ewangelizacyjny. Na ścianach lokalu, który ma służyć za salon
fryzjerski są cytaty z Biblii, słowa osób duchownych. „Zamontowałyśmy też telewizor, na którym lecą różne świadectwa nawrócenia, wyjścia z nałogów. Będzie też poczęstunek w poczekalni, a także coś do poczytania” – mówi s. Józefa ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

NARZĘDZIE,
KTÓRE NALEŻY
OPANOWAĆ
O tym, czym generalna spowiedź różni się od tradycyjnej, kiedy jest potrzebna i jak się do niej przygotować, rozmawialiśmy z o. Sergiuszem Maciuszonkiem
z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, którzy „specjalizują się” w spowiedzi i kierownictwie duchowym.
Rozmawiała Katarzyna Pawłowska

– Ojcze Sergiuszu, czym
różni się spowiedź generalna
od tradycyjnej?
– Spowiedź generalna to
taka sama spowiedź, tylko
z innego okresu życia. Zwykle spowiadamy się od czasu
ostatniej spowiedzi do chwili
obecnej. Spowiedź generalna
zaś obejmuje albo cały okres
życia do momentu pierwszej
spowiedzi generalnej, albo od
ostatniej spowiedzi generalnej do aktualnej. Jedyną rzeczą
jest to, że jeśli dorosły człowiek
po raz pierwszy idzie do spowiedzi, to jego pierwsza spowiedź jest jak generalna.
– Kiedy należy przystąpić
do spowiedzi generalnej?
– Istnieją trzy sytuacje,
w których „wykorzystuje się”
spowiedź generalną: jeśli jest
obowiązkowa, jeśli jest potrzebna i jeśli jest przydatna.
W jakich sytuacjach jest to
obowiązkowe? Jeśli regularnie
przystępuję do tego sakramentu, lecz odczuwam niepokój
sumienia. Coś z przeszłości
mnie niepokoi, nie mogę o tym

zapomnieć, nie daje mi to duchowego spokoju.
Innego rodzaju sytuacją jest
to, że zdaję sobie sprawę, że
w przeszłości nieświadomie, a
nawet ze strachu lub z innych
powodów, grzech ciężki został
ukryty. Być może nie do końca
rozumiejąc, że ten grzech jest
ciężki i jest to ważne. Póżniej
dojrzewam, czytam literaturę
duchową, rozwijam się również poprzez modlitwę i Słowo
Boże. I często w świetle Słowa
Bożego Bóg oczyszcza moją
przeszłość, pokazując pewne
grzechy, których kiedyś nie
wyznałem lub które świadomie ukryłem. Wtedy sumienie
mówi, że należy iść do spowiedzi.
Druga kategoria sytuacji –
jeśli spowiedź jest potrzebna.
Wtedy coś z mojej przeszłości
mi przeszkadza, mam pewne
wątpliwości sumienia i przez
to nie mogę przejść na wyższy
poziom rozwoju duchowego.
Wątpliwości te mogą również
dotyczyć spowiedzi, ale nie są
tak radykalne, jak w pierwszym

przypadku. W takich sytuacjach spowiedź generalna bardzo pomaga.
Jest ona również wielką pomocą dla wewnętrznego spokoju w przypadku poważnej
choroby, gdy osoba jest w niebezpieczeństwie. W mojej prawie 20-letniej praktyce spotkałem takich ludzi, którzy będąc
w niebezpieczeństwie śmierci,
w obliczu poważnej choroby,
chcą się wyspowiadać z całego
życia.
Trzeci przypadek – jeśli
spowiedź generalna jest przydatna, to znaczy, że dobrze
jest, że się ją odbywa. Obejmuje to na przykład sytuację
radykalnego nawrócenia lub
pragnienie pogłębienia życia
religijnego. Taką spowiedź
można odbyć w przełomowych
sytuacjach w życiu, gdy ktoś
wybiera swoją ścieżkę życia:

bierze ślub, zostaje diakonem
lub kapłanem, składa wieczyste śluby zakonne, przystępuje
do sakramentu bierzmowania.
Również jeśli ktoś obchodzi
na przykład 25 lub 50 lat pożycia małżeńskiego, a spowiedź
generalna pomoże głębiej
przeżyć to wydarzenie.
– Dlaczego nie wystarczy
podczas zwykłej spowiedzi powiedzieć księdzu, że coś ukrywam? Po co się spowiadać
z całego życia?
– To zależy od sumienia
człowieka, od naszej wrażliwości. Jeśli jestem przekonany, że
spowiedź generalna mi pomoże
– da głębszy duchowy spokój
niż zwykła spowiedź, pozwoli,
by działaniu łaski Bożej została poddana moja przeszłość,
moja historii, którą przeżyłem,
pozwoli Bogu bardziej zaangażować się w tę przeszłość,

na przykład w rany, które
otrzymałem w dzieciństwie –
wtedy warto to zrobić.
Nikt nie może mnie do niej
zmusić. To moja dobrowolna
decyzja. Oczywiście, jeśli ktoś
ma kierownika duchowego lub
stałego spowiednika (może
to być ta sama osoba), to ten
może zobaczyć pewne duchowe problemy danej osoby, takie
jak uzależnienie od jakiegoś
grzechu, i doradzić penitentowi odbyć spowiedź generalną.
Pamiętam, gdy składałem
pierwsze śluby w nowicjacie,
po konsultacji z ojcem duchownym, po raz pierwszy w życiu
odbyłem spowiedź generalną.
Po niej po prostu leciałem jak
na skrzydłach. Takiego poczucia, czysto emocjonalnego,
nie miałem po zwykłej spowiedzi, chociaż mój kierownik
duchowy i spowiednik, ojciec
Feliks, był bardzo świątobliwy
i szlachetny człowiek.
– Jak przygotować się
do spowiedzi generalnej? Czy
jest jakiś najlepszy sposób?
– Jest to również bardzo
indywidualna sprawa. Do zwykłej spowiedzi każdy z nas ma
swoją własną technikę przygotowania: ktoś dokonuje analizy
według dziesięciu przykazań
Bożych, ktoś zwraca uwagę
na przykazania kościelne, inny
człowiek czyta Słowo Boże,
na przykład, osiem błogosławieństw ewangelicznych, i
w tym duchu robi rachunek
sumienia, jeszcze ktoś bierze
Hymn o miłości (13. rozdział
Drugiego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian) i zastępuje
słowo „miłość” swoim imieniem, a następnie sprawdza,
czy rzeczywiście praktykuje
w życiu doskonałą miłość. Tak
więc istnieje wiele metod przygotowania do spowiedzi generalnej, ponieważ wszystko to
jest indywidualne.
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„MÓJ MAŁY KRZYŻ”.

O PRZYKŁADZIE ŻYCIA I ŚMIERCI
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WYJŚĆ Z
ULGĄ DLA
DUSZY

Angelina Marciszewska

P

ulchne usta, delikatne spojrzenie, ogniste
rude włosy, zgrabna figura – Maryna była młodą i
piękną kobietą. O takich osobach się mówi: „Zbyt młody i
piękny, by umrzeć”. Odeszła
do życia wiecznego, mając
32 lata, z rakiem żołądka
w stadium IV.
Gdy Maryna zmarła, pojawiło się pytanie: co zrobić
z dziennikiem? Przecież koniec wyszedł wcale nie taki,
na jaki liczyła dziewczyna…
„Zdecydowaliśmy, że nazwiemy dziennik cytatem,
który z niego pochodzi –
„Mój mały krzyż” – i opublikujemy go za rodzinne
pieniądze w bardzo małym
nakładzie. A otrzymane egzemplarze damy w prezencie
tym, którzy wspierali Marynę w trudnym okresie: krewnym, przyjaciołom, parafianom, którzy organizowali
podczas chemioterapii stałą modlitwę w jej intencji
– mówi Alina, żona brata
Maryny. – I chociaż koniec
rzeczywiście okazał się inny,
mimo wszystko jest to piękne
zakończenie, ponieważ taka
była śmierć Maryny”.
Ostatnią stronę dziennika
napisał jej mąż Aleksy. Przed
spotkaniem z przyszłą żoną
był niewierzący, jednak Maryna zmieniła także jego serce.
Zawarł z nią związek małżeński, często wspólnie odmawiał

W końcowym wpisie Aleksy opowiedział, że w ostatnich godzinach życia żony,
gdy obok jej łóżka zaczynał
modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia, widział, jak
Maryna od razu czuła się lepiej. W ten sposób wypełnia
się obietnica Jezusa przekazana s. Faustynie, że „kiedy
przy konającym odmawiają
tę koronkę, miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę”
(Dz. 811). „Ostatnie słowa
Maryny były: «Wybacz mi,
Boże». I wydaje mi się bardzo
ważne, gdy człowiek, odchodząc do życia wiecznego, ma
możliwość świadomego pożegnania się z tym światem.
Innymi słowy – to dar szczęśliwej śmierci” – dodaje Alina.
Maryna dowiedziała się
o diagnozie, gdy odbyło się
kolejne badanie dotyczące poczęcia dziecka. Ona i
jej mąż mieszkali razem już
10 lat i marzyli o potomstwie.
Wiadomość była całkowitą
niespodzianką: narządy zostały nadmiernie uszkodzone
przez raka. Do śmierci kobiecie pozostało 9 miesięcy. Już
póżniej w jej parafii czas ten
porównano z okresem ciąży i
narodzin nowego człowieka.
I chociaż Maryna zawsze była
serdeczna i otwarta na Boga
i bliźniego, choroba zdawała
się wyostrzać te cechy, odkrywając na nowo kobietę z jeszcze bardziej cudownej strony.

W rocznicę śmierci Maryny, gdy kapłani śpiewali jutrznię za zmarłych, nad jej
grobem pojawiła się chmura w kształcie serca

modlitwę wiernych podczas
Mszy św. i, prawdopodobnie, nadał nowe znaczenie
śmierci także dzięki Marynie.
W końcu łatwiej jest „puścić”
osobę, gdy zdajesz sobie sprawę, że czeka na nas spotkanie
w wieczności.

„Mogła pozwać centrum
medyczne, które nie wykryło
guza na wcześniejszym etapie, biorąc pod uwagę, że
Maryna wykonała biopsję żołądka. W takich sądach powodowie zwykle wygrywają
i otrzymują dobre pieniądze.

Jana Czajko

W

FRAGMENT
Z DZIENNIKA MARYNY
W te dni miałam wiele myśli o tym, co się dzieje, co się
będzie działo itp. Zrozumiałam, że rozpoczął się Wielki
Post, a wraz z nim zaczęły się próby i trudności u wielu
osób. W ten sposób Bóg pozwala nam trochę dotknąć
Jego drogi krzyżowej, podzielić ciężar i doświadczenia.
Wyobrażałam sobie, że jestem małą dziewczynką, która
niesie swój mały krzyż, idąc obok Jezusa drogą krzyżową, i robiło mi się tak dobrze od tych myśli. A potem
miałam poczucie, że wszystko na pewno będzie dobrze,
później, na pewno będzie.
Wiele też myślałam o zaufaniu, o zaufaniu Bogu. Tak
często mówimy: „Boże, ufam Tobie!”, a potem znów myślimy o tysiącach rzeczy, zastanawiamy się, jak to będzie, a jeśli nie tak, a może trzeba inaczej, staramy się
przejąć kontrolę nad wszystkim, tylko czym jest wtedy
zaufanie?

Odmówiła jednak, zaznaczając, że nie chce tracić na to
czasu, nie chce zemsty i nie
chce łamać nikomu życia. Gdy
na przykład przeszła drugą
z kolei chemię, choć cierpiała
i straciła wszystkie włosy, to
wciąż się uśmiechała i dbała
o zewnętrzne piękno. Wraz
z mężem mieli tradycję – spotykali się w każdą rocznicę
na ławce w parku, gdzie się
poznali. A nawet całkowicie
wyczerpana chorobą Maryna wybierała najpiękniejszą
chustę na łysą głowę i śpieszyła na spotkanie z mężem.
Nawet na kilka godzin przed
śmiercią, gdy czuła, że odejście jest już bliskie, bardziej
była zmartwiona wysokim
ciśnieniem swojej matki niż
sobą. Nie mogła pozostać
obojętna na cierpienie bliźniego” – mówi Alina.
Według krewnej Maryna
nigdy nie była osobą piszącą, twórczość nie należała
do jej cech i nie miała zwyczaju „komponowania wierszy”.
Udało jej się jednak dokładnie
przekazać całe swoje ciepło i
pełne zaufanie Bogu w każdej sytuacji poprzez dziennik.
„W jej notatkach było zbyt

wiele szczegółów, takich jak
«dzisiaj tam pojechaliśmy, a
wczoraj byliśmy tam i tam».
Jednocześnie często tekst
przebijały takie przebłyski,
olśnienia, które, jak sądzę,
dał jej Pan Bóg. Pisała o tym,
jak nie przestaje być mile zaskoczona i szczęśliwa z miłości i trosk, którymi obdarzają
ją ludzie. O tym, że jej choroba to nie tylko jej próba, ale
może nawet bardziej nie jej.
I że już widzi dobre zmiany
w życiu osób, które poświęcają wysiłek modlitwy. I jak
ważne jest, aby być szczęśliwym, nie zamykać się we
własnym szczęściu, ale wyjść
do innych ludzi. I jak wdzięczna jest Bogu, że umacnia ją
w wierze” – opowiada Alina.
Maryna była parafianką
młodej parafii Jezusa Miłosiernego w Witebsku. Tak się
złożyło, że była pierwszą osobą, która wzięła ślub w tym
kościele i pierwszą, której
pogrzeb odbył się w tym kościele. Mówią, że pierwszy jest
najlepszy. I odniosłam wrażenie, że jest to całkowicie
o Marynie: dobry przykład
życia w radości, doskonały
przykład godnej śmierci.

młodzieńczym
wieku
wydawało się, że najlepsze plony przynosi dobra
spowiedź – taka, po której
odchodzisz od konfesjonału ze łzami na oczach, ponieważ kapłan powiedział
tyle dobrych i potrzebnych
słów. Ale z czasem te emocje zniknęły.
Z wdzięcznością wspominam księdza, do którego
długo
chodziłam
do spowiedzi. Przed modlitwą rozgrzeszenia zawsze mówił do mnie słowa
z Ewangelii: „Idź i odtąd
już nie grzesz”. Wtedy
ujawniła mi się tajemnica spowiedzi: nie ma znaczenia, który kapłan jest
w konfesjonale i jakie słowa powie. Najważniejsze
jest, aby wyjść z ulgą dla
duszy, ze zrozumieniem,
że grzechy są odpuszczone.
To
pragnienie
długiej rozmowy z księdzem
w konfesjonale jest niczym
innym jak pragnieniem
porady
psychologicznej.
Chcesz, by teraz przyjść,
powiedzieć wszystko, co
masz na sercu, i natychmiast zostać wyleczonym.
Tylko ksiądz nie jest psychologiem. W ciągu 5 minut nie da się zrozumieć
istoty problemu, a tym bardziej znaleźć rozwiązanie.
Gdy zrozumiałam tę
prostą rzecz, zaczęłam
przychodzić do spowiedzi
tylko po rozgrzeszenie. Nie
ma dla mnie teraz różnicy, jak długa będzie mowa
księdza. Jednak nadal bardzo się cieszę, gdy kapłan
niby wie, jaki grzech najbardziej mnie nurtuje, i już
od tego pokazuje mi kierunek do pracy nad sobą.
Czasami trudno jest zebrać myśli i stanąć w kolejce do konfesjonału. Jest
bardzo wstyd i w głębi serca czujesz się paskudnie.
Ale poczucie wewnętrznej
swobody pojawiające się
po spowiedzi jest warte
wyznania swoich grzechów, nawet jeśli jest to
bardzo trudne. W tym jest
sens przebaczenia – wyznać swoją słabość. A potem poczuć „objęcia” miłosiernego Ojca.
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DOPOMÓC
DOBRĄ RADĄ

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog

B

ardzo dawno już chciałem napisać na ten temat kilka dobrych rad.
Szczególnie teraz, gdy przeżywamy trudny czas pandemii, która nigdy nie będzie
nam się kojarzyć z relaksem
czy uśmiechem, człowiek
potrzebuje dobrego samopoczucia i szczęścia.
Zawsze podkreślam swoim pacjentom, że pozytywne myślenie bardzo pomaga.
Gdy ktoś się zwraca z prośbą
o pomoc, nigdy nie rozpoczynamy współpracy od zaistnia-

www.slowo.grodnensis.by

POCZUCIE HUMORU
JEST LEKARSTWEM
łego problemu, lecz najpierw
uczymy się lub odtwarzamy
sposoby pozytywnego patrzenia na to, co dzieje się
wokół nas. Proszę zwrócić
uwagę, że dzisiaj więcej się
mówi o różnego rodzaju lęku,
strachach, stresie, a prawie
nic na temat pozytywnej psychologii, np. o kreatywności,
humorze czy mądrości.
Dosłownie kilka dni temu
przeczytałem ostatni wywiad
papieża Franciszka, w którym zachęca on wszystkich
do częstego uśmiechania się,
do dzielenia się radością.
Ojciec Święty mówi, że poczucie humoru jest dobrym
lekarstwem, które pomaga
nam w życiu, przynosi dużo
korzyści oraz mobilizuje nas
do całkiem innego podejścia
do trudnych rzeczy. To właśnie ono może uczynić nas
szczęśliwymi. W tym wywiadzie papież dzieli się swoim
doświadczeniem, że już pra-

wie 40 lat odmawia modlitwę
do św. Tomasza More, która
na końcu ma następujące słowa: „Daj mi, Panie, poczucie
humoru, udziel mi łaski zrozumienia żartu, by odkryć w
życiu trochę radości i by móc
użyczyć jej innym.” Zachęcam wszystkich do odnalezienia pełnej wersji tej modlitwy w internecie.
Proponuję więc kilka myśli, które pozwolą rozwijać
w sobie poczucie humoru:
1. Poczucie humoru może
posiadać każdy człowiek, natomiast należy pamiętać, by
nie ranić nim innych.
2. Naucz się rozróżniać
sytuacje kiedy żart będzie
odpowiedni, a kiedy nie.
3. Naucz się śmiać również z siebie i pamiętaj, że
humor sprawia, że krytyka
staje się przyjemniejsza.
4. Poszerzaj horyzonty
swego życia, kochaj życie i

siebie. Nie traktuj siebie zbyt
poważnie, bądź też zabawny.
5. Częściej szukaj zabawnych momentów w życiu codziennym, a czasem nawet i
w trudnych sytuacjach.
6. Poczucie humoru może
pomagać w rozwoju twojej
erudycji, w poszerzeniu zasonu słownictwa, umiejętności jasnego wyrażania swoich myśli.
7. Nie trzeba specjalnie
uczyć się na pamięć dowcipów, po prostu bądź spontaniczny, bądź sobą.
Pozytywne emocje zawsze
pomagają. Poczucie dobrego
humoru przynosi wiele korzyści w naszym życiu. Może nas
wzbogacić, pomoże w pozbyciu się zmęczenia i zrelaksowania się, urozmaici również
nasze życie duchowe. W myśl
słów św. Franciszka Salezego „Smutny święty, to żaden
święty” zadbajmy o swoją
świętość.

GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA
Ks. Tadeusz Krisztopik

W innym ujęciu tymi grzechami są:
1. Rozmyślne zabójstwo.
2. Grzech cielesny przeciw
naturze.
3. Uciskanie ludzi słabych
i bezbronnych.
4. Zatrzymanie zapłaty
należnej za pracę.
CZY KARA JEST
S K U T K I E M G R Z E C H U?
My dzisiaj nie lubimy używać określenia „kara Boża”,
natomiast Biblia często używa tego wyrazu. Cała moralność i teologia chrześcijańska ma jednak swoje źródło
w Piśmie Świętym. Więc posłuchajmy jak św. Tomasz
z Akwinu zastanawia się, czy
kara jest skutkiem grzechu
i czy grzech może być karą
za grzech.
Jako podstawę do dyskusji
św. Tomasz cytuje Arystotelesa, który powiedział, że
„kary wprowadzono celem
nawrócenia ludzi ku temu,
co dobre”. Następnie przytacza św. Augustyna, który
mówi, że wszelki duch, któremu brak porządku jest karą
sam dla siebie. Św. Tomasz
również zwraca się do Pisma
Świętego i przypomina słowa
św. Pawła do Rzymian: „Oto
przez swoją zatwardziałość i
serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew
na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu
Boga, który odda każdemu
według uczynków jego: tym,
którzy
przez
wytrwałość
w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności – życie wieczne;
tym zaś, którzy są przekor-

ni, za prawdą pójść nie chcą,
a oddają się nieprawości –
gniew i oburzenie. Ucisk i
utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się zła” (Rz 2, 5-9).
Następnie św. Tomasz rozważa: „U ludzi widać naturalną skłonność do odwetu
przeciw napastnikowi. Skoro
zaś grzech jest postępowaniem nieuporządkowanym,
ktokolwiek grzeszy, występuje przeciw porządkowi i
wskutek tego doznaje odwetu, którym jest właśnie kara.
Wola ludzka jest poddana
potrójnemu porządkowi, trojakiej karze człowiek może
podlegać. Natura ludzka jest
poddana porządkowi własnego
rozumu;
następnie
porządkowi
w
stosunku
do zwierzchnika w rzeczach
duchowych lub doczesnych,
w sprawach obywatelskich
czy domowych; wreszcie każdy jest poddany powszechnemu porządkowi w stosunku
do Bożego zwierzchnictwa.
Otóż grzech burzy każdy
z tych trzech porządków.
Ktokolwiek, bowiem grzeszy,
czyni coś wbrew rozumowi, przeciw prawu ludzkiemu i przeciw prawu Bożemu. Dlatego grzech ściąga
na człowieka potrójną karę:
od siebie samego w postaci
wyrzutów sumienia, od ludzi
i od Boga. Więc należność
kary jest wprost skutkiem
grzechu”. Doktor Anielski
podsumowuje
rozważania
wypowiedzią Dionizego, że
nie jest złem doznawać kary,
ale zasłużyć na nią i stwierdza, że kara jest dobra, skoro
jest sprawiedliwa i pochodzi
od Boga.
CZY GRZECH MOŻE
B Y Ć K A R Ą Z A G R Z E C H?
Św. Tomasz przytacza
słowa św. Grzegorza, który

stwierdza, że niektóre grzechy są karą za grzech. „Grzech
może być karą za grzech
w trojaki sposób – rozważa
on. – Pierwszy z nich – jako
przyczyna
usunięcia
hamulców, chroniących przed
grzechami. Grzech bowiem
pozbawia człowieka pomocy
łaski Bożej, powstrzymującej go przed grzechem pod
wpływem naporu uczuć czy
pokus diabelskich lub tym
podobnych podniet. Ponieważ zaś utrata łaski jest karą
za grzech, wymierzoną przez
Boga, można powiedzieć, że
także grzech, który pochodzi z utraty łaski Bożej, jest
karą za grzech. W tym znaczeniu Apostoł powiedział
o grzesznikach: «Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości» (Rz 1, 24). Pożądliwości
oznaczają tu uczucia, które
zwyciężają człowieka, gdy
ten straci pomoc łaski Bożej.
W tym znaczeniu każdy następny grzech można uważać
za karę z powodu poprzedniego grzechu. Drugi sposób – grzech jest przyczyną
utrapienia tak wewnętrznego
(np. w gniewie czy w zazdrości), jak i zewnętrznego (np.
u ludzi, którzy wiele się trudzą
i wielkie szkody ponoszą, by
wykonać czynność grzeszną).
Trzeci sposób – grzech może
być przyczyną kary ze względu na swe skutki (np. gdy
ktoś wskutek opilstwa czy
obżarstwa się rozchoruje).
W dwu ostatnich wypadkach
grzech jest nie tylko karą
za poprzedni grzech, ale także karą za siebie samego.
Nawet ta kara Boża, która
polega na tym, że Bóg nie powstrzymuje niektórych ludzi
przed upadkiem w grzech, ma
na celu dobro cnoty. I to niekiedy dobro samych grzeszników, by stali się w przyszłości

bardziej ostrożni i pokorni.
Niekiedy zaś innych ludzi, by
widząc jak niektórzy popadają z grzechu w grzech, sami
więcej bali się przewinienia”.
PIERWSZY GRZECH
WOŁAJĄCY
O POMSTĘ DO NIEBA –
UMYŚLNE ZABÓJSTWO
Chodzi o zabójstwo popełnione z wiedzą, pełną zgodą woli, rozwagą, przemyślane i zaplanowane. W dzisiejszych czasach jedną z najstraszniejszych zbrodni w tej
ketegorii wołających o pomstę do nieba jest przerywanie ciąży, dokonywane czy to
przez aborcję, czy to przez
antykoncepcyjne pigułki lub
spiralę. Każdy grzech aborcji
jest dokładnie zaplanowany.
Ponadto w ten sposób odbieramy życie osobie, która jest
absolutnie niewinna i bezbronna. Stąd jest wyjątkowo
ciężki. W 2021 roku w skali
całego świata dokonano ponad 42 mln aborcji. Nie jest
to z pewnością liczba całkowita, gdyż nie uwzględnia
środków wczesnoporonnych
oraz aborcji nielegalnych i za
pomocą pigułek aborcyjnych.
Bezmyślnym jest stwierdzenie, że dzieci te były poczęte przypadkowo, z powodu
braku powściągliwości, przez
szukanie przyjemności i uleganie namiętnościom i dlatego pozbawiono je życia przed
urodzeniem. Jeżeli ojcowie i
matki tych dzieci nie mieli zamiaru ich urodzić, to nie należało czynić to, co prowadzi
do poczęcia i narodzin dziecka. Nieczystość i niepowściągliwość tylko zwiększają winę.
Równie wielką zbrodnią
współczesności jest eutanazja
– uśmiercanie ludzi starych
lub chorych.

zadaj pytanie

Jak powrócić do życia
w wierze
po zainteresowaniu
ezoteryką?
grodnensis.by

E

zoteryka sięga korzeniami do starożytności. Przez wieki zguba
ta zatruwała wiele ludzkich
dusz i nadal to robi w dzisiejszych czasach.
Ezoteryka obejmuje astrologię, jogę, magię, teozofię i wiele innych fałszywych
nauk. Okultyzm i praktyki
okultystyczne są nieodłącznym elementem ezoteryki.
Uważa się, że ezoteryczna
„wiedza” zawsze była tajna
i posiadali ją tylko w osobliwy sposób wtajemniczeni
w jej „niuanse” ludzie. Niektórzy z tych, którzy zajmują się ezoteryką, twierdzą,
że ich nauki i praktyki są
dopuszczalne i przydatne
dla przedstawicieli wszystkich wyznań, ponieważ
wydają się sprzyjać rozwojowi duchowemu.
Ezoteryka jest naruszeniem pierwszego przykazania, które mówi o czczeniu
Jedynego Boga, aby mieć relacje tylko z Nim.
Pierwszą rzeczą, od której należy zacząć swoją
drogę pokuty, jest oczywiście spowiedź. Osobiście
uważam – choć opiera się
to na stosunkowo niewielkim doświadczeniu modlitw
o uwolnienie i wewnętrzne
uzdrowienie – że najlepiej
jest zacząć od spowiedzi
z całego życia. Dlaczego tak? Ponieważ zainteresowanie i przywiązanie
do ezoteryki ma swoje korzenie i jest ukryte w przeszłości człowieka, w jego wychowaniu, rodzinie, w jego
ranach... Diabeł potrafi
chytrze narzucać ludziom
swoje plany. Dlatego dobrze
byłoby wyrzec się wszystkich grzechów i ich konsekwencji we własnym życiu.
Powrót do Pana Boga to
droga przepojona, oczywiście, modlitwą, rozmowami
ze spowiednikiem, kierownikiem duchowym. Można również wziąć udział
w kursach chrześcijańskich,
na których przede wszystkim poznaje się Pismo Święte, biografie świętych, historię i tradycję Kościoła.
Jednym z ważnych fundamentów duchowości jest życie sakramentami Kościoła,
takimi jak np. Eucharystia.
I bardzo dobrze jest mieć
w pobliżu bardziej doświadczoną osobę, która może
podpowiedzieć pewne momenty życia religijnego.

SŁOWO ŻYCIA

www.slowo.grodnensis.by

Сnota ekologiczna

№4 (579), 20 lutego 2022

7

DOBROSĄSIEDZTWO

Alena Majsiuk
KORZYŚCI
ZE WSPÓŁPRACY
Rośliny zakorzeniają się
głęboko w ziemi. Tam są radośnie witani przez mikroorganizmy. Wykorzystują energię słoneczną i wytwarzają
składniki odżywcze – tak buduje się zdrowy organizm.
Jest całe mnóstwo łańcuchów
relacji symbiotycznych (wzajemnie korzystne współżycie
różnych gatunków organizmów).
Aby zobaczyć podobne relacje w przyrodzie, wystarczy
nie ingerować w naturalny
przebieg wydarzeń. Należy
obserwować, analizować, co
z czym współdziała. Wiosną nie kopać grządek: jest to
nie tylko bezużyteczne, ale
także uciążliwe wydarzenie
dla urodzaju. To, co jest powszechnie nazywane chwastami, to ratowanie gleby
przed degradacją.
Różne rośliny wydzielają
substancje, które mogą być
szkodliwe lub lecznicze dla
sąsiednich roślin. Poznając zasady symbiozy, można uprawiać ogromne plony. Dlatego warto zostawić
zeszłoroczne liście i trawę
– służą one jako schronienie dla owadów i pożywienie
dla mieszkańców gleby. Jeśli
zostawić wszystko tak, jak to
się dzieje w naturze, można
będzie obserwować reguły

sąsiedztwa i otrzymywać obfite plony.
DRZEWA CIERPIĄ
Z POWODU
SAMOTNOŚCI
Rozłożyste drzewo na polu
jest piękne, ale całkowicie
samotne. Najczęściej pokazuje ono to, że kiedyś w tym
miejscu był dom lub las.
Drzewa nie zaczynają rosnąć
w samotności, one również
mają tendencję do komunikowania się z innymi drzewami. Zostało to zbadane i udowodnione przez naukowca
Petera Wohllebena. Drzewa
mają swój wyjątkowy język,
za pomocą którego wymieniają informacje. Zwykle używają impulsów chemicznych i
elektrycznych, w czym pomagają im grzybnie, bez których
nie może powstać las.
Naukowcy z Australii i
Wielkiej Brytanii odkryli również, że drzewa używają systemu korzeniowego i wydają
trzaski przy częstotliwości
220 herców. W ten sposób
na czas mogą przekazywać
informacje innym drzewom.
A nawet korzeń ściętego
drzewa jest wspierany przez
tego samego gatunku sąsiadów. Odkrycia te po raz kolejny pokazują nam różnorodność żywych organizmów,
które starają się być razem i
żyć dla dobra wspólnoty.

MIKROFLORA
POMAGA NAM
Człowiek ma wielu pomocników. Nawet mikroby
są z nim w dobrosąsiedztwie.
Są wszędzie, nie można się
od nich odizolować. Dlatego
najlepsze, co możemy zrobić, to pogodzić się z tym,
że są naszymi pomocnikami.
Na przykład w „Nowej Germańskiej Medycynie” dr Hammer zbadał, co się dzieje
w ciele, gdy jest ono chore, i
odkrył mechanizmy pomagania człowiekowi przez dużą
różnorodność mikroorganizmów.
W przewodzie pokarmowym takimi pomocnikami
jest mikroflora. Rozkłada ona
resztki pokarmowe na elementy niezbędne dla organizmu. Ropień wokół drzazgi
wbitej pod skórę to również
przykład pomocy. Natura
wymyśliła wiele mechanizmów, które można zauważyć, gdy zaczynasz się sobie
przyglądać.
I N F U S O R I A-P A N T O F E L
OCZYSZCZA WODĘ
Bakterie,
pozostałości
organiczne znajdujące się
w wodzie, to doskonały pokarm dla infusorii. A te zaś
są doskonałym pokarmem
dla narybku. Aktywność życiowa infusorii-pantofla bezpośrednio pomaga wszystkim

pixabay.com

Wszyscy płyniemy tą samą łodzią. Gdy jest nam
dobrze, podkreślamy tę radość życia, a wokół robi
się kolorowo i przyjemnie. Czy zwracałeś uwagę
na to, jak dobrosąsiedztwo wpływa na drzewa,
zwierzęta gospodarskie, ludzi? Proponuję, aby
zająć się tym tematem i zapoznać się z zasadami,
zgodnie z którymi to się odbywa.

żywym istotom otrzymywać leczniczą i czystą wodę.
Oczyszczanie wody wymaga czasu, a także warunków
do istnienia infusoriom. Przeszkodą może być nadmierne
zanieczyszczenie zbiorników
wodnych chemikaliami.
Na przykład domowe detergenty zawierają środki powierzchniowo czynne, mogą
gromadzić się w ciele i zakłócać jego naturalne funkcjonowanie. Z powodu środków
powierzchniowo
czynnych
woda nadmiernie kwitnie,
co niszczy żywe organizmy.
Spróbuj zrezygnować z środków, które zawierają te substancje, i będziesz mógł stać
się dobrym sąsiadem dla
wszystkich żywych organizmów.
SPĘDZAJ WIĘCEJ CZASU
NA ŁONIE NATURY
I ZE ZWIERZĘTAMI
Dla ludzi bardzo przydatne jest dobrosąsiedztwo
z ptakami. Każdy gatunek

ptaków ćwierka na różnych
częstotliwościach
dźwiękowych, a ludzkie ciało jest
w stanie dostosować do tego
rytm wszystkich narządów,
jak przy pomocy kamertonu.
Jak wiele pomocy niosą ptaki
w otrzymywaniu urodzaju i
ochronie drzew. A ile jeszcze
nie wiemy o tym dobrosąsiedztwie. Buduj dla ptaków
domy, sadź krzewy i pozostaw
martwe drzewa – będą oni
wdzięczni za to wszystko.
Zwierzęta i drzewa również posiadają takie same
zdolności do synchronizacji
rytmiki narządów. Na przykład hipoterapia bardzo dobrze pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca. Kocie
miauczenie występuje w częstotliwościach 24-44 herców,
w tym czasie komórki są odnawiane, a właściwości ochronne
organizmu są aktywowane.
Bądź miły dla swoich sąsiadów! Nawet jeśli nie czekasz na pomoc, oni szczerze
ci ją dają.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

20 lutego – VII Niedziela zwykła
Łk 6, 27-38
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz,
nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu
od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im
czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy
się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy
się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym,
od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność?
I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast
miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to
nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak
Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie,
a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie,
a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi
wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

27 lutego – VIII Niedziela zwykła
Łk 6, 39-45
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa
nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz
belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól,
że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy
przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc
wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa
się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek
z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego
skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta”.

Widzieć siebie

Jezus nie tylko mówi o tym rodzaju miłości, jakim On sam ukochał każdego człowieka.
Ukazuje on ją ludziom przez całe swe życie aż po krzyż. Chrystus spotyka się z ludźmi,
z którymi nikt inny nie chciałby nigdy mieć kontaktu. Przyjmuje celników, grzeszników,
trędowatych. Podczas swej męki nie złorzeczy, nie przeklina tych, którzy Go biczują, policzkują i krzyżują. Nie broni się, gdy zabierają Mu Jego szaty, modli się za prześladowców, prosi dla nich o przebaczenie. Chrystus ukochał do końca, ukochał po krzyż.
Próbujmy innych traktować z miłością każdego dnia. Popatrzmy na człowieka żyjącego obok nas jak na brata lub siostrę. Okazujmy im miłosierdzie, ponieważ tego przecież
chce od nas Bóg: „Bądźcie miłosierni, ponieważ i Ja jestem miłosierny” (por. Łk 6, 36).

Jezus Chrystus stawia przed nami trudne zadanie. Tym zadaniem jest umiejętność upominania drugiego człowieka. Dla niektórych ludzi nie stanowi to
żadnego problemu, ponieważ potrafią bez mrugnięcia okiem wytknąć komuś
jego błędy i niedoskonałości. Dla większości jednak, upominanie innych jest niełatwym zadaniem.
W chrześcijańskim upomnieniu potrzebna jest świadomość swoich słabości.
Bez pokory nie da się prawdziwie upominać drugiego człowieka. Moje upomnienie musi polegać na tym, że zanim zobaczę niedoskonałości innego, to najpierw
zauważę je w sobie.
Upomnienie brata może być prawdziwe, gdy sam nauczyciel widzi błędy
w swoim życiu i chce je naprawiać. Fałszywy nauczyciel nie potrafi stanąć
w prawdzie. Nosi na sobie maskę obłudnej doskonałości. Nie przyjmuje, że tylko
wtedy jego nauka będzie prawdziwa, jeśli jego życie będzie potwierdzało jego
słowa. Zatem jeśli chcemy innych upominać, jak mają żyć, sami postępujmy tak,
aby nasze życie było dobrą podpowiedzią dla błądzących.

Panie Jezu Chryste, pomagaj mi okazywać miłosierdzie innym, a także patrzeć na każdego człowieka jak na brata!

Panie Jezu Chryste, naucz mnie dostrzegać swoje niedoskonałości i braki, a
dopiero potem zwracać uwagę innym na ich błędy!

Patrzeć z miłością
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Z głębi serca

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WALENTEMU CHWIEDUKOWI

z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia.
Niech dobry Bóg zawsze Ci pomaga i udziela
wszelkich potrzebnych łask. Życzymy nieustannej opieki Maryi Panny, hojnych darów Ducha
Świętego, a także dobrego zdrowia, długich lat
życia, pogody ducha, codziennej radości, szczerych i życzliwych ludzi obok.
Krewni: rodziny Połubok,
Ameljańczyk, Chwieduk

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WIACZESŁAWOWI MATUKIEWICZOWI

z okazji urodzin pragniemy złożyć serdeczne
życzenia: szczęścia, dobrego zdrowia na długie
lata, pogody ducha, dużo sił do głoszenia prawdy Bożej i nieustannej opieki Najświętszej Maryi
Panny na każdy dzień posługi duszpasterskiej.
Niech Jezus, który wskazał Ci drogę do kapłaństwa, pomaga w realizacji planów Bożych,
a Duch Święty niech udziela swoich hojnych
darów.
Komitet kościelny i parafianie kościoła
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dudach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ROMANOWI JAŁOWCZYKOWI

z okazji imienin życzymy, abyś doznawał wszelkiej życzliwości i miłości od każdego spotkanego
człowieka. Życzymy odwagi, by stale przed ludźmi odkrywać skarb Bożych tajemnic i strzec tego,
co zostało Kościołowi powierzone. Niech Duch
Święty opromienia swym światłem każdy Twój
dzień, Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem,
a Maryja przygarnia do swojego serca.
Z modlitwą parafianie i członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Hniezna

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
ALEKSANDROWI SZEMETOWI

z okazji imienin składamy serdeczne życzenia.
Życzymy trwać w Bogu i żyć w obfitości łask Bożych. Niech Twa mądrość i głoszone Słowo Boże
pomagają nam wzrastać w Miłości.
Wdzięczni parafianie
z Adamowicz

długich lat życia w dobrym zdrowiu, szczęścia,
radości, cierpliwości w posłudze kapłańskiej,
obfitych darów Ducha Świętego, życzliwych ludzi
obok. Niech Najświętsza Maryja Panna i święty
patron nieustannie się Tobą opiekują, a Anioł
Stróż czuwa i pomaga godnie przeżywać każdy
dzień. Szczęść Boże!
Z modlitwą członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym,
parafie Adamowicze i Grodno-Augustówek
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.

CZCIGODNEMU BRATU WIKTOROWI
CIESŁOWSKIEMU I JEGO KREWNYM
z powodu śmierci mamy przesyłamy słowa
szczerego żalu i współczucia. Niech miłosierny Bóg da Wam siły do zniesienia ciężaru
utraty ukochanej osoby. Łączymy się z Wami
w modlitwie o pokój jej duszy.

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSANDROWI SZEMETOWI

z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia:

Z szacunkiem i modlitwą
wierni parafii Lida-Industrialny

Zapowiedzi wydarzeń

Rekolekcje dla mężczyzn przed Wielkim Postem odbędą się w Baranowiczach
W dniach 25-27 lutego w kościele Matki Bożej Fatimskiej (Baranowicze, Prospekt Sowiecki 18)
odbędą się rekolekcje wielkopostne dla mężczyzn katolików. Tematem ćwiczeń duchowych jest „Powołanie mężczyzny”.
Dlaczego żyję i jaka jest moja rola w tym życiu? To pytanie tylko na pierwszy rzut oka może wydawać się czysto filozoficzne i dalekie od praktyki życia codziennego. W rzeczywistości moje konkretne działania tu i teraz, mój
stosunek do życia i ludzi wokół mnie zależą od odpowiedzi na to pytanie.
Oczywiście, szukając odpowiedzi na to pytanie, błąd może przerodzić się
w bolesne rozczarowanie, jeśli nie w tragedię całego życia. Dlatego należy

szukać odpowiedzi w tym, co ma w sobie prawdę – w Bożym objawieniu, Bożym Słowie. Właśnie to przypisuje mężczyźnie rolę obrońcy, walczącego przede wszystkim ze złem duchowym. Co to znaczy? Jak wygląda ta walka? Jak
w niej zostać zwycięzcą? Na te i inne pytania mężczyźni będą próbowali znaleźć odpowiedzi wraz z biskupem Olegiem Butkiewiczem, ordynariuszem diecezji witebskiej.

Program rekolekcji można znaleźć na stronie msj.by.
Więcej informacji pod numerami telefonów: (8 033) 624-42-85 – Paweł, (8 033) 621-66-56 – Witalij, (8 044) 733-71-67 – Viber.
Proponowana ofiara, która obejmuje nocleg i wyżywienie – 65.00 BYN.
Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz uczestniczyć w rekolekcjach przez trzy dni, możesz wziąć udział w poszczególnych punktach programu w dogodnym dla ciebie czasie.
W miarę możliwości należy zabrać ze sobą: Biblię, modlitewnik, zeszyt i długopis. Przypominamy również o konieczności noszenia maseczek.
Katolickie Media Białorusi

portal internetowy
Kościoła na Białorusi
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religijne

redakcja
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W Bobrujsku odbył się 7. Rodzinny
bal, w którym wzięły udział pary małżeńskie z różnych miejscowości. Niezwykłe wydarzenie, które stało się już dobrą
tradycją, jest inicjatywą charytatywnej
fundacji obrony życia i rodziny „Otwarte
serca” i ma na celu popularyzację wartości chrześcijańskich. W obecnym balu bożonarodzeniowym uczestniczyło osiem
małżeństw. Trzy godziny tańca w sali
koncertowej bobrujskiego sanatorium
odbyły się w romantycznej atmosferze,
szczerej radości, wzajemnego zainteresowania i miłości.
Wspomniany bal to nie tylko taniec,
czarująca atmosfera, nowe znajomości,
gry i dobry nastrój. To wciąż miejsce,
w którym małżonkowie mogą być razem.
Niestety we współczesnym świecie, w
którym panuje szybkie tempo życia, często brakuje na to czasu. Dlatego rodzinny
bal to dobra okazja, by zwolnić, oderwać
się od kołowrotu zajęć, zatrzymać się na
chwilę i poczuć smak przyjemności w tym,
co ma tak piękną nazwę – małżeństwo.

Podjeżdżając do stawów rybnych w
pobliżu wioski Szemietowo, jeszcze w
latach 70. ubiegłego wieku można było
zobaczyć lekko nachylony niski krzyż.
Nie było domów w pobliżu, a krzyż wydawał się tak samotny, jakby pozostawiony. Ale zawsze miał przy sobie rodzinę gołębi, a biały gołąb bardzo często
siedział na poprzeczce krzyża. Nie bał
się nawet ludzi, którzy od czasu do czasu zbliżali się do krzyża, zatrzymywali
się na chwilę, prosząc Boga o zdrowie,
dobrą pogodę, deszcz i bogate zbiory,
a rybacy o dobry połów. Wiosną prosili
o błogosławieństwo na rozpoczęcie
prac polowych, i również, gdy wypędzali swoje krowy i owce na pastwisko.
Janina Iwatowicz ze wsi Janiewicze
opowiadała, że krzyż ten był niejednokrotnie ścinany przez miejscowych
komunistów, ale ludzie go znajdowali i
stawiali ponownie. Nikt nie wie dokładnie, kto sprowadzał krzyż na miejsce,
ale ludzie uważają, że mogli to zrobić
tylko rybacy.

Papież napisał wstęp do książki
byłego członka mafii. Autorem publikacji jest ks. Benito Giorgetty, dziennikarz i kapelan więzienny, który
na łamach książki prowadzi rozmowę z byłym przestępcą Luigim Bonaventurą, który obecnie współpracuje
z wymiarem sprawiedliwości.
Papież zauważył, że człowiek odzyskuje zdrowie, gdy czuje się kochany: wtedy budzi się w nim „tęsknota za miłością”. Jeśli pozostawiamy
bliźniego w jego błędzie, stajemy się
za ten błąd współodpowiedzialni, to
tak jakby „nie udzielić pomocy ofiarom wypadku drogowego” – dodał
Ojciec Święty. Podkreślił, że odważny i ryzykowny krok Luigi Bonaventury jest „ziarnem nadziei” zasianym
na ziemiach dotkniętych mafią: jego
świadectwo może być przykładem
dla wielu ludzi, którzy rezygnując
z nadużyć, mogą również otworzyć
się na nową perspektywę.

Odbyło się spotkanie Zgromadzenia
Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, poświęcone synodowi biskupów na
temat „Ku Kościołowi synodalnemu:
komunia, uczestnictwo i misja”. W spotkaniu, które odbyło się za pomocą internetu, uczestniczyła większość sióstr nazaretanek, które posługują na Białorusi.
Wśród uczestniczek była s. Alina
Furczyk, Asystentka Generalna Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
Siostra na przykładzie spotkania Jezusa
z bogatym młodzieńcem wyjaśniła ideę
synodalności, koncentrując się na trzech
kluczowych słowach: spotkać, słuchać,
rozpoznawać. Spotkanie pokazało, jak
wielką potrzebę mają siostry w sobie nawzajem, aby wspólnie wzrastać w wierze,
realizując swoje powołanie zakonne.
Aktualne wiadomości,
zdjęcia, wideo.
Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!
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