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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

MIŁOSIERNA MIŁOŚĆ – NIEODŁĄCZNA
SKŁADOWA KOŚCIOŁA
W ІІІ NIEDZIELĘ
WIELKIEGO POSTU
W KOŚCIELE KATOLICKIM
NA BIAŁORUSI TRADYCYJNIE
OBCHODZI SIĘ
DZIEŃ „CARITAS”.
JEST TO WSPANIAŁA OKAZJA
DO WSPARCIA ORGANIZACJI
CHARYTATYWNEJ ORAZ
PRZYPOMNIENIA,
JAK WAŻNE JEST BYCIE
DOBRYM I MIŁOSIERNYM
WE WSPÓŁCZESNYM
ŚWIECIE.
ciąg dalszy na str. 3

„Miłosierdzie ogrzewa serce i czyni je czułym”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Łk 13, 1-9

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi
o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy
byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż
to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie
nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych
osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich,
było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy
tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść:
„Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec;
przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc
do ogrodnika: «Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam
owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze
ziemię wyjaławia?». Lecz on mu odpowiedział: «Panie, jeszcze na
ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda
owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć»”.

WYDAJMY OWOC

Człowieka można porównać z figowcem, który Jezus jako troskliwy i cierpliwy Ogrodnik osobiście pielęgnuje. Grzech natomiast
powoduje, że traci on zdolność do przyjęcia służby Chrystusa. Bez
łaski Najwyższego można żyć dostatnio i spokojnie, ale bezowocnie.
Jesteśmy wtedy niczym drzewo, które nie wydaje plonu. A jak wiemy
z Ewangelii, na taką roślinę czeka siekiera i wrzucenie do ognia.
Przyjęcie obecności Boga i Jego działania dokonuje się na drodze nawrócenia. Kościół ofiarowuje do tego wspaniałe narzędzie –
sakrament pokuty i pojednania, który można określić jako miejsce
naznaczone obecnością i działaniem Wszechmocnego. Pan zaprasza każdego do przyjęcia Jego posługi. Niech konfesjonał stanie się
dla nas Ziemią Świętą. Wchodźmy tam jak najczęściej, by Zbawca
wyprowadził nas z niewoli grzechu, by nasze życie wypełnił dobrymi
owocami, świętością, miłością, Sobą...

Jak wykonuję tę pracę, której nikt za mnie
wykonać nie może?
Czy modlę się, by Bóg przyszedł do mojego
serca i je przemienił?

Dostrzec
i zareagować
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Ks. Jerzy Martinowicz

W obecnych czasach wyraz „jałmużna” staje się coraz mniej popularny, stopniowo odchodzi w zapomnienie. Wielu kojarzy się z litością, wymuszonym współczuciem i drobnymi monetami. Zapominamy, że jałmużnę można czynić na różne
sposoby, lecz zawsze z radością i chęcią.

„Więcej szczęścia jest
w dawaniu, aniżeli w braniu” – czytamy w Dziejach Apostolskich (Dz 20,
35). Niestety, bardzo często nie pamiętamy o tej
prawdzie i nie korzystamy z okazji, gdy możemy
pomóc, tłumacząc się
brakiem czasu, pieniędzy, chęci. . . Dzielenie się
z innymi nieraz sprawia
nam kłopot. Przez myśl
przechodzi pytanie: dlaczego właśnie ja muszę
pomagać?
Odpowiedź
jest prosta: ponieważ
jesteś wyznawcą Chrystusa, a więc obowiązuje
Cię przykazanie miłości
bliźniego.
Prawdziwy
chrześ-

cijanin potrafi dostrzec
cudzą niedolę i szybko
zareagować. Nie ominie obojętnie człowieka
głodnego lub spragnionego, chętnie podzieli
się swoją własnością...
„Jałmużna męża jest u
Niego jak pieczęć” (Syr 17,
22). Tę pieczęcią zostaliśmy naznaczeni podczas
chrztu. Świadczy ona o
oddaniu się Wszechmocnemu poprzez realizację
Jego przykazań. I tylko
od nas zależy, czy ten
Boży znak, określający
nasze człowieczeństwo
w zwierciadle prawdy
Chrystusowej, będzie wyraźny; czy nie staniemy
się z powodu swoich nie-

prawości i upadków ślepi i głusi na przesłanie
Ewangelii; czy nie wymażemy z własnej duszy
wizerunku pieczęci-przymierza z Najwyższym.
Jałmużna jest darem
z tego, czego nam nie
zbywa, czego nie mamy
w obfitości. Darem, który
ubogaca duchowo, rozświetla mrok wywołany
własną słabością, grzechem,
zaniedbaniem.
Darem, który prowadzi
do Królestwa Bożego.
Darem, który odwdzięcza
miłością za miłość Ojca
i ofiarę na krzyżu Zbawiciela. Darem, dzięki
któremu nasze grzechy
„ważą mniej”.

Wielu ojców Kościoła wzywało do postu,
którym „najedliby się
ubodzy”. Otwierając się
na potrzeby bliźnich,
wyzbywamy się własnego egoizmu, skąpstwa
i zachłanności. Warto
jednak pamiętać, że czynione dobro, czerpiące
swą siłę z wiary, nie jest
powodem do chluby, lecz
obowiązkiem
każdego
chrześcijanina:
komu
wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać;
komu wiele powierzono,
od tego tym więcej będą
żądać (por. Łk 12, 48).

Drodzy Czytelnicy!
Czynienie dzieł miłosierdzia potrzebuje wielkiego wysiłku i poświęcenia. Jednak nie możemy ustawać! Prośmy Wszechmocnego o wytrwałość i moc, byśmy potrafili nieść miłość i dobro światu każdego dnia... Dopóki mamy jeszcze na to czas!

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Łk 15, 1-3.11-32

W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy
i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni
w Piśmie, mówiąc: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien
człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze,
daj mi część własności, która na mnie przypada». Podzielił więc
majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją
własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki
głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł
i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten
posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić
swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu
ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników
mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram
głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze,
zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem
godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym
z twoich najemników». Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się
głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję
i ucałował go. A syn rzekł do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw
Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim
synem». Lecz ojciec powiedział do swoich sług: «Przynieście
szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na
rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie:
będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się weselić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał
i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego
ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: «Twój brat
powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ
odzyskał go zdrowego». Rozgniewał się na to i nie chciał wejść;
wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział
ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego
nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił
z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił
twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone
cielę». Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś
ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić
się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył;
zaginął, a odnalazł się»”.

OKAŻMY MIŁOSIERDZIE
Przypowieść o miłosiernym Ojcu przypomina o postawie,
którą raz na zawsze powinien przyjąć chrześcijanin: niezależnie
od poglądów, wyznania, pozycji społecznej, dostatku i pochodzenia każdy człowiek jest dzieckiem Boga. Zasługuje na szacunek, miłość i przebaczenie.
Skoro wołamy do Pana o miłosierdzie dla nas samych
i świata całego, jesteśmy zobowiązani do okazywania go innym.
Potwierdzają to słowa Chrystusa skierowane do św. Faustyny:
„Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie
dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu” (Dz 1317). Pragnie
On, aby każdy człowiek w ciągu dnia dokonywał chociaż jednego dzieła miłosierdzia czynem, słowem lub modlitwą.
Prośmy Wszechmogącego o ducha miłości i ofiary.

Czy potrafię swoim czynem, słowem i modlitwą
okazywać miłosierdzie innym ?
W jaki sposób dziękuję Bogu za Jego miłość?
Ks. Jerzy Martinowicz

Komisja ds. Powołań i Formacji
do Prezbiteratu
Powołanie to tajemnica wiary, która dokonuje się w dialogu człowieka z Bogiem. Nie zależy
od skutecznych chwytów marketingowych, lecz od tego, na ile młodzi ludzie będą dojrzali, by wejść
w głęboką relację z Chrystusem, gdyż tylko dzięki łasce od Pana będą w stanie poznać własne pragnienia i usłyszeć Boże zaproszenie.
Wspólnota Kościoła w każdym czasie podejmuje
troskę o młodych ludzi, którzy szukają sensu życia
i odkrywają tajemnice Wszechmocnego w swojej
duszy. Komisja synodalna ds. Powołań i Formacji
do Prezbiteratu ma za zadanie wypracowanie nowych, adekwatnych do realiów sposobów animowania powołań do Służby Bożej i przygotowania
przyszłych prezbiterów. Jej celem jest przyjrzenie
się dwom obszarom zagadnień: budzeniu powołań
do prezbiteratu oraz formacji do kapłaństwa – by
zaproponować nowe rozwiązania, a także przypomnieć wiernym lokalnego Kościoła, że troska o to
dzieło należy do wszystkich diecezjan.
Członkowie komisji zaznaczają, że istotnym
wsparciem dla duszpasterstwa powołań jest modlitwa wiernych w tej intencji. Stwarza bowiem
idealne warunki, aby osoba mogła odkryć prawdę
swego istnienia i znaczenie niepowtarzalnego planu życia, powierzonego jej przez Stwórcę. Powstała więc propozycja organizowania w każdej parafii
w pierwsze czwartki miesiąca nabożeństwa w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
Komisja podkreśla również, że najważniejsze

miejsce pielęgnacji powołania to rodzina. Jest
ona pierwszym środowiskiem, które uczy otwierać
się na głos Bożego wezwania. Od niej w największym stopniu zależy postawa młodych ludzi wobec
Stworzyciela, bliźnich i samych siebie. Do zadań
rodziców należy więc szanować i rozwijać wartości
ewangeliczne, przykładem własnego życia umacniając wiarę i miłość do Pana w swoich dzieciach.
Członkowie komisji zwracają też uwagę na potrzebę prowadzenia katechezy powołaniowej,
w której wychowawcy, a szczególnie duchowni, powinni przedstawić w sposób jasny i zdecydowany
powołanie jako realną możliwość dla młodych, którzy posiadają niezbędne dary i przymioty. Jednak
troska o budzenie chęci pójścia za Chrystusem nie
może nabyć charakteru propagandowego, ponieważ powołuje Bóg, a nie człowiek. Stąd też przeprowadzane akcje powołaniowe powinny pomagać
w odkrywaniu powołania, ale go nie narzucać.
Módlmy się zatem za wszystkich, którzy podjęli
służbę w Kościele, a także za tych, których Chrystus
do tej posługi zaprosi, aby byli „uczniami zakochanymi w Panu”, gotowymi do stania się narzędziem
Jego Miłosierdzia.
Ks. Jerzy Martinowicz
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Miłosierna miłość –
nieodłączna
składowa Kościoła

ciąg dalszy ze str. 1

Dlaczego chrześcijanin powinien okazywać miłość do bliźniego? Czy nie brakuje chętnych, by wyciągnąć pomocną dłoń
do osób, które z różnych przyczyn znalazły się na marginesie
życia – odrzuceni, nikomu niepotrzebni? Na te oraz inne
pytania w dzisiejszym numerze „Słowa Życia” odpowiada
ks. bp Oleg Butkiewicz, ordynariusz diecezji witebskiej.
– Ekscelencjo, jest
Ksiądz
Biskup
przewodniczącym
Rady
KKBB ds. Dobroczynności,
Sprawiedliwości
i Pokoju. Proszę powiedzieć,
dlaczego
Kościół aktywnie zachęca
do pomocy potrzebującym,
do bycia miłosiernym?
– Troska o „sieroty
i wdowy” jest jednym
z podstawowych aspektów działalności Kościoła,
którym się zajmuje od początku swego istnienia.
Czytamy o tym już w
Dziejach
Apostolskich,
gdzie zostały opisane
powstanie oraz pierwsze
kroki założonego przez
Chrystusa Kościoła. Pomoc potrzebującym to
misja, która wraz z głoszeniem Ewangelii była
i pozostaje zadaniem
uczniów
Zbawiciela.
Taki nakaz otrzymaliśmy
od swego Mistrza, który
przyszedł nie tylko po to,
by wyzwolić od grzechu
i śmierci, lecz także po to,
by nauczyć odpowiednio
się zachowywać w tym
życiu, szukając środków
na własne nieszczęścia.
Dlatego też charytatywna
działalność Kościoła jest
działalnością
samego
Chrystusa, który pozostaje z nami „przez wszystkie dni aż do skończenia
świata” (Mt 28, 20). Jednak równocześnie Jezus
potrzebuje w tej sprawie
chętnych rąk i szczerych
serc tych, którzy w Niego wierzą, lub po prostu
ludzi dobrej woli. Z innej
strony
dobroczynność
była i pozostaje środkiem zdolnym do zauważenia człowieka, który z różnych przyczyn
znalazł się na marginesie
życia społecznego bez
wsparcia, jednak nadal
ma prawo do godności
jako stworzony na obraz
i podobieństwo Boga.
A więc konkretna pomoc

bliźniemu jest wyrazem
miłości nie tylko do człowieka,
lecz
także
do Wszechmocnego.
– W
czym
tkwi
szczególność
projektów
charytatywnych, organizowanych przez Kościół
katolicki na Białorusi, a
także co pomaga zachęcić
do udziału w nich większą
liczbę osób?
– Specyfika działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w tym
czy innym kraju zależy
od lokalnej sytuacji i potrzeb, wynikających z warunków życia ludzi, jego
poziomu,
okoliczności
o charakterze społecznopolitycznym. W różnych
krajach mogą być inne
pod pewnymi względami,
jednak głównym adresatem tej pomocy zawsze
pozostaje człowiek, który
okazał się w trudnej sytuacji życiowej, napotkał
pewien problem, z którym
nie potrafi poradzić w pojedynkę. Najczęściej są to
sprawy związane z utrzymaniem, warunkami życia, wychowaniem dzieci, opieką nad osobami
w podeszłym wieku,
niektórymi chorobami,
niepełnosprawnością.
Mowa właśnie o tych
kierunkach, które Kościół katolicki obejmuje
swoją działalnością charytatywną na Białorusi.
Oprócz tego wyzwaniem
dla Kościoła w Europie jest pomoc uchodźcom. Dla nas to pytanie
obecnie nie jest ostre.
Z innej strony za ważny
moment należy uznać
włączenie
możliwie
największej liczby osób
w działalność charytatywną. W Kościele
dla tych, którzy się interesują tą sprawą bardziej szczegółowo, są
proponowane
różnorodne kursy, warsztaty,

treningi.
– Na Białorusi ludzie coraz mniej ofiarują
na dobroczynność. Zgodnie z opublikowanym
światowym
rankingiem
charytatywności „World
Giving Index – 2018”,
w którym uwzględnia
się trzy wskaźniki: ofiary materialne, pomoc
nieznajomym oraz wolontariat – nasz kraj
zajmuje 121. miejsce
ze 144. Przy tym w 2017
roku Białoruś była na
117. miejscu, w 2016 –
na 110., a w 2014 – na 84.
Widzimy, że ranking państwa jest coraz niższy. Czy
rzeczywiście
przyczyna
tkwi w tym, że Białorusini
stali się mniej miłosierni
i mniej zdolni do empatii?
– Nie sądzę, że tak
jest. Warto podkreślić,
że ważnym czynnikiem
nadal pozostaje wychowanie w wierze. Jednak
istnieją też inne powody.
Na pewno jeden z nich
to sytuacja materialna,
szczególnie w niedużych
miastach i wsiach, gdzie
nie da się znaleźć pracy
o dostatecznym wynagrodzeniu, więc osoba jest
zmuszona do zatroszczenia się przede wszystkim
o
utrzymanie
siebie
i swojej rodziny. Wspomnieć należy również
o niewysokiej demografii, rodzinach małodzietnych,
zatroskaniu
o jutrzejszy dzień, które skupia uwagę raczej
na sobie i sprawach
osobistych.
– Wśród bodźców,
które pobudzają do dobrych czynów, eksperci
wymieniają przeźroczystość mechanizmu pomocy, a także jej adresatów.
W niektórych krajach
o tym pytaniu decyduje
„zasada jednego procentu”, kiedy to obywatele
mają prawo przekazać

jeden procent podatku
na działalność niekomercyjnych, najczęściej charytatywnych, organizacji.
Jak Ekscelencja uważa, czy
jest to potrzebne Białorusi?
– Na pewno szerszy
dostęp i przeźroczystość możliwości udziału
w charytatywności zarówno osób fizycznych,
jak i prawnych pomogłyby rozstrzygnąć niektóre istniejące pytania, jak
na przykład otrzymanie
i wykorzystanie pomocy zza granicy. Jednak
na obecnym poziomie
relacji Kościoła z państwem ta kwestia wymaga dopracowania.
– Pewien katolicki
hierarcha porównał charytatywność z „cichym,
lecz żywym i aktywnym
kazaniem, które świadczy o naszym osobistym spotkaniu i relacji
z Chrystusem”, i podkreślił,
że osoby uczestniczące
w działalności charytatywnej powinny być prawdziwymi świadkami Jezusa. A jak myśli Ekscelencja,
czy zwykły człowiek musi
praktykować dobroczynność?
– Dobroczynność pomaga człowiekowi wyjść
poza granice własnego „ja”, nie zamknąć się
w sobie, zrozumieć, że
nie tylko ja, żyjąc na tym
świecie, mam kłopoty. Pomagając bliźniemu, mogę
się spodziewać, że i mnie
ktoś przyjdzie z pomocą.
Charytatywność pozwala na zachowanie wartości duchowych, które
dziś tracą swą popularność (solidarność, pomoc
wzajemna, miłosierdzie),
na przekór przekonaniu
o tym, że najważniejszy
w dzisiejszym świecie
jest dobrobyt materialny.
Przynajmniej my, chrześcijanie,
powinniśmy
świadczyć swoim życiem
o tym, że istnieje rzeczywistość duchowa, dużo
piękniejsza i niezmiernie bardziej wartościowa. Dobroczynność jest
bardzo skutecznym środkiem praktyki miłości
do Boga i bliźniego,
a przez to również pokrzepienia
poczucia
własnej godności jako
człowieka.
– Solidarność i pomoc
wzajemna to wartości
ogólnoludzkie,
zadanie
każdego z nas. W jakim
stopniu religia sprzyja
temu, by człowiek był bardziej empatyczny i pomagał bliźnim?
– Religia, mówię

teraz
o
chrześcijaństwie, daje odpowiedź
na fundamentalne pytania, takie jak „kim jestem?”
i „po co żyję?”. Poprawna
odpowiedź jest niemożliwa bez uświadomienia
roli i obecności w naszym
życiu innego człowieka,
stworzonego, podobnie
jak my, na obraz i podobieństwo Boga. Dlatego
też religia od samego początku zakłada, że droga
do Pana nie może obejść
się bez udziału bliźniego. W chrześcijaństwie ta
myśl leży u podstaw całej jego idei, gdyż polega
na prawdzie o Wcieleniu
Słowa Bożego i przyjęciu
przez Nie ludzkiej natury.
Chrystus jest przykładem
do naśladowania: „Uczcie
się ode Mnie, bo Ja jestem
cichy i pokornego serca”
(Mt 11, 29) – i obiektem posługi: „Wszystko,
co uczyniliście jednemu
z tych braci Moich najmniejszych,
Mnieście
uczynili” (Mt 25, 40). Wiara więc zawsze pobudza
do porządkowania relacji
między ludźmi.
– W naszym społeczeństwie ludzie znajdujący się w potrzebie liczą na pomoc od innych,
na dobroć ich serca i nieraz nie są świadomi, że
trudne okoliczności życiowe, w których się znaleźli,
są wynikiem ich bezczynności. Czy organizacje
charytatywne powinny nie
tylko okazywać pomoc,
lecz także mobilizować
do samopomocy?
– Rzeczywiście skuteczna pomoc przewiduje nie tyle rozwiązanie
za człowieka jego problemów życiowych, ile
wsparcie na tej drodze.
W tym przypadku mogą
zaistnieć
najróżniejsze
sytuacje, jednak zasada
sprezentowanej „wędki”
zamiast „nałowionej ryby”
zawsze przynosi lepsze
wyniki. Chyba że osoba
nie jest w stanie poradzić
sobie w życiu lub nie chce
tego. Zdarzają się też takie wypadki. W każdym
razie nie wolno obojętnie minąć człowieka, lecz
okazując pomoc, spróbować obudzić w nim pragnienie podjęcia odpowiedzialności za swoje życie.
Wszystko to jest stroną
duchową dobroczynności, która wraz z pomocą
materialną powinna być
środkiem
ewangelizacji, dzięki czemu osoba
potrzebująca zdoła odkryć dla siebie Boga jako
miłosiernego Ojca.
Kinga Krasicka

Papież Franciszek
Po 40 dniach
postu Jezus jest
trzykrotnie kuszony przez diabła.
Najpierw szatan
namawiał Go, by
zamienił kamień
w chleb; następnie pokazał
mu z góry królestwa ziemi
i obiecał, że stanie się Mesjaszem potężnym i chwalebnym; w końcu zaprowadził go
na szczyt świątyni w Jerozolimie i zachęcał, by rzucił się
w dół, żeby w spektakularny
sposób objawił swoją boską
moc. Te trzy pokusy wskazują
trzy drogi, które świat proponuje, zawsze obiecując wielkie sukcesy, aby nas zwieść:
chciwość posiadania – mieć
coraz więcej, ludzką sławę
i instrumentalne posługiwanie
się Bogiem. Są to trzy drogi,
które zawiodą nas do zguby.
Pierwsza: droga chciwości
posiadania. Zawsze jest to
podstępna logika diabła. Wychodzi od naturalnej i uzasadnionej potrzeby posilenia się,
życia, samorealizacji, bycia
szczęśliwymi, aby nas nakłonić
do myślenia, że to wszystko jest możliwe bez Boga,
w nawet wbrew Niemu. Jezus
odmawia, stwierdzając: „Nie
samym chlebem żyje człowiek”
(Łk 4, 4).
Druga pokusa: droga ludzkiej sławy. Diabeł mówi: „Jeśli
upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”
(Łk 4, 7). Można zatracić
wszelką godność osobistą. Dajemy się skorumpować przez
bożków pieniądza, sukcesu
i władzy, aby osiągnąć samorealizację. I zasmakowujemy
upojenia pustą radością, a to
nas prowadzi do nadymania
się jak paw, jednak szybko
zanika. Dlatego Jezus odpowiada: „ Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon
i Jemu samemu służyć będziesz” (Łk 4, 8).
I wreszcie trzecia pokusa:
instrumentalne posługiwanie
się Wszechmocnym dla własnej korzyści. Diabłu, który
cytując Pismo Święte, zachęca Go, by starał się u Boga
o niezwykły cud, Jezus przeciwstawia ponownie stanowczą
decyzję, by pozostać pokornym
i ufnym wobec Ojca: „Nie
będziesz wystawiał na próbę
Pana, Boga swego” (Łk 4, 12).
W ten sposób odrzuca może
najsubtelniejszą pokusę: pragnienie by „przyciągnąć Boga
na swoją stronę”, prosząc Go
o łaski, które w istocie służą
zaspokojeniu naszej pychy.
Są to drogi łudzące, że
w ten sposób można osiągnąć sukces i szczęście. Ale
w istocie są one całkowicie
obce sposobowi działania
Boga, a wręcz oddzielają nas
od Niego, ponieważ są dziełem
szatana. Jezus, osobiście stawiając czoła tym próbom, trzykrotnie przezwycięża pokusę,
aby w pełni przystać na plan
Ojca. I wskazuje nam środki
zaradcze: życie wewnętrzne, wiarę w Boga, pewność,
że On nas kocha, że jest Ojcem.
Chciałbym jednak zwrócić
uwagę na pewien interesujący
aspekt: Jezus nie nawiązuje
dialogu z kusicielem, odpowiadając na trzy wyzwania jedynie
Słowem Bożym. To nas uczy,
że z diabłem nie powinno się
prowadzić dialogu.
Fragment przemówienia
podczas modlitwy „Anioł Pański”
w Watykanie, 10.03.2019
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 Papież Franciszek spotkał się z Russellem Nelsonem,
przewodniczącym Kościoła
Jezusa Chrystusa Świętych
w Dniach Ostatnich (mormonów). Do spotkania doszło w
przededniu poświęcenia nowej
i wielkiej świątyni tego wyznania w Rzymie (Włochy). Stolica
Apostolska nie podała żadnych szczegółów wydarzenia,
a sami mormoni oświadczyli,
że było to pierwsze spotkanie
ich zwierzchnika z Ojcem Świętym. W rozmowie poruszyli temat wolności religijnej, sprawy
rodziny, młodzieży i in.
 W Hiszpanii odbyła się
uroczystość beatyfikacyjna
dziewięciu seminarzystów.
Pierwszych sześciu zginęło
podczas tzw. rewolucji październikowej w Asturii w 1934
roku, trzej pozostali zostali
rozstrzelani podczas wojny
domowej w latach 1936-1937.
Wszyscy przygotowywali się
do kapłaństwa w seminarium
w Oviedo. Uroczystościom
w imieniu papieża przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych kard. Angelo
Becciu.
 Konferencja Biskupów
Niemiec postanowiła w ciągu najbliższych czterech lat
zwiększyć liczbę kobiet na kierowniczych stanowiskach w diecezjach tak, aby płeć żeńska
stanowiła jedną trzecią kadry. Według badań, w sześciu
z 27 administracji diecezjalnych w ogóle nie ma kobiet
na wyższych szczeblach kierowniczych, 11 zatrudnia jedną kobietę, kolejne pięć – dwie,
a pozostałe od trzech do pięciu
kobiet. Tak więc niemieccy
biskupi poparli program Stowarzyszenia św. Hildegardy,
aby wprowadzić więcej kobiet
na przywódcze stanowiska
kościelne.
 Centralny Urząd Statystyki Kościoła wydał kolejny Rocznik Papieski 2019
(Annuario Pontificio 2019).
Z podanych w nim informacji wynika, że katolicy stanowią ok. 17,7 proc. ogółu
mieszkańców naszej planety.
W porównaniu z rokiem 2016
liczba wiernych wzrosła o 1,1
proc. O 0,5 procent zwiększyła
się liczba osób zaangażowanych w różne formy apostolatu
w Kościele (duchowieństwo,
siostry zakonne, diakoni stali,
katechiści i inni). Jednocześnie po raz pierwszy od 2010
stwierdzono spadek ogólnej
liczby kapłanów: w 2017 było
ich 414 582, podczas gdy rok
wcześniej – 414 969. Wzrosła
natomiast liczba biskupów,
diakonów stałych, misjonarzy
świeckich i katechistów.
 Odszedł do wieczności
znakomity aktor Luke Perry.
Mało kto wie, że idol wielu nastolatków, który zasłynął szczególnie z roli Dylana
McKaya w „Beverly Hills,
90210”, brał udział również
w chrześcijańskich projektach,
do których zaliczyć należy
m.in. Biblię w postaci audiobooka. Projekt o szerokim zasięgu zaangażował ponad 500
aktorów, którzy wzięli udział
we wspólnym czytaniu Pisma
Świętego z podziałem na role.
Realizacja zajęła cztery lata.
Nagrano około 98 godzin słuchowiska.
ekai.pl; niedziela.pl;
aleteia.org
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POST – SZANSA, BY ŻYĆ PEŁNIEJ
Być może kojarzycie filmik z internetu
o dziadku, który został
na Święta sam. Pragnął,
by przyjechali do niego
dzieci i wnuki, ale oni
nigdy nie mieli czasu.
Dostawał od nich kartki, zdjęcia, telefony, ale
wciąż był samotny. Wtedy postanowił wysłać
do
nich
wiadomość
o swojej śmierci, gdyż
na pogrzeb na pewno
przybędą. I miał rację.
Cała rodzina – smutna
i zapłakana – przyjechała… i ogromnie się ucieszyła, gdy się okazało,
że dziadek żyje i święta
spędzą razem. Dopiero
w obliczu śmierci zrozumieli, jak dużo tracą.
W tym filmiku wszystko się skończyło wzruszającym i miłym happy
endem, jednak w rzeczywistości, niestety, nieraz
dzieje się inaczej. Najczęściej żyjemy tak szybko, że na naprawdę ważne

Współczesny
człowiek
tak się gdzieś spieszy,
zdobywa tyle wrażeń
i doświadczeń, że nie ma
szansy, by je dobrze przeżyć, zasmakować, przetrawić. „Połyka” życie,
a to sprawia, że pozostaje „głodny”. By się czymś
nasycić, potrzeba czasu
i uwagi, ograniczenia
obfitej liczby bodźców,
które ciągle rozpraszają
i nie pozwalają się skupić na najważniejszym
– na własnym życiu!
Być może wydaje się
Wam, że coś jest nie tak
– mowa o poście, a tu
smakowanie, trawienie,
nasycenie... Właśnie o to
chodzi. Za chwilę wszystko wyjaśnię.
Post to powstrzymywanie się przed czymś
przez jakiś czas, by stworzyć w sobie więcej przestrzeni dla Boga, siebie
i drugiego człowieka,
by głębiej doświadczyć
spotkania z Panem, z sa-

mięźliwość,
modlitwa
i jałmużna. Tak właśnie,
post nie jest okazją do
odchudzania się czy ćwiczenia silnej woli, choć
to wszystko może być
skutkiem ubocznym. Post
to czas na odnowienie
swego serca i życia, pozbycia się tego, co duchowo obciąża, by stawać
się bardziej wolnym, spokojnym, szczęśliwym. Czy
wstrzemięźliwość dotyczy wyłącznie jedzenia?
Nie. Jednak warto zwrócić uwagę na ten aspekt
swojego życia, gdyż to, co
jemy, albo czego nie jemy,
wbrew pozorom również
nas kształtuje. Trzeba się
zastanowić, czy jest jakaś
potrawa czy napój, brak
których
wyprowadza
mnie z równowagi? Może
właśnie to wymaga ode
mnie postu? Pamiętajmy,
że jedzenie albo niejedzenie czegoś nie powinno nami kierować. Warto
sobie przypomnieć o ist-

i miłości.
A co z modlitwą?
Wielki Post to czas pogłębionego przeżywania
Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, adoracji krzyża,
by na nowo przypomnieć
sobie o wielkiej miłości
Boga, której nie ogranicza ludzka słabość. To
możliwość karmienia się
miłosierdziem Wszechmocnego,
umocnienia
serca poprzez trwanie
z Nim. Modlitwa jest
spotkaniem z Umiłowanym. Podobnie jak naturalne są dla nas rozmowy
z bliskimi, tak modlitwa
powinna być naszym codziennym środkiem dialogu z Bogiem. Rozmowa
może być prosta i łatwa
albo trudna i wymagająca. Czasami jesteśmy
w stanie tylko milczeć…
I Bóg czeka, daje nam
ten czas, byśmy mogli się
Nim napełnić, zostawiając wszystko to, co nas
wypycha, lecz nie może

czegoś, co jest potrzebne, co wartościowe.
Podobna ofiara sprawia, że datek staje się
darem serca, pogłębia
duszę, umacnia miłość.
Nieraz o wiele bardziej
wymagającą
jałmużną
jest dla nas czas, poświęcony bliskiej osobie lub temu, kogo nie
lubimy, w którym moglibyśmy
robić
to,
na co mamy chęć, albo
po prostu odpoczywać.
Jednak właśnie takie
chwile świadczą o tym,
że drugi człowiek jest
dla nas ważny. Prawdziwą jałmużną dla nas –
ciągle zabieganych –
jest również znalezienie
kilku minut dla krewnych
i przyjaciół, zadanie im
najzwyklejszych pytań:
jak się mają, z czego się
cieszą, co ich martwi,
jakie momenty uważają
za najlepsze. Czasami
odpowiedzi mogą nas
zaskoczyć…

sprawy brakuje nam
czasu, ponieważ ciągle
gdzieś biegniemy, coś
musimy zrobić, gdzieś
zadzwonić, do kogoś
napisać, coś załatwić…
I dopiero tak trudne doświadczenie jak ciężka choroba lub śmierć
bliskiej osoby sprawia,
że się w tym pędzie nareszcie
zatrzymujemy.
Jednak jest już za późno,
by coś zmienić.
Bóg daje nam Wielki
Post właśnie po to, byśmy choć trochę zwolnili,
przystanęli, nie czekając
na drastyczne wydarzenie. Ten okres jest szansą – dobrym czasem
na to, by zrozumieć, jakie
naprawdę ważne rzeczy
umknęły naszej uwadze.
Post – ale jak? Co to
w ogóle znaczy „pościć”
dziś, kiedy każdy dąży
do tego, by było najwygodniej, najbardziej jakościowo, by posiadać to,
co najlepsze, dla siebie
i
swoich
bliskich?
Oznacza to uczenie się
na nowo smakować życie.

mym sobą i z bliźnimi,
by cieszyć się życiem,
drobiazgami,
których
na co dzień nie zauważamy. Post jest po to, by
żyć pełniej! Nie wierzycie? To proszę spróbować! Trzeba przynajmniej
na kilka dni się wyrzec
pewnej drobnej rzeczy,
która sprawia przyjemność, z której korzysta się
na co dzień. Może to być
wypicie kawy z rana, sporządzenie ulubionej potrawy, zaniechanie hobby
– cokolwiek – w czyjeś
intencji. Zobaczycie, jak
bardzo Was ucieszy ta
„czynność” po krótkiej
chwili powstrzymania się
od niej! Nie wspominając
już o duchowym darze
dla osoby, w intencji której to zrobicie.
Post to dar, który można ofiarować za siebie
i innych, umożliwiający
Bogu dokonanie w nas
niesamowitych
rzeczy.
A wszystko po to, by żyć
pełniej.
Na post składają się
trzy elementy: wstrze-

nieniu wstrzemięźliwości
od
mediów
elektronicznych, od telefonu,
od nałogowych zakupów, oglądania filmów,
czytania ulubionych kryminałów… Tę listę można kontynuować w nieskończoność. Zapraszam
do dodania tam własnych przywiązań.
Pamiętajmy, że post
jest po to, by uwalniać
i prowadzić do pełni życia
– do pełniejszego bycia
z Bogiem, ze sobą samym
i z drugim człowiekiem.
Do życia tu i teraz, a nie
w świecie wirtualnym,
do pielęgnowania prawdziwej miłości i przyjaźni, a nie tej z internetu,
do podziwiania w pełni bieżącej chwili, a nie
robiąc multum zdjęć,
by podzielić się nimi
w sieci… Post uczy nas
doświadczania
życia
i samych siebie takimi,
jacy jesteśmy naprawdę,
a nie takimi, jakimi chcemy się pokazać na portalach społecznościowych.
Uczy nas prawdy, pokory

nasycić.
Rozważanie
nad Słowem Bożym, adoracja, Różaniec, Droga
Krzyżowa – można wybrać tę z form, która jest
bliższa, bardziej realna.
Jaką modlitwę podejmę podczas tego Wielkiego Postu, by Pan mógł
coraz bardziej zmieniać,
uzdrawiać i napełniać
miłością moją duszę,
spragnioną czułości i bliskości – tej prawdziwej,
bezinteresownej,
nieskończonej?
Dziwny, trącący myszką wyraz „jałmużna”...
Cytując za Słownikiem
Języka Polskiego, jest to
„datek ofiarowany ubogiemu jako uczynek miłosierny”. Innymi słowy, jałmużnę możemy określić
jako udzielenie pomocy
i wsparcia osobie biednej,
znajdującej
się
w potrzebie, poprzez którą chrześcijanin wyraża
swoją miłość do bliźniego. Jednak czy chodzi
tylko o pieniądze? Stanowczo, nie. Prawdziwa jałmużna to oddanie

Podsumowując, możemy powiedzieć, że
postu nie powinno się
przeżywać jako utrapienia, męczenia się,
ćwiczenia silnej woli
lub diety. Post to szansa na pełniejsze, głębsze, szczęśliwsze życie.
Życie, które będziemy
smakować, trawić. Życie, które nas nasyci –
w relacjach z Bogiem,
z samym sobą i z drugim
człowiekiem. Czy wykorzystamy tę szansę, zanim będzie za późno?
Poprośmy na tym
szlaku ku pełniejszemu
życiu i większej miłości
o opiekę i towarzyszenie
Matki Bożej, która jest
przepiękna,
ponieważ
cała należy do Wszechmocnego. Maryja odbyła
już drogę ku pełni, więc
poprowadzi nas ku Chrystusowi najpewniejszą
ścieżką.
S. Zoja Dąbrowska ISSM
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NIE JESTEM W CENTRUM ŚWIATA… MEDYTACJA NAD NAWRÓCENIEM
Wielki Post w życiu katolika to zawsze szczególny czas. Jedni wyczekują go z nadzieją, pragnąc zmienić swoje życie,
zacząć coś od nowa. Inni ubolewają z powodu jego nadejścia, gdyż w kościołach będzie smutno, ponuro, a księża będą nieustannie
przypominali o potrzebie nawrócenia. Wielu ludzi przeżywa ten okres bardzo osobiście i głęboko. Istotne są w nim praktyki pokutne,
nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, rekolekcje wielkopostne. Jednak wszystko to ma jeden cel: godne przygotowanie się
do najważniejszego dla chrześcijanina święta – Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
Na początku Wielkiego Postu, w Środę Popielcową, podczas posypania głów
wiernych popiołem kapłan może użyć słów
z Ewangelii wg św. Marka: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). Jest to
pierwsza wypowiedź Jezusa w tej Ewangelii,
zarazem rozpoczynająca i streszczająca całą
Jego publiczną działalność. Właśnie powrót
do Pana jest podstawowym wymiarem Wielkiego Postu.
Historia zna wiele przypadków spektakularnych nawróceń. Najbardziej wiadome,
dokładnie opisane w Piśmie Świętym, to
nawrócenie św. Pawła. We współczesnym
świecie coraz częściej mówi się o powrocie
do Pana znanych aktorów, muzyków, polityków, zatwardziałych ateistów. Kiedy słyszymy
podobne historie, napełnia nas podziw. Jak
to możliwe, że człowiek niewierzący w Chrystusa, nagle zmienia swoje życie i staje się
gorliwym wyznawcą Zbawiciela? Przyczyną
takiej zmiany może być np. świadectwo życia
wierzącej osoby, przypadkowo przeczytana książka religijna, rozmowa,
wydarzenie… Warto jednak pamiętać, że wszelkie nawrócenie, zarówno
osoby wyznającej wiarę w Boga, jak i jeszcze niewierzącej, pochodzi
z inicjatywy Wszechmocnego, jest darem i łaską.
Każdy chrześcijanin jest wezwany do ciągłego nawracania się. Nie
jest to więc jednorazowy akt, lecz proces nieustanego kierowania się
ku Bogu, ku pełnemu zjednoczeniu z Nim. To swoista droga, początkiem
której jest świadoma decyzja zerwania z grzechem i przemiany życia.
Takie postanowienie dokonuje się wewnątrz człowieka. Polega ono
na opamiętaniu się, uznaniu swego grzechu, uczuciu żalu i skruchy
za popełnione zło. Kochający Bóg, który swego Syna wydał za ludzkość
na mękę i śmierć, może i chce przebaczyć człowiekowi, który o to prosi, nawet najgorsze grzechy. Świadomość tego prowadzi do skruchy
w sercu, skłania do pokuty i zadośćuczynienia. W sposób zewnętrzny nawrócenie wyraża się w przemianie postawy i działania. Modlitwa, post
i jałmużna, do których w Wielkim Poście Kościół zachęca szczególnie,

są znakiem nawrócenia w stosunku do Boga,
do siebie i do innych ludzi.
Dawniej ludzie byli przekonani, że Ziemia
jest w centrum świata, a Słońce i wszystkie
planety krążą wokół niej. Dopiero w XVI wieku Mikołaj Kopernik dzięki swojemu odkryciu
naukowemu zmienił to myślenie. Jednak nawet
ta przemiana nie nastąpiła od razu, odbywała
się stopniowo. Nawrócenie jest właśnie takim
przewrotem kopernikańskim, zmianą sposobu
myślenia, ciągłym uświadamianiem sobie, że
nie wszystko krąży wokół mnie, ale że centrum
mojego życia jest Bóg, prawdziwe Słońce.
Często doświadczamy oporu i trudności
przed wejściem na drogę nawrócenia, ciągle przeżywamy upadki, które powodują nasze zniechęcenie. Nieraz jest to wywołane
przez brak pragnienia zmiany dotychczasowego życia, np. niechęć podjęcia próby wyjścia
z jakiegoś nałogu. Przyczyną tego jest zamknięcie się na łaskę Boga, który zawsze chce
nas prowadzić ku świętości.
Kościół daje kilka wskazówek, co trzeba robić, aby wytrwać na szlaku
ciągłego nawracania się. Systematyczna modlitwa pozwala na zdobycie
sił do przemiany swego życia oraz odkrycia dziedzin wymagających tej
przemiany. Lektura Pisma Świętego przybliża naukę Jezusa i umacnia
wiarę. Korzystanie z sakramentów obdarza właściwymi sobie łaskami,
a także staje się znakiem pokuty i pojednania. Na szczególną uwagę
zasługuje sakrament pokuty i pojednania, nazywany również sakramentem nawrócenia. To dzięki dobrze przygotowanej, szczerej spowiedzi
w bardzo konkretny sposób jest dokonywane pojednanie człowieka
z Bogiem.
Podsumowując więc, możemy stwierdzić, że proces nawrócenia
trwa całe życie i wymaga od nas wielu wyrzeczeń. W podjęciu tej drogi
i pozostaniu na niej bez wątpienia pomaga świadomość, że celem
tego szlaku jest trwanie w bliskości miłującego Pana, a co za tym idzie
– życie wieczne w Niebie.
Br. Maksym Łabkow CSsR

LECTIO BREVIS: SPOWIEDŹ
Spowiedź to jeden z siedmiu sakramentów Kościoła katolickiego. Sakrament nawrócenia, sakrament pokuty, sakrament pojednania, sakrament przebaczenia
– wszystkie te synonimy są składnikami spowiedzi, co szczegółowo opisuje Katechizm Kościoła Katolickiego
(druga po Piśmie Świętym pod względem ważności księga dla chrześcijan).
Do udziału i przyjęcia sakramentu pokuty trzeba przede wszystkim przyjąć I Komunię Świętą, co może uczynić człowiek po osiągnięciu wieku rozeznania
grzechów ciężkich (por. KPK kan. 989), a także wykonać czyny nawrócenia, przestrzegając pięciu warunków dobrej spowiedzi.
Czyny nawrócenia i pięć warunków dobrej spowiedzi
1. Rachunek sumienia. Jest to analiza własnej moralności (uczynków, słów, myśli, obowiązków, natchnienia duchowego) w świetle Słowa Bożego, co w praktyczny sposób zostało opisane w katechizmie. A mianowicie: Dziesięć Bożych przykazań, Pięć przykazań kościelnych, Siedem grzechów głównych, Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, Grzechy wołające o pomstę do Nieba, Grzechy bliźniego z naszej winy, Trzy dobre uczynki, Uczynki miłosierdzia względem ciała, Uczynki
miłosierdzia względem duszy, Cnoty Boskie, Cnoty kardynalne, Rady ewangeliczne.
2. Szczery żal za grzechy. To ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu. Polega na uznaniu prawdy o sobie samym i swoich czynach (por. KKK 1451).
* Żal wypływający z miłości do Boga jest nazywany żalem doskonałym (por. ККК 1452). Żal z rozważania brzydoty grzechu lub lęku przed wiecznym potępieniem
i innymi karami, które grożą grzesznikowi określa się jako niedoskonały. Nie przynosi on przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do niego w sakramencie pokuty
(por. KKK 1453).
3. Mocne postanowienie poprawy. Jest dobrowolną, świadomą i konkretną decyzją niegrzeszenia w przyszłości (por. KKK 1451).
* Jeśli to postanowienie nie zaistniało lub nie może zaistnieć (na przykład, wierny żyje w konkubinacie), sakrament spowiedzi staje się nieważny, a późniejsze przyjęcie
Komunii św. jest popełnieniem grzechu śmiertelnego – bluźnierstwa.
4. Szczera spowiedź. Jest podstawową składową sakramentu. Wierny powinien wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, uświadomione po dokładnym rachunku
sumienia (por. KKK 1456).
* Ci, którzy świadomie ukrywają niektóre grzechy, sprawiają, że sakrament jest nieważny, a przyjęcie Komunii św. jest popełnieniem grzechu śmiertelnego
– bluźnierstwa.
5. Zadośćuczynienie za grzechy Panu Bogu i bliźniemu. Nasze grzechy krzywdzą Boga i bliźniego. Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale nie usuwa wszelkiego
nieporządku, jaki wprowadził grzech (KKK 1459).
* Pokuta (lub zadośćuczynienie za grzechy), którą nakłada spowiednik, powinna odpowiadać ciężarowi i naturze popełnionych grzechów. Może nią być modlitwa, jakaś
ofiara, dzieło miłosierdzia, służba bliźniemu, dobrowolne wyrzeczenie, cierpienie, a zwłaszcza cierpliwa akceptacja krzyża, który musimy dźwigać. Tego rodzaju pokuty
pomagają nam upodobnić się do Chrystusa, który raz na zawsze odpokutował za nasze grzechy (KKK 1460). Należy też uczynić wszystko, co możliwe, aby naprawić wyrządzoną krzywdę (na przykład oddać rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą sławę temu, kto został oczerniony, wynagrodzić krzywdy). Wymaga tego zwyczajna sprawiedliwość
(por. KKK 1459).
Działania podczas spowiedzi przy konfesjonale:
* Podejść i uklęknąć przy konfesjonale, zwrócić się do kapłana ze słowami chrześcijańskiego pozdrowienia: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. (Cała
spowiedź odbywa się szeptem).
* Uczynić Znak Krzyża: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.
* Określić swój wiek i status społeczny. Na przykład: „Mam 20 lat, jestem studentem, nieżonaty”.
* Powiedzieć, kiedy ostatni raz przystępowałeś do tego sakramentu. Na przykład: „Ostatni raz u spowiedzi byłem dwa miesiące temu”.
* Powiedzieć, czy została wypełniona nałożona podczas ostatniej spowiedzi pokuta. Na przykład: „Pokutę wykonałem”.
* Wymienić popełnione grzechy. Na przykład: „Chciałbym wyznać popełnione przeze mnie grzechy” (wymienić).
Niezbędne jest wyliczenie wszystkich grzechów śmiertelnych, ile razy został popełniony każdy z nich i jego okoliczności. Ważne jest wyznać wszystkie
grzechy, również lekkie.
* Obiecać poprawę i zaniechanie grzechu: „Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze żałuję, obiecuję poprawę”.
* Poprosić o pouczenie, pokutę i odpuszczenie grzechów: „Proszę o pouczenie, pokutę i odpuszczenie grzechów”.
* Kapłan udziela praktycznych porad, jak pozbyć się grzechu lub przeciwstawiać się pokusie. W niektórych przypadkach (na przykład spowiedź przedświąteczna) z powodu dużej liczby chętnych przystąpić do sakramentu pokuty może nie być pouczenia. Kapłan wyznacza pokutę (modlitwa, ofiara, uczynek miłosierdzia,
służba bliźniemu, dobrowolne wyrzeczenie).
* Gdy kapłan wypowiada słowa „Żałuj za grzechy”, trzeba obudzić w sobie szczery żal za popełnione grzechy: „Panie, bądź miłościw mnie grzesznemu”.
* Kapłan wypowiada formułę odpuszczenia grzechów, na zakończenie której błogosławi, czyniąc Znak Krzyża. Trzeba się przeżegnać i odpowiedzieć: „Amen”.
* Kapłan się żegna: „Idź w pokoju Chrystusa” (słowa mogą być inne). Trzeba odpowiedzieć: „Bogu niech będą dzięki”.
* Podnieść się i ucałować stułę.
Do sakramentu pojednania trzeba przystępować przynajmniej raz w roku (por. KKK 1457).

Przygotował Aleksy Galczenia

Droga Krzyżowa online
Każdy, kto nie ma możliwości bycia w kościele,
może dołączyć do nabożeństwa wielkopostnego
przez internet.
Specjalnie dla chorych
oraz wiernych, którzy z poważnych przyczyn nie mogą
uczestniczyć w nabożeństwie
Drogi Krzyżowej w swoich
parafiach, katolicki portal
Catholic.by proponuje transmisje z kościoła pw. św. Jana
Ewangelisty i św. Maksymiliana Kolbego w Mińsku.
Odbywają się co piątek
w ciągu całego Wielkiego
Postu o godz. 19.00.

Nabożeństwo żałobne
za bezdomnych
Specjalną służbę w Kijowie (Ukraina) organizowała wspólnota
św. Idziego.
Podczas nabożeństwa
przywołano w pamięci osoby, które mieszkały na ulicy
i zginęły w czasie mrozów.
Potem goście, których przybyło ponad stu, zostali zaproszeni na obiad.
Wspólnota św. Idziego
to organizacja międzynarodowa istniejąca w ponad
70 krajach świata. Jest znana z działalności pokojowej
i charytatywnej. Pomaga
bezdomnym, uchodźcom,
osobom w podeszłym wieku,
dzieciom z biednych rodzin.

Ojciec Święty otrzymał
nagrodę za wspieranie pokoju
Papież Franciszek i wielki imam Al-Azharu Ahmed el-Tayeb zostali
pier w szym i laur eatami Nagrody Braterstwa
Między Ludźmi (Human
Fraternity Award), przyznawanej przez emira
Dubaju, Mohammeda
bin Rashida. Zostali nią
uhonorowani za swe wysiłki na rzecz wspierania
pokoju na świecie.
Biskup Rzymu, wielki
imam, następca tronu Abu
Zabi i emir Dubaju podpisali
kamień węgielny pod budowę
nowego kościoła św. Franciszka i nowego meczetu
im. Wielkiego Imama Ahmeda el-Tayeba. Obie świątynie
m a j ą u p a m i ę t n i ć p a p i eską wizytę w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich. „Będą
służyły jako latarnie morskie
stojące na straży wartości
tolerancji, moralnej prawości i braterstwa między
ludźmi w naszym kraju”
– stwierdził szejk Mohamed
bin Zayed.
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NIEPŁODNOŚĆ NIE JEST WYROKIEM
Dziś ta straszna diagnoza – niepłodność – się leczy. Jednak nawet jeśli lekarze stwierdzają, że nie ma
szansy na poczęcie, trzeba pamiętać: wszystko jest w ręku Boga.
RO DZ I N Y B E Z DZ I E T N E
Ból z powodu niemożności urodzenia dziecka
małżonkowie z reguły przeżywają osobiście. Niektórzy
tę rzeczywistość odbierają
jako niepełnowartościową.
O delikatnym problemie nie
mówi się w społeczeństwie,
a nawet jeśli zajdzie taka
potrzeba, czyni się to prawie szeptem, z zażenowaniem, ze smutkiem. Z tego
powodu może się wydawać,
że niepłodność w rodzinie
jest zjawiskiem dosyć rzadkim. W rzeczywistości jednak liczba par z podobną
diagnozą z biegiem czasu
tylko się zwiększa. Według
ostatnich danych medycznych niepłodność na Białorusi dotyka około 16%
małżonków. I nie jest to
dokładna liczba, gdyż wiele
par nie rejestruje związku,
więc nie są obejmowane
oficjalną statystyką.
W niektórych sytuacjach
zdiagnozowanie
niepłodności nie jest wyrokiem.
Najnowsze
technologie
reprodukcyjne
pozwalają

na wyjawienie przyczyn niemożności poczęcia i pomoc
parze w zostaniu rodzicami.
Jednak wielu traci na to kilka, a nawet kilkanaście lat,
a mimo to kuracja nie przynosi oczekiwanych skutków.
W takich przypadkach
małżonkom nieraz opuszczają się ręce. Zwracają się
do Boga, w Którego być
może nawet nie wierzyli
przedtem. Pragną zrozumieć
„po co to wszystko” lub „nie
stracić nadziei”, gdyż gdzieś
w głębi duszy jeszcze żyje.
D O B RY B Ó G
– Życie to wielki dar,
darmo otrzymany od Stworzyciela, i tajemnica. Nie
zawsze możemy zrozumieć, dlaczego Bóg daje
albo
powstrzymuje
się
od dania – rozważa ks.
kanonik Czesław Pawlukiewicz, kustosz sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego w Rosi. – Wiem
na pewno, że mogą istnieć
przeszkody ze strony człowieka na przyjęcie daru życia,
więc nie da się stwierdzić:

DLA BOGA NIE MA
NIC NIEMOŻLIWEGO

Nasze małżeństwo ma
prawie 10 lat. Zawsze marzyliśmy o dużej rodzinie,
jednak przez dłuższy czas nie
mogliśmy urodzić dziecko. Zaniepokojeni zwróciliśmy się
do lekarzy. Liczne badania
nie pomogły wyjawić powód
niepłodności. Co miesiąc z zapartym tchem czekaliśmy
na zajście w ciążę, ale nic się
nie udawało. Medycy radzili
in vitro, choć nie odkryto żadnych przeszkód do naturalnego poczęcia. Jesteśmy przeciwko tej metodzie, więc nie
traciliśmy nadziei, że wszystko będzie dobrze.
Co roku ruszaliśmy w pokutnej pielgrzymce do Matki
Bożej w Budsławie z intencją o dar potomstwa. Tak

poznaliśmy panią Annę, należącą do wspólnoty „Wartościowa Perła”. Doradziła nam pojechać do cudownej figury Pana
Jezusa Frasobliwego w Rosi.
W lipcu 2012 roku wybraliśmy się tam po raz pierwszy.
Opowiedzieliśmy kapłanowi
o naszym problemie, pomodlił
się nad nami przed ołtarzem.
W tym czasie brałam za wska-

skoro nie mają dzieci, to
taka jest Wola Boża. Równocześnie czasami Wszechmocny nie obdarza nowym
życiem, aby małżonkowie
zatroszczyli się o odrzucone
dziecko przez usynowienie.
Jest znanych sporo historii, kiedy to niepłodna
para adoptowała dziecko,
po czym Pan błogosławił
im własnym potomstwem.
W ten sposób na pytanie „po
co?” dawał jasną odpowiedź:
by uszczęśliwić jedno samotne dziecko, pozbawione
troski rodzicielskiej.
– Jestem świadkiem wielu przypadków, kiedy Bóg
obdarza cudem nowego życia po usunięciu przeszkód,
inaczej mówiąc, po nawróceniu się osoby albo obu
małżonków: żony i męża,
– zaznacza kapłan. – Jednym
z pierwszych świadectw było
doświadczenie małżeństwa,
które objeździło bardzo wiele specjalistycznych klinik
w kraju i za granicą, wydało
sporo środków materialnych
na dokonanie różnych badań, zabiegów... ale lekarze
rozwodzili rękami, gdyż nie

wiedzieli, co jest przyczyną niemożności zaistnienia
życia. Po wielu modlitwach
i przeżyciu rekolekcji z o. Rufusem Pereirą w 2009 roku,
które odbyły się w naszym
sanktuarium, urodziła się im
córeczka Aleksandra, za rok
synek Natanael, a jeszcze
rok później kolejna dziewczynka Rita. Można by pomyśleć, że to już koniec tej
pięknej historii. Jednak Bóg
zawsze obdarowuje hojnie,
nigdy nie żałuje swojej łaski.
W 2018 roku w tej rodzinie
przyszło na świat czwarte dziecko – Klara. I mogę
zapewnić, że sporo cudownych historii dokonuje się
po modlitwie w naszym sanktuarium, po rekolekcjach,
które tutaj prowadzimy.
W zeszłym roku podczas obchodów w Rosi 400. rocznicy od momentu pierwszego
cudu, dwie kolejne rodziny
u stóp figury Jezusa Frasobliwego złożyły wota
w postaci dwóch złotych serduszek i jednego srebrnego
na znak wdzięczności Bogu
za cud otrzymanej łaski nowego życia.

zaniem lekarzy silne środki
hormonalne do stymulacji
owulacji. Miesiąc później dowiedzieliśmy się, że nastąpiła
długo oczekiwana ciąża. Nasze szczęście nie miało granic!
Jednak w siódmym tygodniu
ciąża obumarła, serce dziecka
nie zaczęło bić... Do 11. tygodnia biegałam po szpitalach,
szukając nawet najmniejszej
nadziei na cud, ale lekarze
stwierdzali, że nie ma szansy
i trzeba niezwłocznie usunąć
ciążę. Medycy tłumaczyli to
jako „dobór naturalny”. To była
katastrofa... Nasz stan wtedy
nie dało się opisać słowami.
Musieliśmy
zaakceptować
rzeczywistość i z nadzieją patrzeć w przyszłość.

i niedrożność prawego jajowodu. Po usunięciu urażonych fragmentów, wydawało
się, wszystko powinno się
poprawić. Jednak po pół roku
w lewym jajniku pojawiła się
torbiel endometrialna. Przez
to szansa na zajście w ciążę
zbliżała się do zera. Jednak
kontynuowaliśmy kurację...
Zrozumiałam, że czas
leci (miałam już 31 lat) i
wszystkie nasze przedsięwzięcia są daremne. Zdecydowaliśmy się na operację
usunięcia torbieli. Postanowiliśmy: jeśli nie poskutkuje,
adoptujemy dziecko.
Właśnie w tym czasie
przywieziono do Mińska
cudowną ikonę Matki Bożej „Zamiłowanie”. Wraz
z mężem pojechaliśmy, by
oddać pokłon Maryi w obrazie i poprosić Ją, by wybłagała u Syna dla nas łaskę
rodzicielstwa.
Chcieliśmy
też po raz drugi pojechać
do Rosi. Przeżyliśmy niezwykły okres! Utkwiły w duszy
słowa ks. Czesława Pawlukiewicza, który powiedział,
że jeśli wierzymy, Jezus może
obdarzyć uzdrowieniem, i że
zna liczne przykłady, które
to potwierdzają.
W październiku 2015
roku
znów
przybyliśmy
do Rosi, by wziąć udział
w rekolekcjach dla małżeństw, które pragną mieć
potomstwo. Wszyscy obecni
razem się modlili przed cudowną figurą Jezusa Frasobliwego. Po Mszy św. każda
para otrzymała indywidualne błogosławieństwo.
Ogólnie, po wizytach
do Rosi nasze życie bardzo

Kilka miesięcy po operacji
zaczął się kolejny krąg – USG,
badania, leki, testy – i napięte oczekiwanie. Jednak znowu
i znowu nasze marzenie nie
mogło się spełnić.
W maju 2014 roku miałam operację laparoskopową, w trakcie której nareszcie ustalono przyczynę
niepłodności – endometrioza

W S PÓ Ł P RACA
Z DAWCĄ ŻYC I A
Ktoś modli się o dar
rodzicielstwa w domu po
nocach, ktoś ściera kolana
w świątyni, ktoś szuka wsparcia w Kościele razem z tymi,
kogo dotyka ten sam problem. Wiele przyszłych matek
rusza w pielgrzymce do Maryi do diecezjalnych sanktuariów w Kopciówce i Borunach,
by w świętych miejscach wyprosić łaskę urodzenia dziecka. Nie tak dawno kult Matki
Bożej Nowego Życia rozpoczęto we Wsielubie (dekanat Nowogródek). Pojawiła
się tam figura Najświętszej
Maryi Panny w stanie błogosławionym. Dla małżonków,
którzy pragną mieć potomstwo, są regularnie organizowane rekolekcje w Rosi.
Tam mężowie i żony starają
się rozpoznać wolę Najwyższego... Podobnych „dróg”
się zmieniło. Rekolekcje i literatura religijna na temat
duchowego i fizycznego
uzdrowienia, którą tam nabyliśmy, pomogły zmienić
poglądy. Od tego czasu
zawsze znajdujemy czas
na modlitwę, czytanie Pisma
Świętego. Nauczyliśmy się
przebaczać i prosić o przebaczenie.
Zaczęliśmy się codziennie modlić o dar nowego życia do Maryi przed obrazem,
który dostaliśmy od pani
Anny. 15 grudnia 2016 roku
dowiedzieliśmy się, że odbył
się cud – zaszłam w ciążę!
Szczęśliwi
dziękowaliśmy
za tę łaskę Bogu i ludziom,
których stawiał na naszej
życiowej drodze. Byliśmy
nieskończenie wdzięczni za
modlitwę kapłanom, naszym
krewnym, przyjaciołom i
znajomym, a także lekarzom
za empatię i szczerą chęć
pomocy. Wszyscy razem pokonaliśmy ten sześcioletni
szlak do poczęcia nowego
życia.
Dziś jesteśmy rodzicami
dwuletniej córeczki Marii.
Spodziewamy się Janinki, która wkrótce przyjdzie
na świat. Zwracamy się
z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli, by pamiętali
w modlitwie o rodzinach, które nie mają dzieci, ale pragną
je mieć. „Dla Boga bowiem
nie ma nic niemożliwego”
(Łk 1, 37).
Swietłana i Andrzej
Gołuszkowie

do Dawcy Życia jest naprawdę wiele. Każdy wybiera swoją.
Bardzo ważne dla bezdzietnych par jest wsparcie
ze strony krewnych, bliskich,
przyjaciół. W tej sprawie
może pomóc nawet nieznajomy, ale stanowczy wierny.
Co roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego Kościół
katolicki ofiaruje modlitwy,
post i uczynki miłosierdzia
w intencji każdego poczętego
życia.
Przedstawia
się więc wspaniała okazja
do
podziękowania
Ojcu
za dar swojego życia i wybłagania go dla tych, którzy
z zapartym tchem czekają
i są gotowi przyjąć do swej
rodziny małe Boże stworzenie.
Angelina Pokaczajło

MODLITWA
O DAR
POTOMSTWA
Maryjo,
Matko
Nowego Życia! Pod
swoim sercem nosiłaś Zbawiciela świata.
Dzięki łasce Ojca naszego w Niebiosach
poznałaś, czym jest
radość i ból macierzyństwa. Znasz moje
imię. Znasz moją udrękę i smutek. Z ukochanym małżonkiem
nie możemy doczekać się upragnionego
dzieciątka. Wierzę, że
dziecko przychodzi na
świat, gdyż tego chce
Bóg. Dlatego z głęboką wiarą i ufnością
błagam Cię, Maryjo, o wyproszenie
u Stwórcy łaski macierzyństwa. Amen.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała
Ojcu...
Matko Boża Nowego Życia, módl się
za nami.
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WIADOMOŚCI

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
DLA DZIEWCZĄT ODBĘDĄ SIĘ
W ADAMOWICZACH
Ćwiczenia duchowe są organizowane przy klasztorze
sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus
w dniach 29-31 marca.

WIELKOPOSTNE SKUPIENIA DUCHOWIEŃSTWA
Czas Wielkiego Postu zachęca do tego, by każdy człowiek zatrzymał się
na chwilę, spojrzał na swoje życie i odczuł pragnienie nawrócenia. W wielu parafiach diecezji grodzieńskiej trwają już rekolekcje wielkopostne, podczas których kapłani głoszą Słowo Boże i zachęcają wiernych do analizy swoich słów
i czynów, a także do wejścia na drogę poprawy. Odpowiednio przygotować się
do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego pomagają też nabożeństwa Drogi
Krzyżowej i Gorzkich Żali.
Osoby duchowne mają świadomość, że one również potrzebują nawrócenia, potrzebują zdrowego spojrzenia na swoje codzienne obowiązki, stosunek
do Boga, któremu poświęcili całe swe życie, oraz relacje z bliźnimi, do których
zostali posłani. W związku z tym w trwającym Wielkim Poście odbył się dzień
skupienia dla sióstr zakonnych w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzie. W ramach spotkania siostry zostały zachęcone do zaniesienia Chrystusowej nadziei tym wszystkim, pośród których codziennie z wielkim zapałem
realizują swoje charyzmaty zakonne.
Kapłani przeżywali dzień skupienia w lidzkiej parafii Świętej Rodziny. W programie znalazły się modlitwa brewiarzowa, adoracja Najświętszego Sakramentu,
Droga Krzyżowa i Msza św.
W Nowogródku natomiast odbyło się spotkanie formacyjne młodych kapłanów od jednego do ośmiu lat kapłaństwa. Jego głównym tematem było duszpasterstwo młodzieży. Uczestnicy zastanawiali się m.in. nad tym, co należy czynić,
aby młodych ludzi przyciągnąć do Kościoła.

WYDARZENIA KULTURALNE
Rozpoczęły się próbne wycieczki na terytorium byłego klasztoru brygidzkiego, gdzie znajduje się lamus – najstarszy drewniany budynek na Białorusi.
Po uprzednim zapisie turyści mogą zwiedzić jedyny w swoim rodzaju – zbudowany bez gwoździ – pomnik architektury.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Wielki Post klerycy rozpoczęli od czterodniowych rekolekcji, które przeprowadził o. Andrzej Jodkowski CSsR. Rano podczas Jutrzni seminarzyści rozważali
Słowo Boże, a w ciągu dnia słuchali konferencji. Głównym momentem każdego
dnia ćwiczeń duchowych było spotkanie z eucharystycznym Jezusem podczas
Mszy św., a także w adoracji Najświętszego Sakramentu.
Na zakończenie rekolekcji alumni III roku przyjęli posługę lektora, a klerycy
IV roku posługę akolity, których w kaplicy seminaryjnej udzielił biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski. Hierarcha przewodniczył też Mszy
św. we wspólnocie seminaryjnej z racji uroczystości św. Józefa, swojego patrona.

DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNE
W rektoralnym kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (pobrygidzki) w Grodnie odbyły się rekolekcje wielkopostne dla młodzieży. Poprowadził
je biskup witebski Oleg Butkiewicz. Naśladować Chrystusa, ufać Mu i być Jego
świadkami – to główne myśli, którymi dzielił się hierarcha z licznymi uczestnikami rekolekcji.

JEDNYM WERSEM
• Spotkanie organizacyjne przed uroczystościami trokielskimi odbyło się
w kurii diecezjalnej. • Trzech kapłanów diecezji grodzieńskiej wzięło udział
w spotkaniu poświęconym duszpasterstwu młodzieży, które miało miejsce w Rzymie (Włochy). • Rekolekcje dla chłopców organizowali ojcowie pijarzy w Lidzie.
• Nuncjusz Apostolski abp Gabor Pinter przewodniczył Mszy św. pogrzebowej
za ojca biskupa pomocniczego archidiecezji mińsko-mohylewskiej Aleksandra
Jaszewskiego. • Droga Krzyżowa w obronie życia odbyła się w parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie. • Spotkanie organizacyjne wolontariuszy przed Diecezjalnymi Dniami Młodzieży miało miejsce w Szczuczynie. • W Grodnie odbył się
marsz, poświęcony pamięci ofiar Holokaustu.

Rekolekcje odbędą się pod nazwą „Na drodze powrotu
w ojcowskie ramiona”. Do udziału są zaproszone
dziewczęta w wieku od 14 lat.
Otrzymać informacje szczegółowe oraz zapisać się można
pod numerem: (8 029) 884-39-67 – s. Idalia.

„PRZEBACZAM CI...”
Pod takim hasłem 30 marca w kościele pw. Zwiastowania
Najświętszej Maryi Pannie w Grodnie odbędzie się
wielkopostne czuwanie dla młodzieży.
Spotkanie modlitewne rozpocznie się o godz. 19.00 Mszą św.
Program zawiera też prezentację o grzechach, nabożeństwo
pokutne, adorację Krzyża, sakrament spowiedzi.

REKOLEKCJE DLA CHŁOPCÓW
ODBĘDĄ SIĘ W GRODNIE
Ćwiczenia duchowe na temat „Jeżeli chcesz mnie naśladować,
to bierz swój krzyż i chodź ze Mną zbawiać świat”
odbędą się w dniach 12-14 kwietnia
w Wyższym Seminarium Duchownym.
Uczestnicy rekolekcji będą mogli odczuć klimat życia
seminaryjnego, porozmawiać z klerykami i ojcami
duchownymi, a także poszerzyć swą wiedzę
o prawdach wiary i modlitwie.
Na przeżywanie chwil ciszy i refleksji nad swoim życiem
są zaproszeni chłopcy w wieku od 14 lat,
w sposób szczególny ministranci.
O udziale w rekolekcjach trzeba powiadomić do 9 kwietnia.
Przy sobie mieć Pismo Święte oraz komżę.
Zapisy pod numerem: (8 0152) 62-22-22. Odpowiedzialny
za rekolekcje – ks. Andrzej Liszko: (8 029) 744-99-61.

REKOLEKCJE W DUCHU KARMELITAŃSKIM
ODBĘDĄ SIĘ W MIADZIOLE
Karmelici bosi zapraszają na spotkania w duchu św. Teresy
od Jezusa (z Avili), św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Dzieciątka
Jezus oraz innych świętych zakonu karmelitańskiego.
Plan rekolekcji na 2019 rok:
7-9 czerwca – „Specyfika modlitwy karmelitańskiej”,
o. Andrzej Awien OCD;
23-25 sierpnia – „Warunki dobrej modlitwy”,
o. Jerzy Nachodka OCD;
23-27 września – rekolekcje dla kapłanów;
13-15 grudnia – „W ogrodzie św. Teresy od Jezusa
– droga życia duchowego”,
o. Sergiusz Tryścień OCD.
Rekolekcje odbędą się w domu zakonnym
ojców karmelitów w Miadziole.
Zapisać się można telefonicznie:
(8 0179) 72-29-00, (8 029) 557-69-12 – o. Henryk Wałejko OCD;
lub mailowo: karmelmiadziel@gmail.com.

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
25 marca 2005 r. – ks. prałat Kazimierz Szaniawski, prob. Raduń;
25 marca 2009 r. – ks. kanonik Władysław Mieszczański,
duszp. Sopoćkinie;
26 marca 1942 r. – ks. Jan Chrabąszcz, prob. Kopciówka;
26 marca 1997 r. – o. Franciszek Krakowski CSsR, prob. Makarowce;
30 marca 1975 r. – ks. Stanisław Soroko, prob. Ejsmonty Wielkie;
1 kwietnia 1946 r. – ks. Józef Sawicki, prob. Dziatłowo;
4 kwietnia 1961 r. – ks. Stefan Horodko, prob. Białohruda;
6 kwietnia 1968 r. – ks. Henryk Gierasimowicz, prob. Gradowszczyzna.

W związku z prowadzonym procesem
w sądzie kościelnym diecezji grodzieńskiej
pani Anna Artiemiewa, c. Wasilija,
która 11 lutego 2006 roku w kościele parafialnym
pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy
zawarła związek małżeński
z panem Wiktorem Szapielem,
jest proszona o zgłoszenie się osobiście do siedziby
sądu w Grodnie przy ul. K. Marksa 4
lub telefonicznie: (8-0152) 75-64-37.
Czytelnicy, którzy znają adres zamieszkania lub
posiadają jakąkolwiek informację o miejscu pobytu
pani Anny Artiemiewej są proszeni o przekazanie
tej informacji do sądu kościelnego.

Kalendarz
wydarzeń
24 marca

III Niedziela
Wielkiego Postu.
Ogólnonarodowy Dzień
„Caritas”. Wspierajmy
modlitwą i ofiarami
instytucję charytatywną.

25 marca

Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego.
Dzień Świętości Życia.
Zachęcamy do włączenia
się w Duchową Adopcję
Dzieci Nienarodzonych
oraz modlitwy w intencji
życia poczętego.

31 marca

IV Niedziela Wielkiego
Postu, nazywana Niedzielą
Radości (Laetare).
W Wielkim Poście
zachęcamy do udziału
w Gorzkich Żalach
i Drodze Krzyżowej.

Intencje
różańcowe
Marzec
O ducha pokuty i dar
nawrócenia dla ludzi
uzależnionych w różnego
rodzaju nałogi oraz
duchową odnowę
dla obojętnych chrześcijan.
O obfite owoce duchowe
Synodu Diecezjalnego.

Kwiecień
O świętość naszych rodzin
i utwierdzenie
we wzajemnej miłości
rodziców oraz dzieci,
starszego i młodszego
pokolenia.
O obfite owoce duchowe
Synodu Diecezjalnego.

Programy
redakcji
katolickiej
„Głos Ewangelii”

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

Wiadomości z Watykanu
w języku białoruskim

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

Portal internetowy
diecezji grodzieńskiej
grodnensis.by
Naświetla wydarzenia
z życia Kościoła
na Grodzieńszczyźnie.
Są dostępne materiały
fotograficzne i filmowe.
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Kroczymy za Jezusem
Drogą Krzyżową
Witaj, Maleńki Czytelniku! Na pewno już nieraz słyszałeś lub osobiście uczestniczyłeś w nabożeństwie
Drogi Krzyżowej. Dziś pragnę Ci opowiedzieć, jak powstała ta tradycja i do czego nas zachęca.
Stacje Drogi Krzyżowej to momenty
z ostatnich godzin życia Chrystusa na ziemi.
Służą nam przypomnieniem o uniżeniu, które
Jezus przyjął, wyrzekając się swoich boskich przywilejów,
po to, by utorować dla ludzkości drogę do zbawienia przez ofiarę
własnego życia.
Pismo Święte nie podaje dokładnej trasy, którą Chrystus wkraczał
na Golgotę. Znajdujemy tam odnośniki tylko do dziewięciu stacji. W XVI
wieku ustanowiono ich 12, a w XVII wieku dodano dwie kolejne: „Zdjęcie
z krzyża” i „Złożenie do grobu”. Te 14 stacji zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską i rozpowszechnione w całym Kościele.
Na powstanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej wpłynęło kilka czynników:
pielgrzymki do Ziemi Świętej, podczas których wierni odwiedzali miejsce
cierpień Jezusowych; popularność nabożeństw do „Chrystusowych upadków pod ciężarem krzyża” oraz do „pokutnych dróg Chrystusa”, które
polegały na przejściu w procesji z jednej świątyni do drugiej na pamiątkę o szlaku, który Jezus pokonał podczas swej Męki. Połączenie tych
elementów zapoczątkowało stacje Drogi Krzyżowej.
– Czym jest Droga Krzyżowa? – zapytał tatę pięcioletni Marcin.
– Droga Krzyżowa – odrzekł ojciec, – to droga, którą przeszedł Jezus, niosąc ciężki krzyż, aż do chwili swej śmierci.

Pokonujemy tę drogę wraz z Nim.
Marcin po raz pierwszy został zaproszony na nabożeństwo Drogi
Krzyżowej. Jego bracia już nieraz w nim uczestniczyli. A teraz cała rodzina
wybierała się do kościoła, by rozważać 14 stacji Drogi Krzyżowej.
– Są jak przystanki kolejowe? – zapytał Marcin.
Jego bracia prysnęli śmiechem, lecz tata łagodnie wytłumaczył:
– W kościele wisi 14 obrazów. Każdy z nich przedstawia sytuację z drogi
Jezusa ku śmierci. W każdej stacji dostrzegamy ważny moment tej drogi.
Marcin był bardzo dumny, że po raz pierwszy pozwolono mu uczestniczyć
w tak wielkim wydarzeniu.
Drogi Mały Czytelniku! Droga Krzyżowa zwykle jest rozważana wspólnie: kapłan wraz z wiernymi kroczy od stacji do stacji albo wszyscy klęczą,
a w procesji idzie tylko ministrant niosący krzyż. Jednak można rozważać
ją indywidualnie, również przechodząc od stacji do stacji lub stojąc na kolanach przed Najświętszym Sakramentem.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej powinniśmy przeżywać z modlitwą, rozmyślając nad tym, co się odbyło dwa tysiące lat temu, zastanawiając się nad
własnym życiem. Tak, łącząc się z cierpieniem Jezusa, możemy głębiej wejść
w Jego Mękę, by umierając wraz ze Zbawicielem, zmartwychwstać do życia wiecznego. Staraj się więc przeżywać to nabożeństwo bardzo sumiennie i ofiarować Chrystusowi to, co powinieneś zmienić w swoim życiu.

Zadanie: koniecznie weź udział w Drodze Krzyżowej i postaraj się
zrobić rachunek sumienia z własnego życia.

S. Weronika Bliźniuk FMA

Z głębi serca
Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji Imienin i Urodzin
składamy najserdeczniejsze
życzenia: mocnego zdrowia na długie lata, radości,
cierpliwości w niełatwej
posłudze, obfitych łask
Bożych oraz nieustannej
opieki Najświętszej Maryi
Panny. Niech każdy dzień
dostarcza Ekscelencji
radości i sił do głoszenia
Słowa Bożego.
Redakcja „Słowa Życia”

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji Imienin składamy
wiązankę najserdeczniejszych życzeń: pogody ducha, niegasnącej gorliwości
w pełnieniu woli Bożej,
dużo zdrowia i obfitych
plonów na niwie Pańskiej.
Apostolat „Margaretka”
i parafianie z Bieniakoń

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji Imienin i Urodzin
z serca życzymy mocnego
zdrowia, radości i uśmiechu. Niech wiara staje się
coraz bardziej gorliwa, a
głoszone Słowo coraz głębiej trafia do serc wiernych.
Niech Pan Jezus błogosławi, a Duch Święty towarzyszy w każdej chwili życia.
Samych pogodnych dni
w służbie Bogu i ludziom.
Z szacunkiem i modlitwą wierni
z parafii św. Józefa w Grodnie

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji Imienin i Urodzin
przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg,
któremu zaufałeś, błogosławi na każdy dzień posługi,
a Matka Najświętsza zawsze
i wszędzie otacza swoją
opieką. Życzymy prawdziwej radości i pokoju,
mocnego zdrowia, pomyślności w każdej sprawie oraz

życzliwych ludzi obok.

Mama z rodziną

Czcigodnemu Księdzu
Józefowi Hańczycowi
z okazji Imienin przesyłamy serdeczne życzenia.
Niech każdy dzień Twojego życia będzie wypełniony Bożym błogosławieństwem, radością i pokojem, a dobroć i życzliwość,
którymi darzysz ludzi,
niech zawsze wracają do
Ciebie. Bądź dla nas nadal
przykładem mocnej wiary
i pobożności.
Szczęść Boże!
Z pamięcią w modlitwie
członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Lidy

Czcigodny Księże
Aleksandrze Rudziewicz!
Z okazji Urodzin przyjmij
nasze szczere życzenia połączone z modlitwą. Niech
Pan Bóg codziennie obdarza Cię swoimi łaskami:
mocnym zdrowiem, pogodą
ducha, mądrością i pomyślnością w pracy duszpasterskiej. Niech na twarzy
zawsze lśni uśmiech, oczy
błyszczą z radości, a serce
mocno bije z miłości,
która w nim mieszka.
Z szacunkiem i wdzięcznością
parafianie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Łukonicy

Czcigodny
Księże Proboszczu Aleksandrze Sewastianowicz!
Z okazji Urodzin przyjmij
z serca płynące szczere życzenia oraz wyrazy
wdzięczności za Twą
posługę duszpasterską
i 10-letnią pracę w naszej
parafii. Dziękujemy za to,
że uczysz nas prawdziwej
miłości ku Kościołowi i ludziom. Na Twoim własnym
przykładzie jako kapłana
i człowieka uczymy się widzieć siebie oczami Boga.
Jesteś dla nas prawdziwym
Nauczycielem. Niech dobry
Bóg nadal kieruje Tobą i
błogosławi w codziennej
posłudze, gdyż jest to nie-

łatwa sprawa – odnawiać
świątynię i leczyć ludzkie dusze. Lecz Tobie się
udaje! Jesteśmy wdzięczni
Panu za ten Twój talent.
Jesteśmy dumni z Ciebie
i szanujemy za tak wielkie
oddanie się Bogu. Życzymy
łatwej drogi do świętości,
zdrowia, sił, cierpliwości
i Bożej miłości na długie
lata. Niech Maryja Cię
strzeże i obdarza ciepłem
swojego macierzyńskiego
serca.
Z modlitwą parafianie z kościoła
pw. św. Mikołaja w Mirze

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Wiktorowi Subelowi
z okazji Urodzin i Imienin
składamy wiązankę szczerych życzeń. Niech dobry
Bóg pomnaża Twą wiarę
i błogosławi, Duch Święty
obficie obdarza mądrością,
Matka Boża otacza nieustanną opieką i matczyną miłością, a św. Józef
towarzyszy we wszystkich
życiowych sprawach.
W naszych modlitwach
prosimy miłosiernego
Boga, aby wynagrodził Ci
mocnym zdrowiem, siłą,
cierpliwością i niegasnącym zapałem do szczerej
i oddanej posługi Jemu i
ludziom. Niech każdy dar,
który otrzymujesz od Pana,
będzie mocnym wsparciem
na drodze życia.
Szczęść Boże!
Wdzięczni parafianie z kościoła
pw. Narodzenia NMP w Trabach

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi
Józefowi Trubowiczowi
z okazji Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia: wszelkich łask Bożych,
mocnego zdrowia na długie
lata, opieki Najświętszej
Maryi Panny i obfitych darów Ducha Świętego. Niech
święty Patron wspiera Cię
swoim przykładem
i zawsze pomaga pokonywać wszelkie trudności.
Szczerze dziękujemy

za posługę kapłańską oraz
oddanie się Bogu i ludziom.
Parafianie z kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP, Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko
z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia.
Niech Pan Jezus, Matka
Boża i Duch Święty opiekują się Tobą, dodają sił
i zdrowia do realizacji planów Najwyższego, uśmiech
nigdy nie schodzi z twarzy,
a każdy dzień posługi kapłańskiej będzie wypełniony radością i pokojem.
Rodzina Sykuto z Sopoćkiń

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko
z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia.
Niech dobry Bóg oświeca
Twą drogę życiową i obdarza mocą, zdrowiem oraz
cierpliwością. Jesteśmy
wdzięczni Panu za to, że jesteś z nami, że prowadzisz
nas, jak zabłąkane owce,
do źródła dobra, że umiesz
rozpalić w naszych sercach
ogień miłości do Jezusa
i Jego Najświętszej Matki.
Szczęść Boże!
Parafianie z Mostów

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Gaweckiemu
z okazji Urodzin życzymy
mocnego zdrowia, pogody
ducha, dużo sił, niegasnącego zapału w posłudze
Bogu i ludziom. Niech
każdy dar, który otrzymujesz od Wszechmogącego,
będzie mocnym wsparciem
na drodze życia. Dziękujemy za otwarte serce oraz
ofiarną służbę na rzecz
Boga i ludzi.
Legion Maryi i apostolat
„Margaretka” z parafii świętych
Piotra i Pawła Apostołów w Iwiu

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi
Rudziewiczowi
z okazji Urodzin serdecznie
życzymy wszelkich łask

Bożych, opieki Matki
Najświętszej, obfitych darów Ducha Świętego
i wytrwania w powołaniu.
Bądź dobrym
i świętym kapłanem!
Mama, bracia Dymitr
i Henryk z rodziną

Czcigodnemu Księdzu
Władysławowi Surwile
z okazji Urodzin składamy
najpiękniejsze życzenia:
mocnego zdrowia na długie
lata, szczerych i wiernych
ludzi obok, obfitych łask
Bożych, światła Ducha
Świętego i opieki Matki
Bożej. Niech Maryja prowadzi Cię najpiękniejszą
ścieżką do swojego Syna,
a każdy dzień
przynosi radość.
Wierni z parafii Trójcy Przenajświętszej we wsi Wojstom

Czcigodny Księże
Janie Gawecki!
Z okazji Urodzin z całego
serca życzymy, abyś poprzez łaskę Bożą nigdy nie
zaznał zmęczenia. Niech
Pan obdarza Cię mocnym
zdrowiem, niegasnącą
energią i nieogarnioną
doskonałością w obowiązku
kapłańskim. Niech dary Ducha Świętego, nieustanna
opieka i miłość Matki Najświętszej będą dla Ciebie
życiodajnym źródłem
w każdej chwili życia.
Z szacunkiem i wdzięcznością
wierni z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Gaweckiemu
z okazji Urodzin składamy
serdeczne życzenia.
Kapłanie-doradco,
mądry i cierpliwy,
Zwrócić się możemy
znów w potrzeby czas,
Abyś szczerym słowem,
czasem żartobliwym,
Po ojcowsku wsparł
i podtrzymał nas.
Przyjmij dzisiaj
nasze pozdrowienia,
Niski z wdzięcznością
pokłon do ziemi.

Zdrowia,
Bożego błogosławieństwa,
Opieki Maryi,
pogody w sercu!
Niech każdy dzień
oświetlony darami
Ducha Świętego
i prawdą odkrycia
Będziesz serdecznie witał
wraz z nami.
Życzymy długich
i szczęśliwych lat życia!
Wierni ze wsi Wiguszki,
Golimszczyzna, Sakowicze

Czcigodnemu Ojcu
Janowi Osipowiczowi
i jego krewnym
z powodu śmierci
ojca przesyłamy
słowa szczerego żalu
i współczucia. Niech
miłosierny Bóg doda
Wam mocy, aby przeżyć
ciężar utraty bliskiej
osoby. Łączymy się
z Wami w modlitwie
o pokój jego duszy.

Z szacunkiem wierni
z parafii Lida-Industrialny

Czcigodnej
Siostrze Annie
i całej rodzinie,
zagłębionej w żałobie
z powodu śmierci
bliskiej osoby – ojca
Jana Ciszko – wyrażamy swój głęboki żal
i przesyłamy słowa
współczucia.

Wierni ze wsi Girewicze

Czcigodnej Siostrze
Annie, jej mamie
i krewnym
z powodu śmierci
ojca przesyłamy słowa
szczerego żalu
i współczucia. Z wielkim smutkiem łączymy
się z Wami w modlitwie o
pokój jego duszy. Niech
Pan przyjmie zmarłego
do swojego Królestwa.

Wierni z parafii Traby
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