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25 M A RCA KOŚ CIÓŁ KATOLICKI N A CAŁYM ŚW IECIE BĘDZIE O BCH O DZ IŁ
U ROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWAN IA PA Ń S K IEG O.
M A M Y WY J ĄTKOWĄ OKAZJĘ, ABY PODZIĘKOWAĆ I ZA S TA N OW IĆ S IĘ N A D ŻYCIEM.
RÓWNIE Ż W TYM DN IU MOŻNA UROCZYŚCIE PRZY J ĄĆ O BOW IĄZ EK
D U CHOW E J ADOPCJI DZIECKA, KTÓR EGO ŻYCIE J ES T ZAG ROŻO N E.
IS TOTĄ TE GO OBOWIĄZKU JEST TO, ŻE CZŁOWIEK S K Ł A DA O BIET N ICĘ,
W CIĄGU 9 MIESIĘCY, MODLITWY ZA JEDNO PO CZĘT E DZ IECKO,
A B Y M O G ŁO SIĘ URODZIĆ, NIE STAJĄC SIĘ O F IA RĄ A BO RCJ I.
ciąg dalszy na str. 3

„Życie ludzkie jest zawsze święte i zawsze jest «jakościowe»”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego
od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je
na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce
Siloam” – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się
i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako
żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?”. Jedni
twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do
tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”. Zaprowadzili więc
tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów.
A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był
szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał.
Powiedział do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i
widzę”. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten
nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w
jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?”. I powstał
wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A
ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?”. Odpowiedział: „To
prorok”. Rzekli mu w odpowiedzi: „Cały urodziłeś się w grzechach,
a nas pouczasz?”. I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili
go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna
Człowieczego?”. On odpowiedział: „A któż to jest, Panie, abym
w Niego uwierzył?”. Rzekł do niego Jezus: „Jest nim Ten, którego
widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę,
Panie!” i oddał Mu pokłon.

BOŻE ŚWIATŁO ZWYCIĘŻA GRZECH
Niewidomy z Ewangelii, który nie widzi od urodzenia, nie prosi Jezusa o uzdrowienie. Nie wie on, co znaczy widzieć, w pewnym sensie,
uważa taki stan za normalny. Jezus kładzie mu na oczy błoto i mówi,
aby się obmył. Ten gest jest wskazaniem na nasz grzech, duchowe
nieszczęście. Możemy nie czuć potrzeby obmycia się, ale kiedy mamy
na oczach błoto, to szukamy czystej wody, by się umyć.
Bóg pokazuje nam naszą biedę. Nie po to, by nas potępić, ale by
nas zbawić, by przywrócić nam zdolność widzenia spraw takimi, jakimi
one są. Grzech jest nieszczęściem, ale jeszcze większym nieszczęściem
jest niedostrzeganie własnego grzechu albo – co gorsza – strojenie go
w szatki cnoty. Boże światło nie tylko pozwala nam dostrzec grzech i
wyzwolić się z niego, ale prowadzi nas od dobra ku jeszcze większemu
dobru: „Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda” (Ef 5, 9).
„Badajcie, co jest miłe Panu” (Ef 5, 10) – wzywa nas św. Paweł. Chodzi o nieustanne rozeznawanie, o widzenie i ocenianie rzeczywistości
nie tylko wedle kryteriów ludzkich, ale przede wszystkim Bożych.

Czy potrafię dostrzegać swoje własne grzechy?
Jakie światło prowadzi mnie przez życie?

22 marca 2020

Walka o życie
Historia zapisze pierwsze miesiące 2020 roku jako ogromne doświadczenie, które przeżyła ludzkość. Cały świat walczy z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Ks. Jerzy Martinowicz
Dociera do nas codziennie informacja o liczbie
zarażonych, a także przykre informacje o kolejnych
zgonach. Wśród ludzi panuje powszechna panika
i chaos. Niektóre państwa
zamykają granice swojego
kraju i są odwoływane zbiorowe nabożeństwa w kościołach. Jesteśmy świadkami tego, jak niewidzialny
wirus potrafi zdezorganizować funkcjonowanie wielkich i możnych wspólnot.
Stają się one nieporadne,
jak małe dzieci! Na naszych
oczach, przed maleńkim
wirusem w koronie, padają w strachu nawet wielcy
tego świata, ci sami, co
jeszcze przed chwilą gotowi byli walczyć z Bogiem i
Jego prawem Miłości.

Przeżywany czas powoduje wiele zamieszania.
Nie wiemy jeszcze, jakie
będą skutki tego nowego
doświadczenia. Nie wiemy
co nas czeka jutro. Wiemy
tylko tyle, że jesteśmy słabi, krusi i niezaradni.
Przeżywając czas Wielkiego Postu, który rzeczywiście w tym roku stał się
wyjątkowy, chcemy poddać
się woli Bożej z wielkim
poczuciem zaufania naszemu Ojcu. Jak bardzo trzeba
polegać na Panu Bogu, bo
On nie jest ojcem trwogi.
Z pewnością, chce nam dać
znak nowej mocy i nowego
życia, jeżeli damy świadectwo swojego zawierzenia.
Szczególnie w tym czasie wielkopostnej pokuty
powinniśmy mieć świado-

mość swoich grzechów, ponieważ „to nie gwoździe Cię
przebiły, lecz mój grzech; to
nie ludzie Cię skrzywdzili,
lecz mój grzech...”. Dramatem współczesnego człowieka jest to, że nie chce on
żałować za swoje grzechy,
ponieważ nie czuje, że jest
pod ich wpływem. Tymczasem, bez uznania siebie za
grzesznika, nie można znaleźć drogi do miłosiernego
Serca Boga. Miłosierdzie
Boże – największy przymiot
Stwórcy i Zbawcy, pisała
siostra Faustyna w swoim
„Dzienniczku”, – objawia się
w przebaczeniu grzechów.
Stojąc w obliczu tego
doświadczenia, powinniśmy wszyscy zwrócić się na
nowo do Boga. Powinniśmy
też zachować wiarę, bo

przecież Bóg jest ponad wirusem. „Jeżeli Bóg z nami,
któż przeciwko nam?”
(Rz 8, 31). Niech każdy robi
swoje: specjaliści szukają
odpowiedniej pomocy medycznej, a my trwajmy na
modlitwie. Modlitwa – fundament naszej wiary, który
pozwala przetrwać trudne
chwile.
Trwajmy mocno w wierze! Pan Bóg daje nam czas
szczególnych
rekolekcji,
odprawianych często bardzo osobiście, w głębi serca. To czas na modlitwę,
post i jałmużnę. Skorzystajmy z tych owoców dla
pożytku własnej duszy i dla
duchowego dobra własnej
rodziny, prosząc Boga o miłosierdzie dla nas i całego
świata.

Drodzy Czytelnicy!

Wkrótce będziemy obchodzili Dzień Świętości Życia. Jego celem – budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej troski o życie.
Dzisiaj bardzo potrzebna jest wzmożona modlitwa, aby wreszcie zakończyło się zabijanie nienarodzonych dzieci w naszym kraju i w wielu innych krajach na świecie, traktowane jako sposób na pozbycie się
problemu. Tak więc wszyscy jesteśmy wezwani, aby stanąć w obronie zdrowia i życia każdej kobiety i każdego mężczyzny, a także każdego dziecka, od poczęcia do naturalnej śmierci!

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: „Panie, oto
choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus, usłyszawszy to, rzekł:
„Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki
niej Syn Boży został otoczony chwałą”. A Jezus miłował Martę i jej
siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa
dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich
uczniów: „Chodźmy znów do Judei”. Kiedy Jezus tam przybył,
zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie.
Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu
na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do
Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł
do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”. Marta Mu odrzekła:
„Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania
w dniu ostatecznym”. Powiedział do niej Jezus: „Ja jestem
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby
umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze
na wieki. Wierzysz w to?”. Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja
mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na
świat”. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzie go
położyliście?”. Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz!”. Jezus
zapłakał. Żydzi więc mówili: „Oto jak go miłował!”. Niektórzy zaś
z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu,
nie mógł sprawić, by on nie umarł?”. A Jezus, ponownie okazując
głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na
niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: „Usuńcie kamień!”.
Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. Leży
bowiem od czterech dni w grobie”. Jezus rzekł do niej: „Czyż nie
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?”. Usunięto
więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci,
że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz.
Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby
uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś”. To powiedziawszy, zawołał
donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. I wyszedł
zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była
owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go i pozwólcie
mu chodzić”. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii,
ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

WIARA OTWIERA BRAMY NIEBA
Każde niespodziewane wyzdrowienie można nazwać cudem, ale
wydaje się, że wskrzeszenie umarłego jest tego najbardziej ewidentnym przykładem. Ewangelia ukazuje nam, jak Jezus przywraca życie
Łazarzowi. Dzieje się to w szczególnym momencie, kiedy po czterech
dniach od śmierci ciało zaczęło już się rozkładać. Ten, którego już pożegnano, odzyskał życie.
Nieważne, czy człowiek leży w grobie sto lat, czy tylko godzinę.
Nikt nie potrafi ożywić zmarłego, bo nikt poza Bogiem nie ma władzy
nad życiem. Dlatego wskrzeszenie Łazarza jest wielkim cudem. O ileż
jednak bardziej zdumiewające będzie dla nas zmartwychwstanie ciał
do nowego wiecznego życia! Otrzymamy wówczas ciało chwalebne,
duchowe, inne od ziemskiego.
Jezus daje nam dziś klucz, który otwiera bramy życia wiecznego.
Tym kluczem jest wiara: „Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć
będzie” (J 11, 25b). Aby więc zmartwychwstać i móc cieszyć się szczęściem wiecznym, trzeba szukać w Bogu sensu życia.

Czy wierzę w ciała zmartwychwstanie?
Jakich cudów w moim życiu dokonuje Pan?
Ks. Jerzy Martinowicz

Sonda na podstawie prac komisji I Synodu Diecezji Grodzieńskiej

Komisja ds. Duszpasterstwa
Rodzin i Małżeństw

1. Jakie formy działalności duszpasterskiej dotyczącej rodzin istnieją w Państwa parafii (proszę wymienić grupy czy towarzystwa)?
2. Kto jest odpowiedzialny za duszpasterstwo rodzin
(kapłan / siostra zakonna / osoba świecka)?
3. Jakie kierunki działalności duszpasterskiej dotyczącej rodzin uważają Państwo za najbardziej potrzebne (młode rodziny, rodziny w wieku dojrzałym, związki niesakramentalne i in.)?
4. Czy odbywa się w Państwa parafii przygotowanie do sakramentu małżeństwa (jeśli tak, to w jaki sposób)?
5. Czy uważają Państwo za konieczne wykorzystanie
w duszpasterstwie rodzin wykwalifikowanych osób? Kogo mogliby Państwo polecić?
6. Jak Państwa zdaniem w rodzinie i przy kościele powinno
się odbywać wychowanie dzieci i młodzieży, by w przyszłości
zakładali rodziny chrześcijańskie?
7. Czy uważają Państwo swoją wiedzę o powołaniu do rodziny i małżeństwa za wystarczającą?
8. Jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom i zachować
tradycyjny instytut rodziny w dzisiejszym społeczeństwie?
9. Jakie formy działalności duszpasterskiej z boku Kościoła
mogłyby przyczynić się do rozwoju wartości rodzinnych?
10. Jakie formy działalności duszpasterskiej z boku Kościoła mogłyby pomóc w przedsięwzięciach na rzecz obrony życia
poczętego?
11. W jaki sposób Państwa zdaniem powinno się kształtować w młodych ludziach szacunek do starszego pokolenia?
12. Jakie formy przekazu wartości chrześcijańskich dzieciom i młodzieży istnieją w Państwa rodzinie?
13. Czy uważają Państwo za wystarczające zainteresowanie
Kościoła sprawami rodzin w swojej parafii i dekanacie?

Komisja ds. Ekumenizmu
i Dialogu Międzyreligijnego

1. Co się czyni na rzecz jedności chrześcijaństwa w Państwa
parafii czy dekanacie?
2. Czy istnieją trwałe relacje ze wspólnotami chrześcijańskimi (jeśli tak, jakie są)?
3. Czy odbywają się na poziomie społeczno-kulturowym
wspólne wydarzenia z przedstawicielami innych wyznań
chrześcijańskich (np. projekty pastoralne, akcje społeczne i in.)?
4. Co Państwa zdaniem stanowi przeszkodę do jedności
chrześcijan w Państwa parafii i dekanacie?
5. Jakie przeszkody w porozumieniu w ramach duszpasterstwa sakramentalnego istnieją między konfesjami chrześcijańskimi?
а) chrzest św.: problemy i możliwości ich rozwiązania;
b) małżeństwa mieszane;
c) spowiedź i Komunia św.
6. Czy jest Państwa zdaniem możliwy dialog z niewierzącymi (jeśli tak, to jak powinien się odbywać)?
7. Czy tematy dotyczące ekumenizmu są poruszane w trakcie katechizacji i w kazaniach w Państwa parafiach?
8. Jakie są Państwa uwagi i propozycje dotyczące działalności ekumenicznej?
Wziąć udział w przytoczonych sondach może każdy
chętny. Przesłać odpowiedzi trzeba do sekretariatu Synodu
pod adres: 230025, m. Grodno, ul. K. Marksa 4, Kuria, – lub
mailowo: synodus.grodnensis@gmail.com.
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SŁUŻYĆ KU DOBRU
POCZĘTEGO DZIECKA

ciąg dalszy ze str. 1

W 2019 roku na Białorusi urodziło się 87 851
dziecko. Jest to historyczne minimum z okresu od
1945 roku. Jeśli mówimy o innym wskaźniku – liczba przerwanych ciąż, to wyniosła ona ponad 20
000. Jak ważne jest, aby być blisko kobiety, która
planuje aborcję i znalezienie odpowiednich słów,
takich, które do niej dotrą? Jak w mieście nad Niemnem walczą o prawo do narodzin dzieci? Rozważają eksperci, którzy nie są obojętni w kwestii
ochrony życia poczętego.

Katarzyna Taraziewicz,

psycholog w Poradni Ginekologicznej
nr 1 m. Grodno

Dzisiaj, zgodnie z zarządzeniem
Ministerstwa Zdrowia Republiki Białoruś, każda kobieta, która chce przerwać ciążę, powinna
skonsultować się z psychologiem
lub psychoterapeutą. Lecz kobiety,
które przychodzą na „rozmowę”,
zostały odesłane ze słowami: „Dopóki nie pójdziesz do psychologa i
nie otrzymasz pieczątki, nie dokonamy aborcji”. Niektóre od razu mówią:
„Mam tylko papier do podpisania”. Te
kobiety postrzegają spotkanie ze specjalistą jako zwykłą formalność, nie myślą o tym,
że ktoś będzie z nimi pracował. Istnieje również kategoria kobiet, które są
przekonane, że tu zaczną natychmiast ich przekonywać lub wywierać na
nich presję. Jednak, to zupełnie tak nie wygląda. Moim zadaniem jako psychologa – próba przezwyciężenia oporu i zmotywowanie osoby do otwarcia
się na rozmowę.
Nigdy nie rozpoczynam rozmowy od tematu aborcji, ponieważ wiem,
że kobieta nie bez powodu podjęła decyzję o przerwaniu ciąży, są jakieś
przyczyny, które zmusiły ją odważyć się na ten krok. Gdy rozmawiamy o
życiu, zadaję jej pytania dotyczące rodziny, męża i dzieci. W tym czasie
bardzo uważnie obserwuję kobietę i słucham tego, co mówi. I wiecie, zawsze
znajduję pewne powiązania między problemem a jakimś nastawieniem. Na
przykład, kobieta uważa, że posiadanie dwoje dzieci – normalne, a troje lub
czworo – odchylenie od normy. A wielodzietna rodzina musi być społecznie
niebezpieczna. I z tego powodu nawet nie rozważa opcji porodu. Czasami
słyszy się, że trudno było wychowywać dzieci, że jedno dziecko, na przykład,
jest problematyczne lub chore. Dlatego kobieta obawia się, że historia może
się powtórzyć.
Bez względu na wyraz twarzy i nastrój, z którymi kobieta wchodzi do
gabinetu psychologa, w środku ma zawsze dużo bólu i poczucia winy. A z
mojej praktyki wynika, że im więcej patosu i chłodu demonstruje na początku, tym więcej będzie łez na końcu, wystarczy tylko zahaczyć o pewne
struny duszy. Warto zauważyć, że nie zawsze kobiety idą na ten rozpaczliwy

Alina Sańko,

inicjator i koordynator grupy modlitewnej „W obronie życia”

Najlepszą szkołą świętości jest
macierzyństwo. Szczególnie rozumiem to wtedy, gdy moje dzieci
wpadają w szał, są kapryśne i uparte lub nie słuchają. W tak trudnych
chwilach bardzo ważne jest, aby nie
stracić panowania nad sobą, nie
wybuchnąć złością lub gniewem (co
czasami jest naprawdę trudne), lecz
trzeźwo ocenić sytuację, znaleźć prawdziwą przyczynę takiego zachowania i
pokonać zło dobrem. Czasami potrzebna
jest ogromna cierpliwość, aby nie pójść za
nieprzyjemnymi i niepożądanymi emocjami, lecz
z miłością pomóc dzieciom odzyskać równowagę. Wielodzietni rodzice przechodzą takie treningi samokształcenia kilka razy dziennie. Opanowaniu, które
wyrabia się przez lata, mogą wielu pozazdrościć. A ile pracy i samozaparcia
jest potrzebne, aby wychować dzieci...
Pismo Święte mówi: „Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych
najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci
swojej nagrody” (Mt 10, 42). Matki dzień i noc są gotowe służyć swojej rodzinie i dzieciom. Dlatego szczególne znaczenie nabierają słowa apostoła Pawła:
„Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci; [będą zbawione wszystkie], jeśli
wytrwają w wierze i miłości, i uświęceniu – z umiarem”(1 Tm 2, 15). Pozostając
w miłości, rodząc dzieci w rodzinie i wychowując je w wierze chrześcijańskiej
– czy nie jest to najlepsza droga do świętości? Zwłaszcza w naszych czasach,
gdy wiara wielu ludzi osłabła, a aborcja stała się normą. Musimy dużo modlić
się, aby wiara i świętość wzrastały w naszym społeczeństwie, aby matki nie
bały się rodzić dzieci i budować swoje rodziny na fundamencie, którym jest
Jezus Chrystus.
Dzisiaj musimy zadbać o każde poczęte dziecko, abyśmy mieli zapewnioną
przyszłość. Dzięki modlitewnej grupie „W obronie życia” nieprzerwana modlitwa w intencji tych dzieci trwa już od 7 lat w Grodnie. Każda chętna osoba
może dołączyć do tej pięknej inicjatywy, gdzie uczestnicy swoją modlitwą stoją
w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, szerzą duchową adopcję
dzieci, które są pod sercem matki. Modlić się jedną godzinę w tygodniu w wyżej
wymienionych intencjach – nie jest aż tak dużo, a jak wielkie są owoce tej modlitwy! Rodziny, które nie miały dzieci, były w stanie począć i urodzić, kobiety,
które miały przerwać ciążę, zmieniły swoją decyzję, relacje w rodzinach, w których trwa modlitwa, umocniły się, lekarze zaczęli odmawiać aborcji, a sami
uczestnicy inicjatywy zaczęli otrzymywać Boże błogosławieństwo dla siebie i
dla swoich rodzin.

krok z własnej woli. Bardzo nieprzyjemnym odkryciem stało się dla mnie to,
że decyzja o aborcji jest czasami podejmowana nawet nie za namową męża,
lecz przez własną matkę. Może to wynikać z infantylności małżonków: rodzice kupili mieszkanie, zrobili remont, dają pieniądze, więc mogą próbować wpłynąć też na decyzję o tym, ile mogą mieć dzieci. Próbują wmawiać:
„Nie pociągniecie trzeciego dziecka”, „Z takim mężem nie warto rodzić”
– więc kobieta przerywa ciążę.
Podczas rozmowy zawsze pytam, czy mąż wie o ciąży, ponieważ często
zdarza się, że mężczyzna w ogóle nie wie, co się dzieje. Jeszcze, koniecznie pytam, w jaki sposób kobieta poinformowała męża, że zaszła w ciążę:
z uśmiechem i radością, przytulając męża lub ze łzami i napadami złości
wyszła z łazienki. W rzeczywistości dużo zależy od tego, w jaki sposób o tym
powiedziała, ponieważ mężczyźni bardzo często patrzą na reakcję swojej
wybranki i oczekują, że sama podejmie decyzję. Mają nie mniej lęków, niż
kobiety. I najczęściej, gdy kobieta stanowczo mówi, że będzie rodzić, mężczyzna ją wspiera. Czasami zdarza się, że ojciec dziecka w ogóle nie wie
o ciąży, ani o tym, że jego żona postanowiła się jej pozbyć. Tu zawsze podkreślam, że mężczyzna ma prawo wiedzieć, ponieważ jest to też jego dziecko, ponosi taką samą odpowiedzialność jako rodzic i nikt nie ma moralnego prawa do podjęcia tej decyzji za niego.
Kiedyś w mojej praktyce wydarzyła się następująca historia. Na wizytę
do mnie przyszła kobieta, która wyszła po raz drugi za mąż. Od pierwszego małżeństwa miała już trzech synów. Jej drugi mąż, według diagnozy
lekarza, był niepłodny. Jednak, po sześciu miesiącach życia małżeńskiego
kobieta zaszła w ciążę i przyszła na spotkanie z zamiarem aborcji. Zapytałam, czy w ogóle rozmawiała z mężem, ponieważ przez całe życie był
pewien, że nigdy nie będzie mógł mieć dzieci, więc wiadomość o ciąży dla
niego, prawdopodobnie, będzie prawdziwym prezentem. Okazało się, że
przed przyjściem do psychologa kobieta nic nie powiedziała mężowi o ciąży,
ponieważ obawiała się, że czwartego dziecka nie będą w stanie utrzymać.
Bardzo płakała, ale potem zebrała się z myślami i poszła do domu. Spotkaliśmy się kilka dni później, a kobieta była już w zupełnie innym nastroju, ponieważ po rozmowie z mężem postanowili urodzić. Po pewnym czasie
przypadkowo spotkaliśmy się w mieście. Pacjentka bardzo mi dziękowała i
promieniowała ze szczęścia, ponieważ dowiedziała się na USG, że czekają
na dziewczynkę.
Według statystyk naszej poradni ginekologicznej, z 8-10 konsultowanych kobiet 2-3 zatrzymują ciążę. Jest to rzeczywiście dobry wskaźnik
w porównaniu do innych placówek medycznych. Ale czy dożyjemy do czasu,
gdy aborcji w ogóle nie będzie?..

Maryna Wołoczkowa,

kierownik Centrum Życia i Rodziny
„RadziMA”

Nasza organizacja charytatywna
istnieje od 2013 roku. W szkołach,
uczelniach, uniwersytetach, szpitalach i jednostkach wojskowych stale prowadzimy wykłady z wystawą:
„Ratuj wziętych na śmierć”, „Tradycyjna moralność i wartości rodzinne”, „Są dwie drogi: droga życia
i droga śmierci”. Mówimy o tym, że
życie dziecka zaczyna się od momentu
poczęciu. W tym czasie wszystko jest już
ustalone – czy to chłopiec czy dziewczynka, grupa krwi, kolor oczu i kolor włosów. I od
matki zależy to, czy dziecko ma szansę pojawienia
się na tym świecie po 9 miesiącach.
Dziś Białoruś boryka się z problemem spadku płodności dokładnie tak,
jak inne państwa. Jednak, konsekwentna i kompleksowa praca dużej liczby
nie obojętnych osób pozwoliła na polepszenie sytuacji. Zgodnie z prawem
aborcja znajduje się na liście profesjonalnych usług medycznych, a ginekolodzy są zobowiązani do przerwania ciąży w okresie do 12 tygodni, jeśli kobieta
wyraża takie pragnienie. W późniejszym terminie jest to dozwolone tylko ze
względów medycznych. Bardzo często mówi się o ekonomicznych przyczynach
aborcji, chociaż moim zdaniem, leżą one w innej sferze – sferze wartości duchowych. Podzielamy ogólne chrześcijańskie stanowisko w sprawie świętości
i nienaruszalności ludzkiego życia od momentu poczęcia do wyjścia z tego
świata: dar życia daje Bóg, a człowiek nie ma prawa dysponować tym, co początkowo do niego nie należy. Właśnie dlatego wkładamy tak wiele wysiłku
w ochronę życia i wartości rodzinnych oraz wspieranie macierzyństwa.
Osobiście mam dyżur w telefonie zaufania i jestem gotowa pomóc każdej kobiecie, która znalazła się w trudnej sytuacji. Dzięki inicjatywie naszej
organizacji i przy wsparciu lekarzy, władz lokalnych, księży prawosławnych
i katolickich w Grodnie pojawił się trolejbus z reklamą społeczną dotyczącą
zapobiegania aborcji „Lekarze Grodna – za życie”. W całym mieście znajdują się billboardy poświęcone utrzymaniu tradycyjnej rodziny i adopcji. W
poradniach ginekologicznych i przychodniach rozprowadzane są broszury w
obronie życia. Szczerze wierzymy, że jeśli co najmniej jedna kobieta w ciąży
odmówi aborcji, czytając „Mamo, moje serce już bije”, – nasza misja zostanie
wykonana.
Kinga Krasicka

Papież Franciszek
W sercu każdego
człowieka, nawet
najbardziej zepsutego i dalekiego od dobra,
kryje się namiętne pragnienie
światła. Nawet jeśli jest
pod ruinami kłamstw i błędów, zawsze ma pragnienie
prawdy i dobra, które jest
pragnieniem Boga. To Duch
Święty stwarza takie pragnienie: to On jest żywą wodą,
która przemienia proch; to
On jest powiewem Stwórcy,
który dał nam życie.
Fragment przemówienia
podczas ogólnej audiencji
„telewizyjnej” w Watykanie,
11.03.2020

Konferencja Biskupów
Katolickich na Białorusi

Oczywiście
uśmiech zdobi
człowieka. Ale
jeszcze bardziej
ozdabiają go
dobre uczynki –
czyny i gesty, które przynoszą ulgę
i pocieszenie,
które potrafią
uszczęśliwić bliźniego. Dlatego
przykład świętych stanowi dla
nas nie tylko wzór, ale też piękno,
które przyciąga i wabi. Ten wzór
prawdziwej służby bliźniemu,
który ukazują nam święci, jest
zjawiskiem nie tylko wielkim, ale
także bardzo pięknym.
Gdybyśmy zechcieli bliżej przyjrzeć się życiu świętych, którzy
pełnili dzieła miłosierdzia, moglibyśmy nawet być zaskoczeni
ich zwyczajnym, codziennym
podejściem do życia. Nie szukali
dla siebie chwały, nie starali
się dokonać czegoś wielkiego
i bohaterskiego, nie usiłowali
zmieniać świat. Oni po prostu
z miłością opiekowali się bliźnimi, okazywali serce braciom i
siostrom będącym w potrzebie,
wykorzystując każdą możliwość,
by czynić dobro.
Te dzieła przynosiły ludziom
potrzebującym nie tylko ulgę i
pocieszenie. Stawały się również przykładem dla innych
chrześcijan, pokazując jak należy traktować braci i siostry,
zwłaszcza tych, znajdujących
się w potrzebie: ubogich, chorych, samotnych i pokrzywdzonych. „Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody […]. Uczcie
je zachowywać wszystko, co
wam przykazałem” (por. Mt 28,
19-20) – mówi Jezus do swoich
uczniów, od czasów apostolskich
po wszystkie czasy. Jego słowa
– to przykazanie miłości, które
jesteśmy zobowiązani realizować
w naszych codziennych relacjach
z bliźnimi.
Należy jednak pamiętać, że
prawdziwe miłosierdzie nie polega tylko na tym, by pomóc komuś
materialnie, poświęcić innemu
swój czas, okazać szacunek i
otoczyć opieką. Równie ważne
jest zachęcić człowieka do samodzielnej naprawy swego życia za
pomocą pracy, szkolenia, zmiany
błędnej postawy czy przyzwyczajeń. Nawet ludzie chorzy i
niedołężni często mają olbrzymi niewykorzystany potencjał.
Warto pomóc takim ludziom
wykorzystać własny potencjał,
by ich życie stało się bogatsze, a
oni sami potrafili realizować się
i stać się szczęśliwszymi.
Fragment Listu na niedzielę
„Caritas”, 15.03.2020
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 Ojciec Święty zatwierdził temat kolejnego Synodu
Biskupów, który odbędzie się
w październiku 2022 roku.
Będzie on brzmiał następująco: „Dla dobra Kościoła
synodalnego – komunia,
uczestnictwo oraz misja”.
Decyzję podjęto na podstawie wyników konsultacji
przeprowadzonych z konferencjami biskupimi, Synodami Wschodnich Kościołów,
dykasterii Kurii Rzymskiej i
radą wyższych przełożonych
zakonnych.
 Zakończył się pierwszy
etap procesu beatyfikacyjnego s. Léonie Martin, córki świętych Zelii i Ludwika
Martin, a starszej siostry
św. Teresy z Lisieux. Akta
sprawy zostały przekazane
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Jak zauważono w
postulacie, „doprowadzenie
do ołtarza s. Léonie może
wydawać się niezrozumiałe,
ponieważ jej życie było bardzo pokręcone. To trudne
dziecko, które wstąpiło do
zakonu trzykrotnie, miało
liczne kryzysy i depresje,
lecz pomimo wszystkich niepowodzeń pozostało wierne
Bogu”. Rozpoczęcie procesu
beatyfikacyjnego było koniecznym krokiem biorąc pod
uwagę popularność otaczającego kultu s. Léonie, masowe
pielgrzymki do jej grobu i
liczne świadectwa o mocy
wstawiennictwa zakonnicy.
 Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej
Górze w Polsce otrzymało
przywilej całkowitego odpustu “in perpetuo”, czyli “na
zawsze” (bez konieczności
przedłużenia zezwolenia),
dla wszystkich wiernych odwiedzających święte miejsce.
Jest to odpowiedź Stolicy
Apostolskiej na troskę ojców
paulinów „o dobro duchowe
milionów pielgrzymów”. Odpust można uzyskać w jasnogórskim sanktuarium pod
zwykłymi warunkami. Aby to
zrobić, trzeba być w stanie
łaski uświęcającej, przyjąć
Komunię Świętą i modlić się
w intencjach Ojca Świętego.
 Dla papieskiej Gwardii Szwajcarskiej wybudują nowe koszary. Studium
wykonalności wykazało, że
racjonalną decyzją będzie
rozbiórka obecnego koszaru
między placem watykańskim
św. Piotra a bramą św. Anny
i wybudowanie nowego w
tym samym miejscu. Prace
zaplanowano na lata 20232026. Koszt projektu to 51,6
mln euro. Kwota obejmuje
niezbędne środki na tymczasowe umieszczenie rekrutów
na okres budowy. Finansowanie ma się składać z ofiar
wiernych.
 Na Ukrainie trwają prace nad filmem „Wierzyć”.
Film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach i
opowiada o prześladowaniu
chrześcijan przez ateistyczny
reżim komunistyczny. Obwód
winnicki, 1920-1950 lata.
Główny bohater Piotr staje
twarzą w twarz z nową ideologią radziecką, nie akceptującą religii i propagującą
odrzucenie wiary w Boga.
Jego rodzina ratuje święte
rzeczy z sanktuarium, do
którego wtargnęło się wojsko.
Mężczyzna opuszcza rodzinę i udaje się na wygnanie
do uralskiego obozu, gdzie
rozgrywają się główne wydarzenia filmu. Pomysł filmowania należy do Zgromadzenia Misjonarzy Niepokalanej
Maryi na Ukrainie.
vaticannews.va; niedziala.pl;
kai.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Jak walczyć
z pokusami?

ŹRÓDŁ A
UWODZENIA
Codziennie, przez niejeden raz jesteśmy kuszeni do
grzechu i zła. Św. Augustyn
mówi, że musimy ciągle wybierać między królestwem
Bożym a szatana. Im bardziej
ktoś postępuje na drodze
chrześcijańskiego wzrostu,

tym bardziej dotkliwe pokusy będą go nawiedzać.
Nawet sam Jezusa był kuszony przez diabła na pustyni
(por. Mt 4, 1-11; Łk 4, 1-13).
Ewangelia podaje, że szatan,
usiłował wystawić na próbę
Jego synowską postawę wobec Boga. „Jezus odpiera te
ataki, które jakby streszczają

w sobie pokusy Adama w raju
i Izraela na pustyni, a diabeł
oddala się od Niego «do czasu» (por. Łk 4, 13)” (KKK 538).
Męka Jezusa od trwogi konania w Getsemani, aż po szyderstwa faryzeuszy i wyrzut
łotra na Golgocie jest ostatnim, najbardziej dotkliwym
kuszeniem, jakiego doświadczył Chrystus, jako człowiek.
Ojcowie Kościoła widzieli
w tych uwodzeniach szatana odzwierciedlenie trzech
pokus świata z Pierwszego
Listu św. Jana (2, 16): pożądliwość ciała, oczu oraz pychę
żywota.
Kuszenie Jezusa dowodzi
pochodzenia pokusy od złego oraz tego, że nie ma ona w
sobie wartości moralnej: nie
jest ani dobra, ani zła. Skoro
bowiem kuszony był Ten, który grzechu nie popełnił, tzn.,
że pokusa znacząco różni
się od grzechu. Człowiek w
swojej wolności może i powinien przeciwstawić się złu.
Jeśli czyni to ze względu na
Bożą miłość, odrzucona pokusa staje się cnotą i zasługą
przed Bogiem. Przezwyciężone pokusy za pomocą Bożej
łaski przybliżają do Boga,
wzmacniają wiarę i więź

Obecnie w Kościele wiele
mówi się o miłosierdziu. Jednak, często jego rozumienie
zawęża się do pojęć współczucia i wyrozumiałości. Grzeszny
świat dosłownie wymaga od
ludzi Kościoła uczynków miłosierdzia. Niestety, najczęściej
tylko względem ciała bliźniego.
Ludzie chętnie zgadzają
się z tym, że Bóg ich zbawi,
ponieważ jest miłosierny, lecz
z niedowierzaniem słuchają
lub nie ufają Słowu Bożemu i
nauce Kościoła o możliwości
bycia skazanym na potępienie do piekła, nawet za jeden
śmiertelny (ciężki) grzech.
„Nauczanie Kościoła stwierdza
istnienie piekła i jego wieczność.
Dusze tych, którzy umierają w
stanie grzechu śmiertelnego,
bezpośrednio po śmierci idą do
piekła, gdzie cierpią męki, ogień
wieczny” (KKK 1035). „Umrzeć
w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując
miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od
Niego. Ten stan ostatecznego
samowykluczenia z jedności
z Bogiem i świętymi określa się
słowem piekło”(KKK 1033).
„Bóg jest miłością: kto trwa
w miłości, trwa w Bogu, a Bóg
trwa w nim” (1 J 4, 16b), – mówi
nam sam Pan Bóg ustami św.
Jana apostoła w Biblii. „Powiedz, córko Moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym”,
– Jezus zwraca się do św. Faustyny Kowalskiej (Dz. 1074).
Bądźmy uważni, nie jest napisane „samym miłosierdziem”,
ale „miłością i miłosierdziem
samym”.
Miłość Boga jest sprawiedliwa – za dobro Bóg wygradza, a za zło karze. Jezus
sam przemawia w Ewangelii,
zwracając się do skazanych:
„Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom” (Mt
25, 41). Święty Paweł wyraźnie
stwierdza: „Nie łudźcie się!

Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani
rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani
chciwi, ani pijacy, ani oszczercy,
ani zdziercy nie odziedziczą
królestwa Bożego” (1 Kor 6,
9-10; por. Ga 5, 19-21).
Miłość Boża jest miłosierna – Bóg przebacza człowiekowi grzechy, gdy ów człowiek
szczerze żałuje, przyjmując
wraz z przebaczeniem również pokutę za grzechy. Jezus
rzekł do kobiety pochwyconej
na cudzołóstwie: „Idź, a od tej
chwili już nie grzesz” (J 8, 11b).
Ostrzegaj się grzechu, unikaj go, pracuj nad sobą, aby
ponownie nie zgrzeszyć. Syn
marnotrawny w przypowieści Jezusa, świadomy swoich
grzechów, mając nadzieję na
przebaczenie od ojca, wyraża
jednocześnie chęć przyjęcia
kary za nie, mówi: „Zabiorę się
i pójdę do mego ojca, i powiem
mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw
Bogu i względem ciebie; już
nie jestem godzien nazywać
się twoim synem: uczyń mię
choćby jednym z najemników”
(Łk 15, 18-19). Nie można
wejść do Nieba, opuściwszy
głowę w dół, prześlizgując się
obok Boga, nie spotykając się
z Nim oczami, nie wyznając
szczerze swoich grzechów i
nie przyjmując za nie pokuty
na ziemi (i w czyśćcu).
Dzieci z Fatimy widziały
piekło, jak również św. Teresa
z Avila, św. Jan Bosko i inni
święci i mistycy. Dlaczego Bóg
pokazał im tę prawdę? Aby
bardziej uwierzyli w Jego miłość. I też innym powiedzieli,
że nie ma prawdziwej miłości
bez odpowiedzialności. Aby
zrozumieli okropność grzechu. Aby żyli w Jego miłości i
w łasce uświęcającej oraz odpokutowali za swoje grzechy i
grzechy innych.
Gdy pobożnie rozważamy
Mękę Pana (Droga Krzyżowa,
Gorzkie Żale), gdy przez wiarę
zagłębiamy się w tajemnicę

Jego cierpień, wtedy odkrywamy wielkość miłości Boga do
każdego z nas. A jednocześnie
zaczynamy zdawać sobie sprawę, jak poważną i groźną rzeczywistością w życiu człowieka
jest grzech, nawet najmniejszy.
To wykroczenia każdego z nas
przybiły Chrystusa do krzyża,
to nasze grzechy obrażają Go i
ranią najczystszą miłość Chrystusa. To nasze grzechy powodują zamieszanie i niepokój
w duszy, przynoszą cierpienia,
oddzielają od Bożej miłości i
niszczą relacje z bliźnim.
Grzech – zawsze jest niewdzięcznością. Bóg dał nam
życie, umysł, zdrowie, talenty
i zdolności, bliskich ludzi oraz
cały świat! Syn Boży przyszedł
na ziemię jako człowiek, aby
oddać za nas życie i otworzyć
drogę do nieba. A my? Jak my
żyjemy? Popełniając świadomy i dobrowolny grzech,
człowiek zapomina o swoim
Dobroczyńcy. Oddaje cześć
stworzeniom zamiast tego, by
czcić ich Stwórcę. Grzech to
nie tylko naruszenie jakiejś zasady ustanowionej przez Boga
lub Kościół, to utrata łaski
Bożej, przyjaźni z Wszechmogącym, utrata prawa do nieba,
spokoju duszy i radości życia
oraz dobrowolne stanie się
niewolnikiem szatana.
Grzech, który na początku
może wydawać się przyjemnym i satysfakcjonującym,
stopniowo staje się piekłem.
Świadczą o tym przykłady
z Biblii i z codziennego

Vecellio Tiziano, Adam i Ewa, ok. 1550 r.

Pokusy są obecne w życiu każdego człowieka. Doświadczając pożądliwości – doświadczamy i pokus.
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człowieka ze Stwórcą. Warto
tu dodać słowa św. Pawła, że
Bóg nie dopuszcza na nas
pokusy, której nie bylibyśmy
w stanie za pomocą Jego łaski przezwyciężyć (por. 1 Kor
10, 13). A zatem grzech, rozumiany jako zgoda na pokusę,
wiąże się z odrzuceniem tej
konkretnej Bożej łaski.
Jak pisze św. Jakub: „Bóg
bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi” (Jk 1, 13). Te
słowa apostoła wskazują w
sposób jednoznaczny, że Bóg
nie może być źródłem pokusy. Bóg raczej dopuszcza pokusę, która od Niego nie pochodzi. Tak było w przypadku
biblijnego Hioba. Ojcowie
Kościoła zgodnie wymieniają
trzy źródła uwodzeń: własna
pożądliwość, wpływy świata,
w końcu – działalność szatana. Widać wyraźnie, że nie
wszystkie pokusy pochodzą
od złego ducha. Nie oznacza to jednak, że nie ma on
z nimi nic wspólnego. Obdarzony wielką inteligencją jest
ojcem kłamstwa i mistrzem
manipulacji. Może wykorzystywać dwa pierwsze źródła pokus, aby doprowadzić
człowieka do zła. Praktyka

pokazuje, że taka działalność, taka taktyka kuszenia
jest najbardziej powszechna.
Szatan rzadko kusi człowieka bezpośrednio. Najczęściej
odwołuje się do wewnętrznego
nieuporządkowania,
wykorzystuje bodźce zewnętrzne, które trafiają do
człowieka ze świata.

ludzkiego życia. Król Herod
gardził Bogiem, uważał się za
kogoś wielkiego – umierał, a
robaki żywcem zjadały jego
ciało. Kobieta była u wróżki –
ta wyciągnęła od niej wszystkie pieniądze, więc musiała
sprzedać mieszkanie i popadła
w zadłużenia. W rodzinie zajmowali się produkcją i sprzedażą alkoholu – powiesił się
mąż córki, a u syna zdiagnozowano chorobę psychiczną.
Zabili nienarodzone dziecko
(dokonali aborcji) – straszna
depresja matki, relacje z mężem są zniszczone i istnieje
duże
prawdopodobieństwo
rozwodu. Grzech rozpusty
prowadzi do chorób przenoszonych drogą płciową, niepłodności, życia w strachu i
pojawienia się myśli o samobójstwie. Przykłady można
mnożyć.
Niektórzy mówią, że nie
można przeżyć życia i nie
zgrzeszyć, ponieważ życie nie
jest ciekawe bez grzechu...
Życie staje się nieciekawe i
bezsensowne bez miłości i bez
trwania w łasce uświęcającej.
A grzech jako naruszenie przykazania Bożego (kościelnego)
niszczy prawdziwą miłość,
pozbawia duszę łaski od Pana
Boga, zamyka drogę człowiekowi do Królestwa Niebieskiego, a także buduje mur między
człowiekiem a Bogiem.
Ten, kto oddziela się przez
grzech od Boga i trwa w tym
stanie, tworzy piekło w swojej
duszy, a później wokół siebie

i dla innych. Musimy za wszelką cenę zachować w sercu
miłość do Boga i bliźniego.
I nie tylko ją zachować, lecz
także pomnożyć! Trzeba być
gotowym zapłacić każdą cenę,
aby nie zgodzić się na grzech,
który niszczy prawdziwą miłość. Święty Dominik Savio
zanotował w swoim dzienniku
duchowym w dniu Pierwszej
Komunii Świętej następujące słowa: „Lepsza śmierć niż
grzech!”.
Święty Jan Maria Vianney powiedział, że „cierpliwe
niesienie przez człowieka jego
życiowego krzyża jest znakiem
przeznaczenia do Nieba”. Liczne trudności, problemy, nieporozumienia z bliźnim, niesprawiedliwość, choroby i kłopoty
– to wszystko jest naszym życiowym krzyżem. Trzeba go
nieść cierpliwie, z modlitwą,
prosząc Jezusa, aby był blisko.
A wtedy nasz krzyż, połączony
z krzyżem Chrystusa, wybawi
nas od największego zła na
świecie, jakim jest grzech. Będzie naszym czyśćcem na ziemi, pomoże trwać w dobrym,
prawdzie i miłości, a następnie
wejść do Nieba.
W czasie Wielkiego Postu
prośmy o rozpoznanie swoich
grzechów, o prawdziwy żal za
grzechy, o stanowczą decyzję
poprawy, czyniąc zadośćuczynienie.

Piekło grzechu

MNIEJSZE I WIĘKSZE
POKUSY
Przynęty przychodzą do
każdego człowieka i jest
rzeczą ważną wiedzieć, jak z
nimi walczyć. Wprawdzie niemal każda walka z pożądaniem wygląda trochę inaczej,
można jednak ustalić pewne
ogólne zasady tej walki.
Na mniejsze chętki najlepiej patrzeć z chłodną
wzgardą. Kto stawia wyraźny
opór nawet najdrobniejszym
pokusom, ten niepotrzebnie wyczerpuje swoje siły i
wprowadza zamieszanie do
duszy. A pokój ducha i energia ciała to wielkie skarby.
Tak się należy zachować
przede wszystkim w pokusach próżności, podejrzliwości i zazdrości. Tak również
należy postępować, gdy się
ma przelotne wyobrażenia,

Ks. Paweł
Romanowski
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myśli, uczucia i pożądania
przeciwko czystości lub nagłe, ogólne albo natrętne
bunty przeciwko wierze, czy
myśli bluźniercze.
Jeśli zaatakuje nas poważniejsza żądza, nie wystarcza tylko bierny opór, trzeba
jej się czynnie przeciwstawić. Należy się jej oprzeć bez
dłuższego wahania i zwlekania, gdy tylko zauważymy niebezpieczeństwo. Póki
nieprzyjaciel jest na progu
domu, łatwiej go odeprzeć,
niż kiedy wtargnie się do
środka. Iskierkę łatwiej zgasić, niż duży płomień. Niech
ta odprawa będzie zdecydowana i stanowcza. Kto się
targuje z wrogiem i chce mu
robić ustępstwa, ten go tylko
rozzuchwala.
Gdy kusiciel podchodzi
do nas z zewnątrz, miejmy
dla niego stanowcze Jezusowe: „Idź precz, szatanie!”
(Mt 4, 10). W trudnościach
związanych z wiarą i czystością unikać trzeba wedle możności niebezpieczeństwa. Gdy
zmysły kuszą należy obudzać
akty obrzydzenia do grzechu lub akty miłości Bożej:
„Raczej umrzeć, niż Ciebie
obrazić”. Należy też wzbudzać
akty strzeliste. Można także
uciec się do znaku krzyża,
czy wody święconej. Trzeba
też starać się nadać myślom
inny kierunek, zająć się pracą,
czytaniem, jakąś interesującą
i dobrą sprawą.
BÓG JEST
Z NAMI!
Jest rzeczą bardzo ważną,
aby w pokusach, choćby były
silne i natarczywe, zachować
spokój serca. Chrześcijanin
Jak dobrze byłoby mieć
kogoś, kto nigdy nie odmówi
pomocy, kto będzie uważnie słuchał i zawsze wspierał.
W rzeczywistości każdy z nas
ma taką osobę – niepozorną,
ale skuteczną. Milcząca postać
z Biblii, bez obecności której
nie można przedstawić całej
wartości dziejów Ewangelii.
19 marca wspominamy
najważniejszego świętego, mającego szczególną łaskę u Boga
– św. Józefa. Jego wdzięk dla
wierzących wynika nie tylko
ze szczególnych zasług u Najwyższego, ale także z doświadczenia zwykłych codziennych
trudności. Dlatego chrześcijanie mają rację, gdy szukają jego
patronatu w pewnych trudnych
sytuacjach – spontanicznych i
codziennych. Jego bliskość do
nas jest oczywista, ponieważ
z Pisma Świętego życie św.
Józefa wydaje się najbardziej
zrozumiałe dla zwykłego człowieka. Jest nam bliski w pracy,
w niewiedzy o swoją przyszłość, w trosce o rodzinę oraz
w wychowaniu dzieci. Tak jak
my, św. Józef zarabiał na życie,
opiekował się bliźnim, przenosił się z miejsca na miejsce i
przeżywał drobne radości i lęki.
Jednak, Józef zachował jedną
odmienność: w każdej sytuacji postępował, jak prawdziwy
Boży człowiek. I to daje każdemu z nas powód do refleksji i
naśladowania go.
LEKCJA 1.
CAŁKOWICIE
ZAUFAĆ BOGU
Często koncentrujemy się
na własnych problemach, nie
zauważając niczego, poza nimi.
I martwimy się, że nie znajdujemy rozwiązania, które przyniesie ulgę. Jak czynił w takich
przypadkach św. Józef, można
zobaczyć na przykładzie jego
działalności
rzemieślniczej.
Prawdopodobnie zdarzyło mu
się pozostać bez pracy, spotkać
się z niezadowolonymi klientami lub w pośpiechu naprawić
pewne rzeczy. Jednak, pracował
(wraz z Jezusem) w spokoju
serca.
Józef w pełni oddaje się
Opatrzności Bożej, ponieważ wie, że z Panem nie trzeba się niczego obawiać, bez
względu na przeszkody, które
On dopuszcza. Taka pozycja
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nie musi bać się pokusy, ponieważ został przez Boga
zapewniony o łasce, jakiej
dostępuje w obliczu niebezpieczeństwa. Kto się niepokoi
i denerwuje, ten sam sobie
szkodzi, i może się uwikłać
w jeszcze gorsze tarapaty,
jak ptaszek trzepocący się w
sidłach. Pokusa – jeszcze nie
grzech. Św. Augustyn mówi:
Nieprzyjaciel może „szczekać,
jak pies. Ugryźć może tylko
tego, kto pozwoli. Zezwolenia nie może na nas wymusić, może je tylko wyżebrać”.
Należy pamiętać, że Bóg
jest z nami i pomaga nam
w walce. Dlatego choć walka
duchowa może być źródłem
cierpienia, nie wolno tracić
pokoju serca i użalać się nad
sobą. Należy koncentrować
się na zachowaniu żywej
więzi z Bogiem i Jego panowaniem nad naszym życiem.
Nie powinno ono się obracać
wokół pokusy i grzechu, a
nawet środków (choć są potrzebne) do ich zwalczania,
lecz jak ziemia po swej orbicie obraca się wokół słońca,
tak nasze istnienie – wokół
Boga, dobra i cnoty. Pamiętać
należy, że to Bóg zbawia, a
nie człowiek sam siebie.
MIECZ
DUCHA
„Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże” (Ef 6,
17). Środkiem wielce pomocnym w walce z pokusami jest Słowo Boże. Pan
Jezus dał nam przykład jak
postępować podczas próby,
kiedy na pustyni był kuszony przez szatana. Chrystus
nie wchodzi w dyskusje ze

złym duchem, lecz odcina
wszystkie jego podszepty
Słowem Bożym (por. Mt 4,
1-11; Łk 4, 1-13).
Ewagriusz
z
Pontu,
mnich żyjący w IV w., napisał traktat „O rozpoznawaniu namiętności i myśli”.
Zawarł w tym dziele wiele
fragmentów z Pisma św.,
które zaleca powtarzać
w momencie ataku ze strony złych myśli. Mnisi uczyli się tych słów na pamięć,
aby mieć je zawsze w pogotowiu w chwili pokusy. A
niekiedy wymawiali tylko
imię Jezus, które „wprawia
wszystkie demony w ucieczkę” – jak sami wielokrotnie
się przekonywali.
Ważnym środkiem jest
codzienny rachunek sumienia, który w świetle Słowa
Bożego pomaga nam zobaczyć i rozpoznać wszystkie
odruchy uczuć i myśli, które mogą prowadzić jak do
dobra, tak i do zła. Pomaga
zawsze być czujnym i uważnym na działanie w naszym
życiu jak Pana Boga, tak i
złego ducha.
S POW I E DŹ,
W S TAW I E N N I CTWO
Ś W I Ę TYC H I M Y Ś L I
O KO Ń C U ŻYC I A
I W I E CZ N O Ś C I
Wypowiedzenie pokusy
wobec drugiego człowieka
oznacza jej odtajnienie, co
w wielu przypadkach sprawia, że przynęta staje się
mniej niebezpieczna, a często ona całkowicie ustaje.
Ze względu na sakramentalny charakter oraz tajemnicę
spowiedź jest uprzywilejowanym miejscem takiego

odtajnienia. W konfesjonale chrześcijanin w sposób
szczególny otwiera te obszary na Bożą łaskę swojej
duszy, które są szczególnie
podatne na ataki zła. Eucharystia z kolei nazywana jest
lekarstwem, które nie tylko
leczy rany spowodowane
grzechem, ale także wzmacnia łaskę niezbędną do udanej walki z pokusami.
Wielka pomoc – wstawiennictwo Maryi i świętych. Imię Bożej Rodzicielki sieje postrach w stanie
wroga ludzkości. Niepokalana miażdży swą piętą jego
głowę. Nie nadaremnie Kościół podaje nam świętych,
jako opiekunów pewnych
dziedzin naszego życia. Oni
przeszli walkę z pokusami i
dzięki łasce Bożej otrzymali zwycięstwo. Na przykład,
św. Faustyna i św. Jan od
Krzyża zostali wyzwoleni przez Stwórcę od pokus
przeciwko cnocie czystości,
dlatego rozważanie przykładów ich życia i modlitwa
do nich, nawet krótkie westchnienie, pomaga w zwalczaniu pokusy przeciwnej
tej cnocie.
„We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie, a nigdy nie zgrzeszysz”
(Syr 7, 36). Wspominanie
rzeczy ostatecznych: śmierci, sądu Bożego, wiecznego
odrzucenia od Boga; praktykowanie pokuty, postu,
wstrzemięźliwości i umartwień ciała przez unikanie
tego, co zbyteczne, praktykowanie pokory i modlitwy, szczególnie uniżenie
się przed Bogiem i prośba o Boże miłosierdzie,

Szkoła św. Józefa
Szkoła św. Józefa daje fundament, na którym możemy budować
życie chrześcijańskie. Postępując zgodnie z zasadami świętego,
łatwiej nam będzie stać się świadkami Jezusa w codziennym otoczeniu,
według własnego powołania. I zwyczajnie być szczęśliwym –
w ziemskim i niebiańskim świecie.
przemawia do serca bardziej,
niż piękne słowa, zwłaszcza,
gdy zauważalne są jej owoce.
Spokój serca wśród próżności... Józef był ostoją wiary, pomimo trosk, które miał.
Oznacza to, że żadne cierpienie
nie mogło być dla niego „złe”
i żadne nie mogło go zranić.
Jego duch pozostał niezniszczalny.
LEKCJA 2.
BYĆ UPRZEJMYM
Za przykładem św. Józefa powinniśmy mniej mówić
i więcej słuchać. Wtedy każde
nasze słowo będzie wypełnione mądrością, którą daje Duch
Święty w najbardziej odpowiednim momencie.
Aby być dobrym i uprzejmym człowiekiem, trzeba
zachować wewnętrzną ciszę.
Spokojna woda nie szumi, jednak, burza może przestraszyć.
Nie można dotknąć serca przez
huragan, lecz przez powiew
wiatru. Uprzejmość pomoże
nam słuchać i usłyszeć bliźniego, pozostawiając mu prawo
do popełniania błędów i do

przemiany siebie. Uprzejmość
pomoże poświęcić czas innej
osobie bez ciągłego patrzenia
na zegarek, oddając się całkowicie rozmówcy w danym
momencie. A owoce nie będą
kazały na siebie długo czekać: otoczenie będzie pełne
wdzięcznych i ufnych ludzi.
LEKCJA 3.
BYĆ POKORNYM
Jaki inny święty pozostaje
tak niezauważalny, jak św. Józef, choć jednocześnie może
zajmować jedno z najważniejszych miejsc w Sercu Pana?
Józef został wybrany opiekunem Syna Bożego i miał dobry
powód do dumy. Jednak, nie
poddaje się temu uczuciu i
pozostaje skromnym człowiekiem. Wykonuje on wszystko,
o co prosi go Bóg, robi to z
wielkim posłuszeństwem i nie
dyskutuje z Wszechmogącym.
Św. Józef nie oczekuje od Niego
żadnego szczególnego traktowania. Z kolei robi wszystko,
co jest w jego mocy. Dba on o
rodzinę i pracuje, aby zapewnić Maryi i Jezusowi niezbęd-

ne utrzymanie. Józef pozostaje
w Ich cieniu, nie wywyższa
się, lecz całkowicie poświęca
swoją miłość i samego siebie.
A w zamian otrzymuje on najwyższą nagrodę od Pana Boga.
LEKCJA 4.
DBAĆ O RODZINĘ
Józef doskonale umiał zadbać o rodzinę, która wyróżniała się pośród innych swoją
„osobliwością”. Bóg i człowiek
mieszkali pod jednym dachem.
I św. Józef musiał samodzielnie, wyłącznie z pomocą Bożej
łaski, radzić sobie z przeciwnościami, jakie życie przynosiło
w tamtych czasach.
Niósł on na swoich barkach
liczne trudności. Problemy, które napotkał, pojawiły się na
samym początku jego misji rodzicielskiej. Trzeba było znaleźć
miejsce na nocleg dla ciężarnej Maryi oraz kącik, w którym
mogłaby urodzić dziecko. Gdy
Jezusowi groziła śmierć z rąk
Heroda, pojawiła się konieczność tymczasowej emigracji
z rodziną do Egiptu. Gdy niebezpieczeństwo
ustąpiło,

rozważanie Męki i Śmierci
Zbawiciela – wszystko to
służy zwycięstwu nad pokusą do grzechu.
B YĆ
ZA J Ę TY M
Ważnym jest też, aby
nie było pustego miejsca
w duszy i życiu (por. Łk 11,
24-26). Warto nieustannie
zapraszać Chrystusa do
swego wnętrza, aby On i
tylko On tam panował. Pomocnym środkiem jest plan
dnia, aby mieć czas na modlitwę, pracę i zdrowy odpoczynek, być zaangażowanym
w jakąś wspólnotę lub dobrą sprawę, albowiem kiedy
aktywnie realizujemy swe
życie i powołanie, to wtedy
odczuwamy mniej pokus.
„Czuwajcie i módlcie się,
abyście nie ulegli pokusie”
(Mt 26, 41) – powiedział
Zbawiciel do swych apostołów w ogrodzie Getsemani.
Życie chrześcijanina jest
walką i tak pozostanie do
jego kresu. Nasz Pan Jezus
Chrystus sam stoczył bitwę
z pokusą, grzechem, szatanem i na swym krzyżu odniósł pełne zwycięstwo, w
którym uczestniczymy przez
całkowite zawierzenie Mu
swego życia. Dlatego trzeba wytrwale przeciwstawić
się pożądaniom, choćby
one stale wracały. Św. Franciszek Salezy twierdził, że
„póki walka trwa, opór nie
został złamany”. Wytrwałość
będzie w końcu uwieńczona
zwycięstwem.

O rosyjskich
nowomęczennikach
Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz wziął
udział w prezentacji książki
„Z Chrystusem do końca.
Męczeństwo Sług Bożych
w Związku Radzieckim”,
która odbyła się w Warszawie (Polska).
Na spotkaniu przewodniczący katolickiego Episkopatu Białorusi zwrócił się do
obecnych z przemówieniem.
Hierarcha przypomniał historię rozpoczęcia procesu
beatyfikacyjnego rosyjskich
nowomęczenników, u początków którego stał sam.
Publikacja zawiera życiorysy arcybiskupa mohylewskiego Jana Czeplika i
14 innych ofiar reżimu ateistycznego. Wśród nich kapłani obrządku łacińskiego i
greckokatolickiego, zakonnicy i świeccy. Autorem książki
jest znany badacz i historyk
ks. Krzysztof Pożarski.

Opracował
ks. Aleksander Siemiński

Maryja i Józef wrócili, lecz nie
udali się do Judei. Martwiąc się
o los Jezusa, osiedlili się w Galilei, w Nazarecie.
Józef nie bał się podejmować ryzykownych decyzji. Z powodzeniem wybierał dostępne
mu środki do realizacji życiowego celu. Nie chodziło tylko
o opiekę nad Świętą Rodziną.
Józef zdawał sobie sprawę, że
spełnienie woli Bożej pozwoli
mu osiągnąć własny życiowy
cel – wieczne szczęście w Królestwie Niebieskim. Poprzez
przykład opiekuna Jezusa Pan
Bóg pokazuje, czego pragnie
od ojców rodzin – dążenia do
świętości i poprowadzenia rodziny tą samą drogą.
LEKCJA 5.
ŚWIADCZYĆ
CZYNEM,
A NIE SŁOWEM
Najlepszą ewangelizacją
jest świadectwo życia. Józef był
w tym mistrzem: milczał, ale
działał. Poprzez swoje czyny
zrobił dla nas o wiele więcej
rzeczy, niż słowa mogłyby wyrazić. Z własnej woli i z pełną
świadomością zgodził się on
połączyć swoje przeznaczenie
z życiem Słowa Wcielonego.
Zgodził się na wszystkie wyrzeczenia, których wymagała
od niego ta wyjątkowa misja.
Wziął odpowiedzialność za Nowonarodzonego, nie stawiając
żadnych warunków i nie pytając, jak długo to potrwa. Został
ojcem Dziecka-Boga, jedynego
w swoim rodzaju ojca.
Zgadzając się, że w jego
domu narodzi się Mesjasz, od
razu poświęcił Mu swój spokój
i swoją przyszłość. Dzień po
dniu, w szarości codziennych
obowiązków, św. Józef był wytrwały i konsekwentny w swojej decyzji. Jego zasługą jest to,
że w życiu – z ludzkiego punktu
widzenia – bez określonego
planu i wszelkich korzyści,
całkowicie zaufał Panu. Czego
jeszcze możemy się nauczyć od
św. Józefa – kochać bez namysłu poprzez swoje czyny oraz
służyć bliźniemu. Być konkretnym i praktycznym w swojej
miłości i posłudze.
Opracowała
Angelina Marciszewska

Kanada zamyka
hospicja?
Władze państwowe odbierają dofinansowanie ze
środków publicznych tym
hospicjom, które nie zgadzają się na przeprowadzanie w ich strukturach eutanazji. W praktyce oznacza
to, że wiele takich placówek
zostanie zlikwidowanych.
Zgodnie z ustawą, każda
osoba nieuleczalnie chora
lub w jakiejkolwiek mierze
niepełnosprawna może korzystać z prawa do eutanazji.
„Gdyby wszyscy Kanadyjczycy mieli dostęp do wykwalifikowanej opieki paliatywnej,
mniej osób domagałoby się
śmiercionośnego zastrzyku.
Zamiast rozwijać kulturę
opieki, pędzimy w kierunku
śmierci na żądanie” – komentują biskupi danego
kraju.

„Zero papieru”
Pod tą nazwą Konferencja
Biskupów Hiszpanii zainicjowała projekt ze względu
na ochronę środowiska
naturalnego.
Podczas zebrania ogólnego episkopatu planowane
jest użycie cyfrowego systemu głosowania zamiast
kartek. Ważne dokumenty
ze spotkania będą udostępniane biskupom na tablecie.
Do tej pory pisma episkopatu zawsze były wysyłane do duchowieństwa na
papierze. Teraz rozpoczyna
się „faza testowa” nowej
metody. Nie można jednak
wykluczyć, że poszczególne
dodatkowe dokumenty lub
korekty nadal będą musiały
być przekazywane na papierze.
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Drogowskazy św. Jana Pawła II na Wielki Post
Tegoroczny okres Wielkiego Postu przeżywamy w Roku św. Jana Pawła II.
Nie sposób nie zajrzeć do dziedzictwa Papieża i karmić się przesłaniami,
które kierował do nas przez cały pontyfikat, tak aby umacniać swoje serca.

Na czym polega
wstawiennictwo
świętych?
Pismo Święte wyraźnie
zabrania oddawania czci i
służenie komukolwiek poza
jedynym prawdziwym Bogiem.
Lecz nie zabrania odnosić się
z należytym uszanowaniem
do Jego wiernych sług tak, aby
cała chwała należała do Niego
Jedynego jako „zadziwiającego
w swoich świętych” (por. Ps
67, 36).
Apostoł Paweł mówi:
„Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam
słowo Boże, i rozpamiętując
koniec ich życia, naśladujcie
ich wiarę!” (Hbr 13, 7). Kościół
w cyklu rocznym upamiętnia
męczenników i innych świętych, głosi tajemnicę Paschalną w tych, którzy cierpieli
z Chrystusem i zdobyli z Nim
chwałę, proponuje wierzącym
ich przykład, który przyciąga
przez Chrystusa do Ojca, a
także poprzez ich zasługi błaga
o łaskę Bożą. Czcimy pamięć
mieszkańców niebios, aby jedność całego Kościoła w duchu
umacniała się poprzez braterską miłość, ponieważ zarówno
relacje między chrześcijanami na ziemi przybliżają nas
do Chrystusa, tak i relacje
ze świętymi jednoczą nas
z Chrystusem.
Z czczeniem świętych wiąże się również uszanowanie ich relikwii. Św. Grzegorz
z Nazjanzu, zwany Teologiem,
twierdził: „Święci męczennicy
są uszanowani wielkim zaszczytem i uroczystościami.
Oni odpędzają demonów, leczą choroby, objawiają się i
przemawiają. Ich ciała, gdy
są dotykane i czczone, działają
tak samo jak ich święte dusze;
nawet krople krwi i wszystko,
co nosi ślady ich cierpienia,
są tak samo skuteczne, jak
ich ciała”. Podobny przykład
mamy w Piśmie Świętym:
„Elizeusz umarł i pochowano
go. Oddziały zaś Moabitów
wpadały do kraju każdego
roku. Zdarzyło się, że grzebiący człowieka ujrzeli jeden oddział [nieprzyjacielski].
Wrzucili więc tego człowieka
do grobu Elizeusza i oddalili się. Człowiek ten dotknął
kości Elizeusza, ożył i stanął
na nogi” (2 Krl 13, 20-21).
Jak opisano w Biblii, hebrajczycy czcili relikwie sprawiedliwych poprzez przechowanie i wybudowanie nad
nimi pomników i grobowców
(por. Rdz 35, 20; Wj 13, 19;
Mt 23, 29). W Dziejach Apostolskich mówi się o używaniu
chust i pasów z ciała apostoła
Pawła do leczenia chorób i
wypędzania złych duchów:
„Bóg czynił też niezwykłe
cuda przez ręce Pawła, tak
że nawet chusty i przepaski
z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały
z nich i wychodziły złe duchy”
(Dz 19, 11-12).
O uszanowaniu relikwii
świętych VII Sobór powszechny stwierdza: „Pan Bóg dał
nam relikwie świętych jako
zbawcze źródła, które wylewają dobrodziejstwa na bezsilną
osobę. Ci, którzy ośmielili się
odrzucać relikwie męczenników, o których wiedzieli, że te
są prawdziwe – jeśli to biskupi
lub klerycy – niech zostaną
wyłączeni ze stanu, a jeśli
mnisi i świeccy – niech zostaną
pozbawieni komunii!”.
O. Źmicier Czarnel CSsR
Według catholicnews.by

Nawracać
się do Boga
za pośrednictwem Jezusa
Chrystusa

W czasie Wielkiego Postu wszyscy powinniśmy ze szczególną uwagą patrzeć na Krzyż, aby na
nowo zrozumieć jego wymowę. Nie możemy widzieć w nim jedynie pamiątki wydarzeń, jakie miały miejsce przed dwoma tysiącami lat. Powinniśmy rozumieć naukę Krzyża tak, jak on przemawia
do naszych czasów, do dzisiejszego człowieka: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki”
(Hbr 13, 8).
W Krzyżu Zbawiciela wyraża się usilne wezwanie do nawrócenia: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” (Mk 1, 15). I to wezwanie powinniśmy przyjąć jako skierowane do każdego z nas i do
wszystkich w sposób szczególny z okazji okresu Wielkiego Postu. Pamiętajmy również, że w liturgii
wielkopostnych stacji, jak również w nabożeństwie Drogi Krzyżowej modlitwa kontemplacyjna prowadzi do zjednoczenia się z tajemnicą Tego, kogo Bóg posłał pokonać grzech, choć sam nie zaznał
grzechu.
Na wzór świętych każdy ochrzczony jest wezwany, aby wierniej naśladować Jezusa, który zmierzając
do Jerozolimy, świadom nadchodzącej męki, wyznaje uczniom: „Chrzest mam przyjąć”. Tak więc wielkopostna droga jest dla nas posłusznym naśladowaniem Syna Bożego, który stał się uległym Sługą.

Wielki Post jest prawdziwym i naglącym wezwaniem Pana do wewnętrznego odnowienia, tak osobistego, jak wspólnotowego, poprzez modlitwę i powrót do sakramentów, ale również poprzez przejaByć niestruwy miłości, przez osobistą i zbiorową ofiarę czasu, środków materialnych i różnorakich dóbr po to, by
dzonymi
zaspokajać potrzeby i zapobiegać biedom naszych braci na całym świecie.
Dzielenie się jest obowiązkiem, od którego nie mogą uchylać się ludzie dobrej woli, a szczególnie
pracownikami
Miłości Chry- uczniowie Chrystusa. Formy tego dzielenia się mogą być najrozmaitsze: od dobrowolnej służby pełnionej z godną Ewangelii spontanicznością, od hojnych i nie tylko jednorazowych darów, pochodząstusowej
cych z tego, co nam zbywa, a czasami i z tego, co nam samym jest potrzebne, aż do pracy ofiarowanej
bezrobotnemu czy temu, który bliski jest już utraty wszelkiej nadziei.

Postępować
tak, jak
nakazuje
własne
serce

Przeprowadzić wnikliwą
rewizję
życia

Pamiętać,
że [...]
w proch się
obrócisz

To wezwanie jest nadzwyczaj aktualne. Oby każdy mógł doświadczyć głębokiej radości z podzielonego z drugim pożywienia, z gościny udzielonej przybyszowi, z pomocy na rzecz ludzkiego postępu
ubogich, z pracy danej bezrobotnym, z uczciwego i odważnego wywiązywania się ze swych obowiązków obywatelskich i społeczno-zawodowych, z pokoju przeżywanego w rodzinnym „sanktuarium” i we
wszystkich stosunkach międzyludzkich. Wszystko to jest miłością Bożą, do której musimy się nawrócić.
Miłością nieodłącznie związaną ze służbą, często tak paląco potrzebną naszemu bliźniemu. Starajmy się zasłużyć na to, abyśmy w ostatnim dniu mogli usłyszeć od Chrystusa, że dobro, jakie uczyniliśmy
jednemu z najmniejszych wśród Jego braci, Jemu uczyniliśmy!
We współczesnym świecie obok ofiarnych świadków Ewangelii nie brak też ludzi ochrzczonych,
którzy słysząc trudne wezwanie, by wyruszyć „w drogę do Jerozolimy” przyjmują postawę milczącego sprzeciwu, a czasem nawet otwartego buntu. Zdarza się to wówczas, gdy modlitwa jest przeżywana raczej powierzchownie, a Słowo Boże nie wpływa na życie. Nawet sakrament pokuty jest przez
wielu uważany za mało ważny, zaś niedzielna Eucharystia traktowana jedynie jako powinność,
z której trzeba się wywiązać. Jak dokonać głębokiej przemiany życia? Musimy otworzyć serce na
przejmujące orędzie liturgii. Okres przygotowania do Paschy jest opatrznościowym darem Boga
i cenną sposobnością zbliżenia się do Niego przez wejście w głąb samego siebie i wsłuchanie się
w głos Jego wewnętrznych wskazań.
W konsekwencji grzechu pierworodnego bytowanie na ziemi zostało wpisane w perspektywę śmierci. Nasze ciała są śmiertelne, to znaczy naznaczone nieuniknioną koniecznością śmierci. Żyjemy mając zawsze przed oczyma kres: każdy mijający dzień nieodwracalnie przybliża nas
do niego. A śmierć ma w sobie coś z unicestwienia. Wydaje się, że wraz ze śmiercią wszystko się
dla nas kończy. I oto właśnie w obliczu takiej przygnębiającej perspektywy człowiek, świadom
swojego grzechu, wznosi ku niebu wołanie nadziei: „Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów
w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi Świętego Ducha Swego!” (Ps 51(50), 12-13).
Także dzisiaj człowiek wierzący, który czuje się zagrożony przez zło i przez śmierć, wzywa tymi
słowami Boga, wiedząc, że jest mu przeznaczone życie wieczne. Uświadamia sobie, że nie jest tylko
ciałem skazanym po grzechu na śmierć, ale że ma równocześnie duszę, która nie umiera. Zwraca się
zatem do Boga, który mocen jest stwarzać z nicości; do Boga, Syna Jednorodzonego, który stawszy
się człowiekiem dla naszego zbawienia, umarł za nas i zmartwychwstał, a teraz żyje w chwale;
do Boga, Ducha nieśmiertelnego, który ożywia i przywraca życie.
Przygotowała Kinga Krasicka

Jak sobie radzić
z niewierzącym
współmałżonkiem?
Małżeństwo
pomiędzy
wierzącą i niewierzącą osobami może przeżywać wiele
trudnych sytuacji. Bywają one
różne, poczynając od tego, że
niewierzący współmałżonek
sam nie chce uczęszczać na
mszę, a kończąc tym, że uniemożliwia praktykowanie wiary osobie wierzącej.
W zależności od stopnia
„utrudniania życia”, konsekwencje mogą być mniej lub
bardziej bolesne psychicznie,
albo nawet fizycznie. Najbardziej spotykanym problemem
w takim związku jest brak
więzi duchowej i porozumienia się. Z jednej strony wierzący współmałżonek stara
się iść na ustępstwa, by uniknąć kolejnych konfliktów, a z
drugiej – pragnie duchowego

wzrostu, żyje więc w ciągłym
wewnętrznym rozdarciu. Dlatego radzę wierzącej osobie
szukać wsparcia w kościele,
w rozmowie z kapłanem, podczas spowiedzi, modlitwy, w
grupach parafialnych, a przede wszystkim przez czytanie
Słowa Bożego. Konieczne jest
nieustanne poznawanie Boga
i wzmacnianie swojej wiary i życia, jako prawdziwego
chrześcijanina, nie zważając
na wszelkie przeciwności.
Bywają takie sytuację, że
osoba wierząca chce „na siłę”
nawrócić swojego współmałżonka, lecz najczęściej osiąga
całkowicie odwrotny skutek.
Nie warto na kimś wymuszać
zmiany. Przy takim nacisku,
osoba daleka od Boga przeżywa jeszcze większą niechęć

i staje się jeszcze bardziej
zdenerwowana. Bóg zawsze
pragnie dla małżeństwa jedności. Dlatego najlepszy sposób – własnym przykładem
pokazywać swoją wiarę w
codziennym życiu i stawać się
żywym świadectwem obecności Boga dla osoby niewierzącej. Święty Paweł w liście do
Koryntian pisze: „Albowiem
mąż poganin uświęcony jest
przez żonę, i żona poganka
uświęcona jest przez wierzącego męża” (1 Kor 7, 14).
Kolejnym ratunkiem jest
modlitwa o współmałżonka.
Chciałbym upewnić te osoby,
aby nie traciły nadziei, gdy
nie widzą natychmiastowych
efektów swoich działań. Pamiętajmy, Bóg zawsze ma
plan na życie każdego z nas

i naszych małżeństw. Nasz
Ojciec w niebie najlepiej wie,
jak dotrzeć do ludzkiego serca i żaden doradca tego nie
rozstrzygnie. Można też zapraszać współmałżonka na
różne nieformalne spotkania
(wycieczki, spacery, imprezy
kulturowe), aby w ten sposób
niewierzący mógł zapoznać
się z otoczeniem wierzących
w normalnych okolicznościach, i zobaczyć jak wygląda
ich codzienna rzeczywistość.
W najtrudniejszych sytuacjach gdy, przykładowo,
niewierzący współmałżonek
kategorycznie nie pozwala
wierzącemu wyznawać swojej
wiary, należy wynegocjować
2-3 godziny czasu wolnego,
które można zagospodarować
według własnych potrzeb.

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog
Jeżeli, jednak dochodzi do
konfliktu sumienia, np. osoba
niewierząca żąda od osoby
wierzącej tego, co jest niezgodne z nauczaniem Boga,
wtedy warto kierować się słowami z Dziejów Apostolskich:
„Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli: Trzeba bardziej słuchać Boga, niż ludzi”
(Dz 5, 29).
Nawołuję do młodych ludzi, którzy myślą o założeniu
rodziny, żeby zawierzyli Bogu
swoje małżeńskie plany i nie
lekceważyli spraw związanych z wiarą.
Pytania można
wysyłać na pocztę
elektroniczną
solobuda@gmail.com
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

WIADOMOŚCI

DNI MODLITWY DLA DZIEWCZĄT
W ADAMOWICZACH
Spotkanie odbędzie się w dniach 27-29 marca i będzie
poświęcone tematowi “Narodzić się na nowo”.
Do udziału w rekolekcjach organizowanych przez Siostry
Karmelitanki Dzieciątka Jezus zaproszone są dziewczęta
w wieku od 14 lat. W programie rekolekcji przewidziane
są: konferencja tematyczna, sakrament pokuty, chwile ciszy,
Msza św., modlitwa oraz rozmyślanie nad Słowem Bożym.
Przy sobie należy mieć Biblię i notes.
Więcej informacji po numerem: (8 029) 884-39-67 – s. Idalia.

Kalendarz
wydarzeń
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22 marca

IV Niedziela Wielkiego
Postu, nazywana Niedzielą
Radości (Laetare).

25 marca

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

29 marca

PARAFIA W KOROBCZYCACH ZAPRASZA
NA PIELGRZYMKĘ DO POLSKI
Pielgrzymka autokarowa odbędzie się
w dniach 27-31 maja.
Trasa będzie przebiegać przez Niepokalanów,
Licheń i Toruń.
Uzyskać bardziej szczegółowe informacje i zapisać się
można pod numerami telefonów: (80152) 67-47-24,
(8 029) 583-07-02, (8 029) 887-10-24.

WIELKOPOSTNE
CZUWANIE MŁODZIEŻY

W kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Grodnie odbyło się modlitewne czuwanie. Spotkanie, które stało się już tradycją, zorganizowało duszpasterstwo młodzieży Diecezji Grodzieńskiej “OPEN”. Młodzi ludzie zebrali się razem,
aby zastanowić się nad sakramentem pokuty i pojednania, a także nad warunkami
niezbędnymi do dobrej spowiedzi.
Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył wikariusz generalny diecezji grodzieńskiej ks. bp Józef Staniewski. Hierarcha zwrócił uwagę młodzieży na ostatnie wydarzenia na świecie i zachęcił ją do oddania swoich zmartwień, doświadczeń i lęku Jezusowi Chrystusowi oraz zaufaniu Panu Bogu.
Uczestnicy czuwania, wśród których byli i alumni grodzieńskiego WSD, przedstawili swoje refleksje na temat wielkopostnego czuwania. Ostatnim punktem programu była adoracja Najświętszego Sakramentu – czas spotkania z żywym Chrystusem, gdy każdy mógł zwrócić się do Jezusa, wyrazić swoje niepokoje, podzielić
się radością i smutkiem oraz zawierzając wszystko Dawcy życia.

WIZYTY BISKUPIE
Młodą wspólnotę parafialną bł. Marianny Biernackiej w Grodnie odwiedził ks.
bp Józef Staniewski. W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Adamowiczach (dekanat Sopoćkinie), gdzie obecnie odprawiane są nabożeństwa dla
wiernych, którzy nie posiadają jeszcze swojej świątyni parafialnej, hierarcha odprawił Mszę Świętą. Życzył on nowej wspólnocie, aby z Bożą pomocą jak najszybciej
uregulowała wszystkie sprawy organizacyjne, związane z uzyskaniem placu pod
budowę kościoła, a następnie zbudowała swoją świątynię z udziałem ludzi dobrej
woli.

DIECEZJALNE DNI MŁODZIEŻY
ODBĘDĄ SIĘ W LIDZIE
Młodzież katolicka z różnych parafii diecezji grodzieńskiej
zgromadzi się na wspólnym spotkaniu i modlitwie w dniach
25-27 kwietnia w parafii Świętej Rodziny.
Na DDM zaproszeni są uczniowie szkół, studenci szkół
wyższych i zawodowych oraz młodzież pracująca.
Dni Młodzieży diecezji grodzieńskiej biorą swój początek
w 1993 roku, kiedy to biskup Aleksander Kaszkiewicz na wzór
Ojca Świętego Jana Pawła II postanowił poświęcić szczególną
uwagę wychowaniu młodych wiernych.
W tym roku odbędzie się 27. zjazd.

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE ODBĘDĄ SIĘ
W NOWOGRÓDKU

Ćwiczenia duchowe będą poprowadzone przez ojców
jezuitów w dniach 12-26 czerwca.
Osobliwą cechą rekolekcji jest to, że odbywają się
w całkowitej ciszy. Taką praktykę zaproponował św. Ignacy
Loyola. Każdego dnia jest prowadzona prywatna rozmowa
z kierownikiem duchowym.
Do udziału zaproszone są osoby konsekrowane i duchowne
oraz wierni świeccy. Dla tych, którzy wezmą udział po raz
pierwszy, przewidziany jest krótszy termin rekolekcji.
Szczegółowa informacja i zapis pod numerami telefonów:
(8 044) 465-18-78, (8 029) 511-19-74 – s. Wiktoria Żuk MSF,
albo przez pocztę elektroniczną: jezuity.by@gmail.com.

WYDARZENIA KULTURALNE
W centrum kulturalno-historycznym w Sopoćkiniach odbyło się wielkopostne
przedstawienie pt. „Jestem z wami...”. Przygotowali go osoby starsze miejscowej
parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jozafata Kuncewicza. Artyści
starali się przekazać, że Bóg jest w pobliżu w każdej chwili życia, choć człowiek nie
raz odchodzi od Boga, lecz On zawsze pozostaje na wyciągnięcie ręki oraz można
do Niego wrócić, nawet bardzo zagubionym.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
W kaplicy grodzieńskiego WSD z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyła
się Msza św. w intencji kobiet, które swoją oddaną pracą w murach seminarium
angażują się w ważną sprawę kształtowania tożsamości kapłana. Eucharystii przewodniczył ks. bp Józef Staniewski.

JEDNYM WERSEM
• Ogólnobiałoruskie spotkanie ministrantów salezjańskich i kandydatów na
ministrantów odbyło się w Smorgoniach. • Warsztaty rysunku dla dzieci odbyły
się w grodzieńskiej parafii Ducha Świętego. • 20-lecie beatyfikacji sióstr męczenniczek obchodzono w Nowogródku. • Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz
poświęcił nową pralnię w Domu Miłosierdzia w Kamionce (dekanat Szczuczyn).
• W Smorgoniach odbyło się spotkanie “Savio Club”. • Spotkanie pijarskiej młodzieży dla chłopców odbyło się w Lidzie.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

W modlitwie
wspominamy
zmarłych
duszpasterzy:
22 marca 2014 r. – ks. Kazimierz Wojniusz,
prob. Iszczołna;
24 marca 1962 r. – ks. Paweł Bagiński,
prob. Sobotniki;
24 marca 2017 r. – ks. Leonard Nieściuk,
prob Gierwiaty;
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;
31 marca 1964 r. – ks. Julian Borówko, prob. Repla;
1 kwietnia 1946 r. – ks. Józef Sawicki,
prob. Dziatłowo;
4 kwietnia 1961 r. – ks. Stefan Horodko,
prob. Białohruda.

V Niedziela Wielkiego
Postu.
W świątyniach zasłaniania
się krzyże i obrazy Pana
Jezusa.
W Wielkim Poście
zachęcamy do udziału
w Gorzkich Żalach
i Drodze Krzyżowej.

Intencje
różańcowe
Marzec
O ducha pokuty i
prawdziwej przemiany
życia. W intencji wszystkich
diecezjan, aby odwrócili się
od zła i bardziej żyli
dla Boga.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

Kwiecień
O łaski potrzebne
dla naszych biskupów.
W intencji JE ks. bpa
Aleksandra Kaszkiewicza
i JE ks. bpa Józefa
Staniewskiego o siły
fizyczne i duchowe
dla nich.
O obfite owoce duchowe
I 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

Aktualne wiadomości,
materiały fotograficzne
i filmowe.
Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie.
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Zwiastowanie
Maryi

Witaj, Mały Czytelniku! Być może,
już nie pierwszy raz, słyszałeś historię o tym,
jak Archanioł Gabriel przybył do Najświętszej
Maryi Panny i oznajmił jej, że urodzi Syna Bożego.
To uroczyste wydarzenie nosi nazwę Zwiastowanie
Pańskie i obchodzone jest w kościele 25 marca.
Anioł został wysłany przez Stwórcę, aby objawić
Jego wolę. Bóg postanowił spełnić dawną obietnicę, że
wyśle swojego Syna, który wykupi cały świat od grzechu. Ojciec Niebieski robi
to, ponieważ bardzo kocha człowieka. Syn Boży – Jezus – miał się narodzić na
ziemi, a Maryja miała być Jego Matką. Z tą wiadomością anioł przyszedł do Maryi.
Powiedział: „Raduj się, pełna łaski, Pan jest z Tobą” – co oznacza wielki szacunek od
Boga. Maryja przyjęła wolę Pana Boga z pokorą i oddała Mu całe życie.
W scenie Zwiastowania znajduje się cudowny przekaz o Bożej miłości. Trzeba tylko
otworzyć swoje serce i zaprosić Jezusa do swojego życia, pozwolić mu zamieszkać w nas.
Przezwyciężył On grzech, zmartwychwstał i teraz chce żyć w każdym ludzkim sercu. Musimy być otwarci, jak Maryja w czasie Zwiastowania, aby przyjąć wolę Boga w swoim życiu, ponieważ Wszechmogący najlepiej wie, czego potrzebujemy. Niech nam przypomni
o tym następna historia.
Pewien człowiek bardzo chciał poznać Bożą drogę, dlaczego świat wygląda tak, jak
wygląda. Położył się pod drzewem i rozmyślając nad tym prosił Boga o odpowiedź.
Stanął przy nim anioł i powiedział:
– Chodź ze mną a pokażę ci drogi Pana.
Nie namyślając się długo poszedł za aniołem. Spotkali na swojej drodze
dwóch ludzi: złego i dobrego. Ten pierwszy wręczył złoty kielich drugiemu. Anioł
zaczekał, aż zasnął, zabrał kielich dobremu i zaniósł do złego. Człowiek idący z aniołem spytał:
– Co robisz? Przecież to złodziejstwo!
– Nie zadawaj pytań tylko chodź i patrz, a poznasz drogi Boże – odpowiedział anioł.
Poszli więc dalej do chaty pewnego biednego człowieka. Gdy wyszedł z domu,
anioł podpalił go. Zirytowany człowiek idący z aniołem oburzył się na niego i zaczął gasić płomień, jednak anioł mu nie pozwolił.
– Jak możesz podpalać dom tego biednego człowieka! Powinieneś pomagać ludziom, a nie ich dręczyć! – krzyczał człowiek.
– Powiedziałeś, że chcesz poznać zamysł Boga, nie wtrącaj się więc,

tylko chodź dalej – spokojnie powiedział anioł.
Dotarli wkrótce do strumienia i zatrzymali się przed kładką. Tam też
przyszli ojciec ze swoim synkiem. Kiedy weszli na kładkę, anioł przewrócił ją tak,
że ojciec z synkiem wpadli do wody. Prąd porwał dziecko i utopiło się. Ojciec wrócił
do domu z bólem w sercu.
– Nie, tego już za wiele. Zniosłem jak okradłeś sprawiedliwego, jak podpalałeś dom
biednego człowieka, ale to, że zabiłeś niewinne dziecko, to za dużo. Nie jesteś żadnym aniołem
tylko demonem – krzyczał człowiek zdzierając kaptur z głowy anioła.
– Jestem aniołem wysłanym na ziemię przez Boga, aby wypełnić Jego wolę na ziemi, a tobie
wyjaśnić jaka jest Jego droga – odpowiedział.
– Nieprawda, Bóg taki nie jest! Na pewno nie kazał Ci robić tego, co robisz – krzyczał dalej
człowiek.
– Dobrze! Opowiem ci, dlaczego zachowałem się właśnie tak w każdej sytuacji. Otóż w kielichu, który zabrałem sprawiedliwemu człowiekowi była trucizna. Gdybym zostawił ten kielich człowiek ten otrułby się. Człowiek podstępny, który chciał otruć sprawiedliwego poniesie
karę za swoje czyny. Biedny człowiek, któremu podpaliłem dom, znajdzie w zgliszczach wielki skarb, który pozwoli mu żyć dostatnio do końca dni. Człowiek, którego spotkaliśmy tu
nad strumieniem, był złym człowiekiem. Nie chciał znać Boga i prowadził życie rozwiązłe.
Po stracie swego małego synka, który i tak znajdzie się w Niebie, człowiek ten nawróci
się do Boga i zmieni swe życie. Tak obaj będą w Niebie. Gdybym tego nie uczynił,
obaj zostaliby potępieni. Czy te wyjaśnienia pomogły ci zrozumieć wolę Bożą?
Człowiek słuchając z zainteresowaniem opowieści anioła zrozumiał, że Bóg widzi wszystko inaczej i bardziej doskonale niż ludzie. Zrozumiał też, że na wszystko
Pan Bóg ma najlepsze rozwiązanie, choć zewnętrznie wydaje się ono bardzo bolesne.
Drogi Mały Czytelniku! Wszyscy mamy swoje zwiastowania. Tak jak do Maryi, Bóg
i do nas wysyła anioła z ciekawą wiadomością. Ta wiadomość – prawda o tym, że
Bóg bardzo kocha każdego człowieka i dla każdego ma swój plan. On zawsze robi
wszystko dla dobra człowieka, chociaż my czasami tego nie rozumiemy. Pewne wydarzenia w życiu mogą pozostać dla nas tajemnicą. “Jak to?”, “To niemożliwe!”,
“Dlaczego ja?” – często tak mówimy Bogu. Maryja podczas Zwiastowania też
nie rozumiała wszystkiego, lecz odpowiedziała aniołowi: „Niech mi się stanie
według Twego słowa!”. Dlatego warto prosić Maryję, abyśmy zawsze mogli
z radością i z zaufaniem odpowiedzieć „tak” na propozycje Boga.

Zadanie: naucz się modlitwy „Anioł Pański” i módl się nią każdego dnia,
aby lepiej zrozumieć, czego Bóg chce od ciebie.

S. Weronika Bliźniuk FMA

Z głębi serca
Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji imienin życzymy
długich lat życia w dobrym
zdrowiu, pogody ducha,
prawdziwej radości, optymizmu i niegasnącego zapału
do służby Bogu i ludziom.
Niech Matka Boża i święty
patron troskliwie się Tobą
opiekują, a miłosierny Bóg
obdarza wszelkimi łaskami,
których nigdy niech
nie zabraknie.

Kochająca mama z rodziną

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji imienin serdecznie życzymy, by życie bez
zmartwień płynęło i często
słonko się uśmiechało. Niech
Ekscelencja nam długo w dobrym zdrowiu żyje, a Matka
Boża niech Cię ukrywa
od smutku.

Apostolat „Margaretka”
oraz wierni z Bieniakoń

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji imienin życzymy,
aby Najświętsza Maryja
Panna zawsze opiekowała
się Ekscelencją, a szlachetne
powołanie przynosiło radość
i zadowolenie z wyboru tak
trudnej i odpowiedzialnej
drogi życiowej. Za pośrednictwem św. Józefa wypraszamy dla Księdza Biskupa
obfitych plonów w posłudze
pasterskiej, pogodnych i
jasnych dni oraz błogosławieństwa Bożego.

Wierni z parafii św. Józefa
w Grodnie

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji imienin życzymy zdrowia, szczęścia,
wytrwałości w posłudze
pasterskiej, dużo pogodnych dni i życzliwych ludzi
obok. Niech wszechmogący
Bóg obdarzy Ekscelencję
wszelkimi łaskami, a święty

patron i Najświętsza Maryja
Panna nieustannie się Tobą
opiekują.

Redakcja „Słowa Życia”

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi
Sewastianowiczowi
z okazji urodzin życzymy,
aby dobry Bóg udzielał Ci
dużo sił, zdrowia i cierpliwości do realizacji planów,
Duch Święty towarzyszył i
oświecał drogę życia przez
długie lata, a Matka Boża
obejmowała i otulała ciepłem swojego serca. Jesteś
dla nas przykładem i punktem orientacyjnym. Twa
miłość do Boga, pragnienie
dojść do każdego ze wsparciem i z przesłaniem Ewangelii, szczera chęć świadczyć
o Wszechmogącym słowem
i czynem, pomagają nam
realizować wolę Bożą, być
z Panem, iść naprzód i
zmieniać swe życie. Jesteśmy
Ci wdzięczni za Twój wysiłek
przy remoncie kościoła.
W modlitwie dziękujemy
Panu Bogu za to, że jesteś
z nami i prosimy o świętość
dla Ciebie.

Wierni z parafii św. Mikołaja
w Mirze

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Subielowi
z okazji urodzin życzymy
mocnego zdrowia, pomyślności w niełatwej posłudze
duszpasterskiej, sił do
realizacji wszystkich planów
i zamiarów. Niech Bóg
Wszechmogący wynagrodzi
Cię wytrwałością i radością,
a św. Józef i Najświętsza
Maryja Panna pomogą w
codziennych sprawach.
Dziękujemy za to, że jesteś z
nami i dla nas.

Wierni z parafii Traby

Czcigodnemu Księdzu
Zbigniewowi Dragule
z okazji imienin życzymy
pogody ducha, radości, sił,
mocnego zdrowia, szczęścia,
pomyślności w realizacji
wszystkich planów i zamiarów oraz życzliwych ludzi

obok. Niech Bóg błogosławi
Cię na każdy dzień życia,
Maryja obdarza swoją miłością i opieką, a Anioł Stróż
strzeże od wszelkiego zła.

Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Wasiliszek Starych

Czcigodnemu Księdzu
Józefowi Hańczycowi
z okazji imienin życzymy
obfitych łask Bożych, zdrowia i radości na każdy dzień.
Niech Jezus błogosławi Cię
na dalsze lata pracy na rzecz
Boga i ludzi, a miłosierny
Pan Bóg wynagradza za
ofiarną posługę.
Szczęść Boże!

Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z Lidy

Czcigodny Księże
Wiktorze Chańko!
Z okazji urodzin życzymy
Ci pokoju, zdrowia, dobroci,
pomocy Bożej w posłudze i
harmonii w duszy. Niech Pan
Bóg wynagrodzi obfitymi
łaskami i obdarzy długim
życiem.
Kolejny rok stoi na progu.
Życzymy światła
w nim i zdrowia.
Wybrawszy służbę
Panu Bogu,
Ty zawsze już jesteś gotowy.
Rozdarcia pragniesz
nie dopuszczać
Nawet w myślach
swych parafian.
Z całego serca
chcemy życzyć
Tobie szczęścia cały ocean.

Parafianie z Mostów

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi
Józefowi Trubowiczowi
z okazji imienin życzymy,
aby święty patron opiekował
się Księdzem każdego dnia,
Pan Bóg zsyłał obfite dary,
a Matka Najświętsza otaczała płaszczem macierzyńskiej
opieki. Niech życie mija w
radości, a posługa kapłańska
przynosi obfite plony
na niwie Pana. Dziękujemy
za każde słowo, obecność, a
przede wszystkim za piękny

przykład kapłana.

Młode małżeństwa z dziećmi
oraz księża pochodzący z parafii
Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Gaweckiemu
z okazji urodzin życzymy
mocnego zdrowia na długie
lata, radości i dobrobytu.
Niech Matka Boża otacza
Cię swoją opieką, Pan Jezus
broni od nieszczęść, a Duch
Święty obficie obdarza
wszelkimi potrzebnymi
łaskami.

Wierni ze wsi Wiguszki,
Golimszczyzna i Sakowicze

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi
Józefowi Bogdziewiczowi
z okazji imienin życzymy
obfitych łask Bożych na
każdy dzień. Niech Twe życie
będzie szczęśliwe i błogosławione, obok zawsze będą
życzliwi ludzie, a w sercu
mieszka radość i nadzieja.
Niech zdrowie zawsze sprzyja, a siła nigdy nie opuszcza,
Jezus wspiera w każdej sprawie, a patron święty zawsze
czuwa nad Tobą.

Wierni z parafii świętych Kosmy
i Damiana w Ostrowcu

Czcigodny Księże
Aleksandrze Rudziewicz!
Z okazji urodzin życzymy
Ci zdrowia, radości, optymizmu, pogody ducha, męstwa
i zadowolenia z posługi
kapłańskiej. Niech każda
chwila będzie pełna miłości,
a na twarzy zawsze gości
uśmiech. Niech Najświętsza
Maryja Panna prowadzi Cię
najpiękniejszą drogą do
świętości, a Jezus miłosierny
opromienia swym światłem
każdy Twój dzień.

Parafianie z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Łukonice

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Gaweckiemu
z okazji urodzin życzymy
pokoju, radości w duszy,
zadowolenia z pracy z
wiernymi. Niech rytm

Twojego serca kapłańskiego
bije rytmem miłości serca
Jezusowego. Niech święty
patron broni Cię w każdej
chwili twego życia, dobry
Bóg obdarzy błogosławieństwem, Duch Święty oświeca
drogę, którą kroczymy wraz
z Tobą, Matka Boża obdarza
ciepłem swego serca, a Anioł
Stróż splata Ci wieniec
z białych róż.

Legion Maryi, apostolat „Margaretka” z kościoła pw. świętych
apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi
Lebiedziewiczowi
z okazji urodzin życzymy
mocnego zdrowia na długie
lata, mocy i cierpliwości w
pełnieniu codziennych obowiązków duszpasterskich.
Niech każdy dzień obfituje
w pokój i Boże błogosławieństwo. Dziękujemy, że Ksiądz
jest z nami i dla nas!

Członkowie Kółek Różańcowych
z parafii Sobotniki

Szanownej organistce
Pani Teresie
z okazji urodzin życzymy
mocnego zdrowia, codziennej radości, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień
i opieki Najświętszej Maryi
Panny. Niech Wszechmogący Bóg wynagrodzi Ci
za cudowny śpiew i ofiarną
posługę.

Wierni ze wsi Płoskowce i parafii
Sylwanowce

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi
Józefowi Trubowiczowi
z okazji imienin życzymy
pogody ducha, optymizmu,
szczerych i życzliwych ludzi
obok. Niech droga, którą
codziennie podążasz, będzie
szczęśliwa, zdrowie – mocne, a radość – niegasnąca.
Niech Twój święty patron
zawsze czuwa nad Tobą.
Dziękujemy za szczerą modlitwę i ofiarną posługę.

Wierni z parafii Niepokalanego
Poczęcia NMP,
Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Rudziewiczowi
z okazji urodzin życzymy
mocnego zdrowia, owocnej
posługi duszpasterskiej, pogody ducha oraz życzliwych
ludzi obok. Niech Jezus obdarza Cię obfitymi łaskami,
Anioł Stróż dodaje sił, Matka
Boża otacza matczyną opieką, a Duch Święty prowadzi
przez życie.

Wierni z Dereczyna

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi
Rudziewiczowi
z okazji urodzin i nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Matki
Bożej, dobrego zdrowia,
życzliwych parafian, darów
Ducha Świętego, wytrwania
w powołaniu i wszelkich łask
Bożych.

Mama, brat Dymitr
i brat Henryk z rodziną

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Subielowi
z okazji urodzin życzymy
mocnego zdrowia, pomyślności w posłudze duszpasterskiej, radości, wytrwałości na każdy dzień, pogody
ducha oraz długich lat życia.
Niech każdy Twój dzień
będzie oświecony promieniami miłosierdzia Bożego,
a Najświętsza Maryja Panna
otula Cię swoją miłością.

Byli parafianie, chór kościelny
z Wiszniewa

Czcigodnemu Księdzu
Witoldowi Petelczycowi
z okazji urodzin życzymy
błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień życia, pogody
ducha, uśmiechu, dużo radości i zdrowia, niech Duch
Święty pomaga Ci pełnić posługę duszpasterską i udziela
swych darów, a Maryja
Panna otula macierzyńskim
płaszczem i troszczy się
o Ciebie zawsze i wszędzie.

Wierni
z parafii Lida-Industrialny
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