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Bóg potrzebował Maryi,
i potrzebuje nas

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę
u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu
nadasz imię Jezus” (Łk 1, 30-31).
na stronie
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W grodzieńskim
seminarium arcybiskup
Staniewski ustanowił
nowych lektorów

„Każda wojna pozostawia świat w gorszej sytuacji, niż go zastała. Wojna jest
Przyjęcie posługi lektoratu jest kolejnym krokiem porażką polityki i ludzkości, haniebną kapitulacją, porażką w obliczu sił zła”
(z encykliki Ojca Świętego Franciszka „Fratelli tutti”, 261).
na drodze do kapłaństwa Chrystusowego.
na stronie
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„Wszystkie stereotypy
wynikają z braku
wiedzy”. Rozmowa
z nauczycielką MRP

„Ora Et Labora” – radził św. Benedykt. Co znaczy „Módl się i pracuj”. Pozostając
przy pierwszym punkcie, należy wspomnieć, że modlitwa zawsze dodawała ludziom
wewnętrznej siły i inspirowała do działania.
Modlitwa była i jest szczególnym wsparciem w trudnych chwilach życia. „Jak trwoga,
to do Boga”. I słusznie, bo do kogo jeszcze? Ponadto w obliczu zła, które nas onieśmiela,
to szczery pacierz może utorować drogę do naszych serc i umysłów dla nadziei, wiary
i miłości. Również o modlitwie czytamy w Piśmie Świętym, między innymi, że istnieją
złe duchy, które są wypędzane „tylko modlitwą i postem” (Mt 17, 21).
Należy dodać, że moc modlitwy możemy odczuwać nawet fizycznie, ale może być
tak, że jej skuteczność będzie dla nas niewidoczna. Jak, nawiasem mówiąc, wiele
rzeczy, zjawisk, prawd związanych ze sferą duchową. W tym kontekście pojawia się
wiara, która motywuje do kontynuowania modlitwy.
Jeszcze przed tragicznym wydarzeniem 24 lutego papież Franciszek wezwał
wszystkich ludzi dobrej woli do modlitwy w intencji pokoju na świecie. Sam
Ojciec Święty 25 lutego odwiedził ambasadę rosyjską w Rzymie i spędził tam pół
godziny. Następnego dnia wyraził swój ból w rozmowie telefonicznej osobiście
do Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy.

Co młodzi ludzie powinni wiedzieć o swoim ciele?
na stronie
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O aktualnej sytuacji w naszym regionie i znaczeniu solidarnej modlitwy wypowiadali się także przedstawiciele Kościoła białoruskiego. Proponujemy zapoznanie się
z fragmentami wypowiedzi Ojca Świętego i wielu hierarchów Białorusi.
na stronie
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Drodzy Czytelnicy!

Modlitwa w intencji pokoju na świecie jest wezwaniem stale aktualnym, które
powinniśmy podejmować na co dzień. Wydaje się, że w chwili obecnej tej modlitwy
potrzebuje cała Europa, a w szczególności Ukraina, w której jak powiedział ostatnio
papież Franciszek „płyną rzeki krwi i łez”.
Każda wojna jest tragedią ludzkości i giną w niej tysiące ludzi, a wielu z nich,
po obu stronach, zostaje okaleczonych. Zapominamy o tym, że wszystkie nasze słowiańskie narody wiele powinno łączyć i skłaniać nie do nienawiści, lecz do wzajemnego
szacunku i przyjaźni.
W tych trudnych chwilach powierzajmy sprawy pokoju na świecie oraz nas samych
Bożej Opatrzności i opiece Matki Bożej Miłosierdzia. Niech nasz modlitewny wysiłek będzie wołaniem, aby zapobiec cierpieniu i śmierci tysięcy niewinnych istnień
ludzkich, zwłaszcza najsłabszych, bezbronnych, którzy nie znajdą sił i możliwości
do ucieczki przed pożogą wojenną.
„Módlmy się o pokój modlitwą «Ojcze Nasz«: jest to modlitwa dzieci, które zwracają
się do tego samego Ojca, jest to modlitwa, która czyni nas braćmi, jest to modlitwa braci, którzy błagają o pojednanie i zgodę” (Franciszek, audiencja ogólna 26.01.2022).

20 marca

III Niedziela Wielkiego
Postu.
Modlitwa liturgiczna na ten
dzień przypomina, że sam Bóg
wskazał jako lekarstwo na grzech
post, modlitwę i jałmużnę. Te trzy
wielkopostne środki nawrócenia
pomagają w pokornym stanięciu w prawdzie i przyznaniu się
do naszych win. Święty Leon
Wielki twierdził bowiem, że zbyteczny byłby trud głodzenia się
bez wyzbywania się przewrotnej
woli. Prawdziwie chrześcijański
post ma prowadzić do Boga, który pragnie nas podźwigać z grzechów łaską miłosierdzia.

25 marca

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego Kościół przeżywa
Dzień Świętości Życia. W tym
dniu w sposób szczególny spoglądamy nie tylko na swoje życie,
które jest wielkim darem Stwórcy.
Nadarza się też dobra okazja,
by zatroszczyć się o życie tych
najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych,
którym grozi zagłada. W intencji dziecka zagrożonego w łonie
matki zabiciem możemy podjąć
Duchową Adopcję.

26 marca

Wspomnienie św. Dobrego Łotra.

Święty Dyzmas to jeden
z dwóch łotrów, powieszonych
na krzyżu obok Jezusa. Ukrzyżowany wraz ze Zbawicielem uwierzył w Niego, nawrócił się i otrzymał przebaczenie oraz obietnicę
raju. Krzyż, który dla pogan był
zgorszeniem, jemu przyniósł zbawienie. Dobry Łotr jest symbolem
Bożego Miłosierdzia. Jego przykład pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze
powrócić do Boga. Jest patronem
skruszonych złodziejów, więźniów, umierających, skazanych
na śmierć, a także patronem dobrej śmierci, kapelanów więziennych, pokutujących i nawróconych
grzeszników.

27 marca

IV Niedziela Wielkiego
Postu.

Liturgia Słowa na ten dzień
przypomina, że nawet, jeśli czasem nasza słabość okazuje się
większa niż nasza wiara – Jezus
nami nie gardzi, lecz chce nam
podać rękę i nas ocalić. Bylebyśmy
tylko starali się być blisko Niego.
Doświadczył tego syn marnotrawny. Doświadczyło wielu świętych
grzeszników, którzy powstając
ze swoich upadków, odnaleźli
w Bogu sens życia. Wielki Post ma
nas prowadzić do coraz pełniejszego odkrywania prawdy o Bożej
miłości wobec każdego grzesznika.

BÓG POTRZEBOWAŁ
MARYI, I POTRZEBUJE NAS
naszych próśb, które zanosimy na modlitwie, nawet tych
najbardziej szczerych i żarliwych.
Sposób działania Boga
zakłada czas przygotowania.
Zanim zobaczymy w pełni
Jego obecność, przygotowuje
On okoliczności i przestrzeń,
by objawić Siebie. Dlatego
też nie powinniśmy zniechęcać się w modlitwie, a także
wątpić gdy nie możemy natychmiast dostrzegać Bożej
obecności w naszym życiu,
albo nie rozumiemy do końca Bożych planów wobec nas
oraz naszych bliskich.
Maryja nie modliła się
o to, aby zostać Matką Jezusa.

ciąg dalszy ze str. 1

Dzień
zwiastowania
nie był jakimś przypadkowym dniem. Być może
Maryja, będąc wtedy jeszcze bardzo młodą dziewczyną, została zaskoczona, że zostanie matką,
lecz Boże plany przewyższają plany ludzkie.
Ks. Jerzy Martinowicz

Ś

więty
Paweł
mówi
o przyjściu Jezusa na
świat jako o pełni czasów. Bóg długo czekał, aż
nadejdzie stosowny czas, aby
posłać Archanioła Gabriela
do Maryi. Jej zasługą jest to,
że na tak zaskakującą nowinę, odpowiedziała „tak”–
„niech się stanie zgodnie
z Twoim słowem, niech będzie wola Twoja Boże”. Dzięki takiej odpowiedzi Jezus
mógł się począć i przyjść
na świat.
Dzień zwiastowania wskazuje nam na piękną rzeczywistość naszej wiary – Jezus,
Syn Boży staje się obecny
i widzialny na ziemi dzięki temu, że Maryja wyraża
na to zgodę. Jej odpowiedź
ukazuje nam na ważny wymiar przeżywania wiary. Jest
to decyzja człowieka, wolna odpowiedź na propozycję
ze strony Boga. Bóg jest
tym, który wychodzi z inicjatywą, lecz człowiek posiada
wolność wyboru i przyjęcia
Bożej obecności w swoim
życiu. Maryja, chociaż nie

Uroczystośc Zwiastowania Pańskiego obchodzimy 25
marca.
wojownicylodz.pl

kalendarz

Święty Jan Paweł II w jednej ze swoich homilii, powiedział o krzyżu, który był
w seminarium w Krakowie,
za czasów gdy był on kardynałem. Na krzyżu tym była figura Jezusa Chrystusa, lecz była
to dziwna figura – bez rąk.
Seminarzyści pytali dlaczego
Jezus jest tak przedstawiony.
Ksiądz prefekt odpowiadał

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypomina nam tę chwilę, gdy pod sercem
Maryi rozpoczyna swoje życie Jezus – nasz
Zbawiciel.
rozumiała do końca co mają
znaczyć słowa wypowiedziane przez anioła, zaufała i odpowiedziała na zaproszenie.
Była to Jej osobista decyzja
wiary.

wtedy młodym ludziom, że
ten krzyż i Jezus bez rąk ma
przypominać każdemu, kto
na niego będzie spoglądał,
że Zbawiciel potrzebuje rąk
człowieka, aby zbawiać świat.

Bóg potrzebował Maryi,
aby Jezus mógł nas odkupić.
W taki sam sposób Bóg potrzebuje rąk i życia każdego
człowieka, każdego z nas, aby
tu na ziemi można było dostrzec Jego obecność. Dlatego ta uroczystość jest dla nas
szczególnym zaproszeniem,
abyśmy oddali Wszechmogącemu do dyspozycji nasze
ręce, nasz czas, naszą inteligencję, aby ludzie, którzy
szukają Boga, albo żyją tak,
jakby Boga nie było, mogli
doświadczyć Jego obecności.
Ta uroczystość ukazuje nam także jeszcze jedną
ważną prawdę. Rozpoznanie
obecności Boga w naszym
życiu, to nie kwestia jednej
chwili. Bóg działa nieustannie i objawia swoją obecność
subtelnie.
Niejednokrotnie myślimy, że Bóg milczy,
ponieważ nie wysłuchuje

Ona się po prostu modliła,
żyła w głębokiej zażyłości
z Bogiem. W czasie modlitwy objawił się Jej anioł. To
nie Ona wybrała miejsce
i czas, lecz Bóg je wybrał.
W czasie całego swojego życia powoli odkrywała kim
jest Jezus: w dzień zwiastowania, gdy Jezus miał dwanaście lat i zagubił się w świątyni; gdy mając trzydzieści
lat opuścił dom rodzinny i
rozpoczął nauczanie; gdy
klęczała z rozdartym sercem
pod krzyżem; gdy zobaczyła
Go Zmartwychwstałego. To
odkrywanie działo się przez
całe życie Maryi. Początek
był jakby niewidzialny –
w dniu zwiastowania.
Podobnie jest w naszym
życiu. Bóg staje się widzialny dla nas przez cały czas
naszego ziemskiego życia.
Możemy dostrzec Jego obecność w różnych wydarzeniach
i sytuacjach. Prośmy o umocnienie naszej wiary, abyśmy
byli w stanie dostrzec obecność Boga we własnym życiu,
tak jak Maryja w dniu swojego zwiastowania.
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O POKOJU
„B O G D Z I E S Ą D W A J
ALBO TRZEJ ZEBRANI
W I M I Ę M O J E, T A M
J E S T E M P O Ś R Ó D N I C H”
( M T 18, 20 )
„Wielki ból w moim sercu wywołuje pogorszenie się
sytuacji na Ukrainie. Mimo
wysiłków dyplomatycznych
w ostatnich tygodniach otwierają się coraz bardziej
alarmujące
scenariusze.
Tak jak ja wiele osób na całym świecie odczuwa lęk i
zaniepokojenie. Po raz kolejny pokój wszystkich jest
zagrożony przez stronnicze
interesy.
[...] Jezus nauczył nas,
że diabelskiemu szaleństwu przemocy odpowiada
się orężem Boga: modlitwą
i postem. Niech Królowa
Pokoju uchroni świat przed
szaleństwem wojny” (Papież
Franciszek podczas audiencji
ogólnej, 23 lutego 2022 roku).

„Ważne jest, aby nie czynić tego, w celu podsycania
gniewu, który szkodzi duszy osoby i duszy naszego
narodu, lub z niezdrowej
potrzeby zniszczenia drugiego, wyzwalając spiralę zemsty. Nikt nie osiąga
pokoju wewnętrznego ani
nie godzi się w ten sposób
z życiem. Prawdą jest, że
żadna rodzina, żadna grupa sąsiedzka, żadna grupa
etniczna, a tym bardziej
kraj nie ma przyszłości, jeśli siłą, która je jednoczy,
gromadzi i osłania różnice,
jest zemsta i nienawiść. Nie
możemy się godzić i zjednoczyć, by się mścić, [...] aby
planować możliwości odwetu w formach pozornie
legalnych. W ten sposób nic

[...]
Chrystus
mówi
do nas: «Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy». Zaradź, Boże, naszemu niedowiarstwu (por.
Mk 9, 23-24). Zachęcam
również do postu i ofiarowania cierpienia i umartwienia w tej intencji” (Przewodniczący KKBB biskup
Oleg Butkiewicz, z komunikatu w związku z konfliktem
wojennym na Ukrainie, 24 lutego 2022 roku).
„Jesteśmy
świadkami
działań wojennych, rujnowania miast i miejscowości, niszczenia infrastruktury, śmierci ludzi, przelania
krwi, opuszczenia przez ludzi
miejsc zamieszkania, wśród
których jest wiele osób starszych,
niepełnosprawnych

Konferencja Biskupów Katolickich na Białorusi podczas spotkania z papieżem w 2018 r.

Liczba ofiar rośnie, podobnie jak osób uciekających,
zwłaszcza matek i dzieci.
Z godziny na godzinę dramatycznie rośnie zapotrzebowanie na pomoc humanitarną w tym udręczonym
kraju.
Zwracam się ze stanowczym apelem o rzeczywiste
zabezpieczenie
korytarzy
humanitarnych oraz o zagwarantowanie i ułatwienie
dostępu pomocy do terenów
oblężonych, aby zapewnić
niezbędną pomoc naszym
braciom i siostrom uciskanym przez bomby i strach.
Dziękuję
wszystkim
przyjmującym uchodźców.
Przede wszystkim apeluję
o
zaprzestanie
ataków
zbrojnych, by zwyciężyły
negocjacje i zdrowy rozsądek oraz o powrót do poszanowania prawa międzynarodowego! Pragnę również

się nie zyskuje, a na dłuższą
metę wszystko traci” (Papież Franciszek, z encykliki
„Fratelli Tutti”, 242).
„W S Z Y S C Y O N I
T R W A L I J E D N O M Y Ś LN I E N A M O D L I T W I E”
( D Z 1, 14 )
„Brat
podniósł
rękę
na brata. Realizuje się najgorszy scenariusz rozwiązania napiętej sytuacji, która od dawna istniała między narodami braterskimi.
Tak blisko, obok nas, między Rosją a Ukrainą, wybuchła wojna wśród bliskich
nam ludzi.
Ta sytuacja nie może
nie wywołać bólu i w naszych sercach. A gdy apel
o zakończenie rozpoczętej
bezsensownej wojny prawdopodobnie nie będzie już
skuteczny, pozostaje modlitwa.

Radio Watykańskie

Papież kanonizuje
przeciwnika propagandy
i męczennika za prawdę

Ukraińska ikona Matki Bożej Hodegetrii ze zbioru
Muzeów Watykańskich

vaticannews.va

„Drodzy bracia i siostry!
Na Ukrainie płyną rzeki
krwi i łez. To nie jest zwykła operacja wojskowa, lecz
wojna, która sieje śmierć,
zniszczenie i nieszczęście.

podziękować
dziennikarkom i dziennikarzom, którzy narażają swoje życie,
by przekazywać informacje.
Dziękuję wam, bracia i siostry, za tę posługę! Jest to
służba, która pozwala nam
być blisko tragedii tej ludności i pozwala ocenić okrucieństwo wojny. Dziękuję wam, bracia i siostry!”
(Papież Franciszek podczas
niedzielnej modlitwy „Anioł
Pański”, 6 marca 2022 roku).

AKTUALNOŚCI

vaticannews.va

ciąg dalszy ze str. 1
Opracowała Katarzyna Pawłowska

i dzieci.
Czy można było wyobrazić sobie coś takiego jeszcze
całkiem niedawno? Tymczasem jest to przerażająca
rzeczywistość naszych czasów. Dlatego naturalne jest,
że zastanawiamy się, jak to
jest możliwe w XXI wieku
w centrum Europy? Wśród
wielu przyczyn tego konfliktu należy przede wszystkim
szukać moralnych. Niestety,
my jako narody chrześcijańskie, które powinny kierować się zasadą miłowania
swego bliźniego jak siebie
samego (por. Mt 22, 39),
zapomnieliśmy o tym. A to
jest grzech, który prowadzi
do podziałów i konfliktów
zbrojnych”.
„Chrześcijańskie i słowiańskie narody nawzajem
podnieśli na siebie ręce, jak
Kain podniósł rękę na Abla.
W imię czego? Dlaczego
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w centrum Europy toczy się
dziś wojna? A może lekcje
z przeszłości niczego nas
nie nauczyły?
[...] Papież Franciszek
odwiedził ambasadę Rosji
przy Stolicy Apostolskiej,
aby osobiście sprzyjać pokojowi. Wszystko to mówi
o powadze sytuacji. Nie
można czekać, ponieważ
dziś jeszcze drzwi do dialogu są otwarte, ale nie wiadomo, czy będą jeszcze otwarte jutro.
Trzeba pamiętać, że pokój to nie tylko i nie tyle
milczenie broni: zaczyna
się on w naszych sercach.
To właśnie w ludzkim sercu biorą początek złe i dobre plany” (Arcybiskup emeryt Tadeusz Kondrusiewicz,
z homilii podczas Mszy św.
w intencji pokoju na Ukrainie, a także z listu pasterskiego hierarchy na Wielki Post,
27 lutego 2022 roku).
„Współczujemy
naszej
południowej sąsiadce Ukrainie, która przeżywa tragedię. Popieramy apele Ojca
Świętego Franciszka i Stolicy Apostolskiej, kroki dyplomatyczne i negocjacje
między Rosją a Ukrainą
na ziemi białoruskiej zmierzające do natychmiastowego zaprzestania działań
wojennych i do poszukiwania dróg pojednania; natomiast, żeby strony mogły
dojść do porozumienia, konieczne jest aby zamilkła
broń.
Niepokoi nas również
wojna informacyjna, która
czyni niemniejsze szkody i
wywołuje nienawiść między
ludźmi i narodami.
Dziś, gdy rozstrzyga się
przyszłość nie tylko Ukrainy, należy zrobić wszystko,
co możliwe, aby znaleźć pokojowe rozwiązanie konfliktu.
Wzywamy wiernych i
wszystkich
ludzi
dobrej
woli:
- do postu i solidarnej
modlitwy w kościołach naszego kraju w intencji pokoju na Ukrainie, korzystając z możliwości adoracji
Najświętszego Sakramentu,
śpiewu suplikacji „Święty
Boże”, z modlitwy różańcowej, Drogi Krzyżowej i innych nabożeństw;
- do okazywania z braterską miłością i solidarnością wszelkiej możliwej
pomocy osobom pokrzywdzonym.
Modlimy się i prosimy,
aby ci, od kogo to zależy,
nie dopuścili, aby nasz kraj
brał udział w tej wojnie”
(Z apelu Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi,
3 marca 2022 roku).

15 maja 2022 roku na placu
św. Piotra w Watykanie papież
Franciszek dokona kanonizacji
dziesięciorga błogosławionych.
Wśród nich ojciec Tytus Brandsma – holenderski karmelita,
profesor, pisarz i dziennikarz.
Proces beatyfikacyjny ojca
Brandsmy rozpoczął się w 1952
roku i był pierwszym procesem,
który dotyczył męczennika narodowego socjalizmu. 3 listopada 1985 roku papież Jan Paweł
II ogłosił holenderskiego karmelitę błogosławionym. W listopadzie 2021 roku uznano cud
uzdrowienia z choroby nowotworowej, który przypisuje się
wstawiennictwu o. Tytusa, a
podczas konsystorza publicznego zwyczajnego 4 marca 2022
roku podjęto decyzję o jego kanonizacji.

Papież odwiedzi
dwa kraje afrykańskie
Przyjmując zaproszenie szefów państw i biskupów, Ojciec
Święty Franciszek odbędzie
podróż apostolską do Demokratycznej Republiki Konga
w dniach od 2 do 5 lipca, odwiedzając miasta Kinszasa i Goma,
oraz do Sudanu Południowego
w dniach od 5 do 7 lipca, odwiedzając Dżubę. Program podróży
zostanie opublikowany w odpowiednim czasie.
Franciszek po raz piąty odwiedzi kontynent afrykański.
Podczas czterech poprzednich
podróży odwiedził Kenię, Ugandę, Republikę Środkowoafrykańską, Egipt, Maroko, Mozambik,
Madagaskar i Mauritius.

Papież zwrócił się
do młodzieży przygotowującej się do ŚDM 2023
Zwracając się do młodzieży, papież Franciszek zachęcił
do twórczego poszukiwania sposobów przezwyciężenia kryzysu.
„Przechodzimy od kryzysu
do kryzysu” – zauważył papież
w specjalnej wiadomości wideo
dla młodzieży przygotowującej
się na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Odbędą się one
na początku sierpnia 2023 roku.
„Wyszliśmy z kryzysu pandemicznego i weszliśmy w kryzys
gospodarczy, a teraz jesteśmy
w epicentrum kryzysu wojennego – najgorszej ze wszystkich
katastrof, jakie mogą się wydarzyć!” – oświadczył Ojciec Święty, nawiązując do trudnego dla
ludzkości okresu historycznego.
Dzieląc się z młodymi ludźmi
swoją opinią na temat tego, jakie powinny być przygotowania
do ŚDM, Franciszek wezwał, aby
byli świezi i kreatywni. Spotkanie w Lizbonie, jak zaznaczył
papież, nie powinno pozostać
w cieniu poprzednich.

Intencje modlitewne
na kwiecień
powszechna

Módlmy się, aby zaangażowanie
pracowników służby zdrowia
w opiekę nad osobami chorymi i
starszymi, szczególnie w krajach
najuboższych, było wspierane
przez rządy i lokalne wspólnoty.

diecezjalna

Módlmy się o żywą wiarę dla
dzieci i młodzieży przygotowujących się do przyjęcia sakramentów
świętych oraz ich rodzin.
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W GRODZIEŃSKIM SEMINARIUM ARCYBISKUP
STANIEWSKI USTANOWIŁ NOWYCH LEKTORÓW

Arcybiskup Józef Staniewski z nowymi lektorami
ciąg dalszy ze str. 1

W I Niedzielę Wielkiego Postu metropolita mińsko-mohylewski abp Józef Staniewski udzielił siedmiu studentom Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie posługi lektoratu.
Ks. Jerzy Martinowicz

D

o posługi kapłańskiej
seminarzyści
przygotowują się stopniowo –
najpierw założenie sutanny,
udzielenie posługi lektoratu,
akolitatu, obrzęd włączenia
w grono kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu, święcenia diakonatu, a
na koniec święcenia prezbiteratu. Dlatego przyjęcie posługi lektoratu jest kolejnym

krokiem na drodze do kapłaństwa Chrystusowego, przybliża seminarzystów do ich
celu.
W homilii arcybiskup Staniewski mówił o znaczeniu
słowa. Podkreślił, że słowa
mogą zranić, a mogą wyleczyć. Dlatego hierarcha
życzył, aby nowi lektorzy
zawsze byli świadkami Ewangelii i umiejętnie dzielili się

nią z innymi. Metropolita
mińsko-mohylewski zachęcił
seminarzystów, aby zadania,
które Kościół im powierza,
wykonywali z Woli Bożej,
a także wzrastali w wierze i
miłości w posłudze Kościołowi.
Przyjęcie posługi poprzedziły rekolekcje wielkopostne, zakończone w przeddzień
uroczystości seminaryjnej.

www.slowo.grodnensis.by

Kościół powszechny

WATYKAN. Papież przekazał ukraińskim uchodźcom środki medyczne. Ciężarówka z pomocą humanitarną dotarła z Rzymu do Lwowa. Strzykawki, plastry, środki dezynfekujące i inne
niezbędne rzeczy dostarczył do centrum zbiórki pomocy humanitarnej przy Ukraińskim Kościele Greckokatolickim pw.
św. Zofii w Rzymie papieski jałmużnik kardynał Konrad Krajewski. W najbliższym czasie na Ukrainę trafią również leki i żywność
z Watykanu. Urząd Dobroczynności Apostolskiej przekazał również
środki finansowe na pomoc ofiarom wojny do swoich placówek
dyplomatycznych w państwach, gdzie kierowani są uchodźcy.
ANGLIA. Ośmiu biskupów reprezentujących katolicki episkopat Anglii i Walii wystosowało list do brytyjskiej minister
spraw zagranicznych Liz Truss, dziękując za zaangażowanie
w pomoc Ukrainie i sprzeciw rosyjskiej agresji. „Konferencja Biskupów Katolickich Anglii i Walii przyłącza się do Kościoła w całej Europie, wzywając społeczność międzynarodową
do wspólnego i zdecydowanego działania, aby natychmiast zakończyć wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i zrobić wszystko, co
możliwe, aby chronić niewinnych mężczyzn, kobiety i dzieci” –
oświadczyli biskupi na początku listu wystosowanego do szefowej brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
NIEMCY. Gorącym apelem o pokój i potępieniem rosyjskiej
agresji militarnej na Ukrainę rozpoczęło się wiosenne zebranie
Konferencji Biskupów Niemiec. Sytuacja na Ukrainie jest jednym z centralnych punktów czterodniowych obrad. Biskupi będą
rozmawiali na ten temat z ekspertami, przede wszystkim pod
kątem pomocy dla uchodźców. Przewodniczący niemieckiego
episkopatu z uznaniem mówił o licznych modlitwach o pokój i
inicjatywach pokojowych w Niemczech. Zapewnił, że „ta wierna
solidarność w modlitwie będzie trwać, dopóki nie zostanie przezwyciężony horror tej wojny”.
POLSKA. W polskich kinach odbyła się premiera pierwszego
filmu o objawieniach z Guadalupe. „Ten film skłania do refleksji na temat jakości naszej wiary i pokazuje, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach Matka Boża jest dla człowieka wyjątkowym
wsparciem” – mówi Przemysław Wręźlewicz, dyrektor krakowskiego Rafael Film, który jest odpowiedzialny za dystrybucję filmu
„Cud Guadalupe” w Polsce. Film prezentuje wydarzenia sprzed
500 lat. 12 grudnia 1531 roku Maryja objawiła się prostemu Aztekowi, Juanowi Diego. Była ubrana w błękitny płaszcz i różową
tunikę przepasaną czarną wstęgą, co dla Indian stanowiło jasny
sygnał, że spodziewa się dziecka.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

listy czytelników

„NAJBARDZIEJ WZNIOSŁĄ
MODLITWĄ JEST MODLITWA
UWIELBIENIA”
Helena Chorolska

K

iedyś pracowałam w małej wiosce nad morzem.
Był tam kościół, pośrodku którego wisiał wielki krucyfiks. Niby wszystko w porządku, ale Jezus na nim był
tak nienaturalnie chudy, że
za każdym razem przyciągał
moją uwagę. Pewnego dnia
nie wytrzymałam i z oburzeniem zapytałam: „Jezu, dlaczego jesteś tu taki chudy?!”
A On odpowiedział: „Tak, jak
wygląda twoja modlitwa, taki
jestem tutaj”.
Zawsze wydawało mi się,
że modlitwa jest moim słabym punktem. Jednak czym
jest modlitwa? Wiele osób powie, że to rozmowa z Bogiem.
Nie zgodzę się z tym, ponieważ modlitwa jest czymś więcej! To osobista relacja człowieka z żywym Bogiem! Każdy
kontakt z Bogiem – klęcząc,
stojąc, siedząc, idąc, trwający
godzinę, pół godziny lub sekundę – jest otwarciem serca
przed Panem. Serca wypełnionego radością czy smutkiem,
kochające czy rozgoryczone,
zranione czy uzdrowione. I
to serce możemy przemienić
tylko wraz z Nim.
Niemiecki pastor teolog
Albert Schweitzer powiedział,
że modlitwy nie zmieniają
świata, ale odmieniają ludzi,
a ludzie zmieniają świat.
Możesz wiedzieć absolutnie wszystko o modlitwie:
najdokładniejsze
definicje

teologiczne, rodzaje, metody,
zasady, czas trwania, pozycja
ciała, mieć wiele modlitewników na półce. Ale to wszystko
nie ma sensu, jeśli posiadasz
wyłącznie wiedzę teoretyczną,
a jej nie praktykujesz. Jest to
podobne do nauki pływania,
znasz teorię, lecz ani razu nie
wszedłeś do wody. Modlitwa to
praktyka, trwająca przez życie.
Lecz jak określić, jak powinna wyglądać dobra modlitwa? Najważniejszym warunkiem jest zapamiętać, że jest
to MOJA modlitwa! Nie powinna być na pokaz, aby ludzie
wokół mnie mogli ocenić, jaka
jestem dobra. Nie powinna być
obowiązkiem wobec Boga ani
lękiem przed Jego gniewem.
Modlitwa nie jest potrzebna
Bogu, lecz mi. W modlitwie
zmieniam się, rozwijam, uczę,
poprawiam i coraz bardziej poznaję Najwyższego. Wcześniej
nie rozumiałam, jaki jest sens
porannej lub wieczornej modlitwy, podczas której w kółko
wypowiada się te same słowa. Teraz rozumiem, że każda modlitwa – „Ojcze nasz”,
„Zdrowaś Maryjo” – zawiera
wszystko, w co ja, jako chrześcijanin, wierzę. I każdego
ranka w pewien sposób przypominam sobie o tym. Przypominam, aby nie zapominać,
kim jestem i do Kogo należę. A
wieczorem analizuję, czy przeżyłam dzień jako chrześcijanka, czy gdzieś się potknęłam.

O czym rozmawiać z Bogiem? Najczęstszą i najbardziej rozpowszechnioną modlitwą jest modlitwa prośby.
Nie ma nic złego w prośbie,
ponieważ proszę mojego Ojca.
Każde dziecko prosi u swojego
ojca. A kochający ojciec nigdy
nie odmawia swojemu dziecku. Ale jakże czasem brakuje
przy tym posłuszeństwa i zaufania Bogu. Ponieważ jestem
niecierpliwa i nie chcę czekać.
Chcę tu i teraz! I uparcie myślę, że lepiej niż Bóg wiem, jak
powinno być. Czasami ludzie
szantażują Boga modlitwą. Ja
odmówię „Nowennę Pompejańską”, a Ty, Panie, spełnij
to, co chcę. Lecz Bóg nie jest
wróżką, ale Kimś, kto przede
wszystkim pragnie człowiekowi dobra. Gdyby Bóg spełniał życzenia każdego człowieka, byłoby to podobne
do zapalenia zielonego światła
na sygnalizatorze dla wszystkich kierowców, aby nie musieli czekać. Doprowadziłoby to do wielkiej katastrofy.
W modlitwie prośby ważne
jest, aby nauczyć się posłuszeństwa i zaufania. Musimy
nauczyć się czekać. Czasem
nawet kilka lat, a czasem całe
życie, jak św. Monika, która
prosiła o świętość dla syna.
Niestety dla wielu osób
modlitwa prośby jest jedyną
formą modlitwy. Pan słyszy
modlitwę dziękczynną rzadziej niż modlitwę błagalną.

Albowiem człowiek zaczyna
doceniać coś tylko wtedy, gdy
to straci. Człowiek jest skąpy
na wdzięczność za to, co ma.
Biblia uczy: „Zawsze dziękujcie” (por. 1 Tes 5, 18). A Bóg
czasami celowo coś odbiera człowiekowi, aby wreszcie
do Niego przyszedł.
Ważna jest też modlitwa
przebaczenia. Tu można się
spotkać z ujawnieniem grzechu i osądzeniem go. To dwie
różne rzeczy. Czasami osądzenie przypisuje się Bogu. Ale
nie pochodzi od Boga, ale od
diabła. Człowiek myśli o tym,
że jest nałogowym grzesznikiem i że Bóg nigdy mu nie wybaczy. Ale Bóg nie chce wskazywać człowiekowi na jego
słabości i grzechy. Bóg ujawnia grzech, aby pokazać człowiekowi, jak grzech niszczy
jego życie, aby człowiek mógł
zmienić swoje serce i życie.
Ale jedną z najbardziej
wzniosłych modlitw jest modlitwa uwielbienia. Jest to wyraz
ogromnej miłości człowieka
do Boga. Gdy młody mężczyzna zakochuje się w dziewczynie, podziwia ją i obsypuje licznymi komplementami.
Zauważa, jakie ma piękne

oczy, smukłą talię, jak pięknie
mówi. Tak i kochający chrześcijanin obsypuje swojego niebiańskiego Ojca komplementami: „Jak cudownie, Panie,
stworzyłeś mnie, jak piękny
jesteś w tym słonecznym dniu,
w spojrzeniu mojego dziecka. Jak bardzo Cię kocham
w uczynkach moich dobrych
przyjaciół. Jakże się cieszę, że
jesteś moim kochającym Ojcem!”. A Bóg odpowiada swemu dziecku poprzez świętą
Eucharystię. Jak napisano w
Katechizmie Kościoła Katolickiego, modlitwa uwielbienia,
absolutnie
bezinteresowna,
wznosi się do Boga; uwielbia
Boga dla Niego samego, wychwala Go nie tylko za to, co
robi, ale także za to, Kim jest.
Łatwo się modlić, gdy czujesz Boga. Ale czasami są takie
okresy w życiu, gdy nie masz
uczuć ani emocji. Modlitwa
potrzebuje wysiłku, mimo to
nadal jest sucha i nie przynosi spokoju serca. Pojawia się
uczucie wstydu przed Bogiem,
że nic nie możesz na to poradzić. Oczywiście można się nie
wysilać, lecz o Miłość trzeba
walczyć, ponieważ tylko w tej
Miłości jest zbawienie. Wysiłek jest przejawem miłości
do Boga. Będąc neofitą, czułam wielką radość w modlitwie! Ale potem pojawiła się
pustka w sercu, która trwała
około 7 lat. To było bardzo bolesne. I powiedziałam Bogu:
„Panie, nie jestem dzisiaj jak
glina w Twoich rękach, ale
jak jakiś zamrożony beton! To
nic, że nic nie czuję, ale i tak
będę przychodziła do Ciebie,
żeby być z Tobą. To lepsze,
niż istnieć bez Ciebie”. I Bóg
docenił ten wysiłek.
Dziękuję Panu za to, że
zawsze jest obok. Dziękuję
za bezinteresowną miłość
Ojca, za ofiarę Jezusa Chrystusa i za każdą inspirację Ducha
Świętego. Amen.
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DOPOMÓC
DOBRĄ RADĄ

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog

Ż

eby znaleźć odpowiedź
na pytanie co zrobić
ze stresem w trudnych
sytuacjach naszego życia proponuję najpierw zapoznać się
z najważniejszą informacją
na temat danego zagadnienia.
Przede wszystkim stres dotyczy każdego człowieka. Jest
to reakcja organizmu na wydarzenie, które zakłóca nasze
życie. Może ono być zarówno
trudne, negatywne (np. zła
ocena w szkole), jak i pozytywne (np. ślub kogoś bliskiego).
Nie jesteśmy w stanie uniknąć stresu, możemy jedynie
próbować zdystansować się
do tego, co zaburza równowagę naszego organizmu.
Lecz nie da się odizolować
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WIARA CZYNI NAS
ODPORNYMI NA STRES
od wszystkiego, co się dzieje wokół nas. W dzisiejszych
czasach dochodzi do wielu
trudnych wydarzeń: zarówno
na większą skalę, jak na przykład wojna na Ukrainie lub
choroba koronawirusowa, jak
i takich, które dotyczą naszej
prywatności.
Należy pamiętać, że wszyscy inaczej reagujemy na stres
i uczymy się tej reakcji. Oprócz
tego, że stres może skomplikować nasze życie, stanowić
zagrożenie, może również
w niektórych przypadkach
dać nam energię i motywować
do działania.
Najczęściej dzisiaj słyszę
wypowiedzi typu „Nie chcę żyć
w stresie”, „Jestem zestresowana”, „Nic nie mogę zrobić
ze stresu”. W tym momencie
przychodzą mi na myśl słowa
kanadyjskiego badacza tego
zjawiska Hansa Selye, który
powiedział że „bez stresu nie
byłoby życia”.
Istnieje wiele różnego rodzaju porad w zwalczeniu
stresu. Proponuję kilka sposobów, które mogą pomóc ci
w jego przezwyciężeniu:

1. Spróbujmy
spojrzeć
na trudną sytuację i zająć
swoje stanowisko w tej sprawie, szukać badań i walczyć
o swoją rację. Warto uwierzyć
w siebie i dowiedzieć się pozytywnych rzeczy o sobie.
2. Dowiedzmy się więcej na temat trudnej sytuacji.
Na przykład zdobyta wiedza
na temat pewnej choroby pomoże nam skutecznie ją zwalczać.
3. Zdystansujmy się oraz
nieprzejmujmy się daną sytuacją. Nawet jeśli dana osoba
próbuje to zrobić przynajmniej
zewnętrznie, to ma możliwość
spokojnego wykonywania kolejnych kroków w kierunku
rozwiązania trudnej sytuacji.
W takich przypadkach bardzo
pomoże samokontrola, gdy
dana osoba uczy się równowagi i panowania nad sobą.
4. Szukajmy
wsparcia
społecznego. Bliskość osób,
które będą nas wspierać, zawsze będzie miała na nas pozytywny wpływ. Rozmowa
z bliską osobą czy pomoc specjalisty potrafi nieraz radykalnie zmienić trudną sytuację.

5. Pozytywne przewartościowanie sytuacji. Warto
spróbować poznać dobre strony, jeśli takie istnieją.
Jednak, szczególną uwagę każdego z was chciałbym
zwrócić na taki moment:
wiara pomaga zwalczać stres.
Istnieje mnóstwo różnych badań, wyniki których potwierdzają, że wiara religijna pozytywnie wpływa na zdrowie
psychiczne człowieka. Wielu
naukowców twierdzi, że ludziom wierzącym znacznie
łatwiej jest pozbyć się uzależnień i stresu, a amerykańscy
badacze Paradiniego i Patage
są przekonani, że wiara katolicka czyni ludzi wierzących
bardziej odpornymi na stresujące sytuacje. Wyniki badań
wkazują, że wyższy poziom
religijności łączy się z większym optymizmem, poczuciem
więzi społecznej, odpornością
na stres oraz poczuciem zadowolenia z życia.
Na koniec chciałbym przypomnieć
zachętę
Jezusa:
„Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i
we mnie wierzcie” (J 14, 1).

GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA
kontynuacja z poprzedniego numeru
Ks. Tadeusz Krisztopik

UCISKANIE
LUDZI SŁABYCH
I BEZBRONNYCH
Ten grzech wołający o pomstę do nieba popełniają ci,
którzy krzywdzą, poniżają
lub wykorzystują osoby słabe i niezdolne do obrony lub
odmawiają im pomocy w krytycznej sytuacji. Na kartach
Starego Testamentu jest sporo
odniesień do Bożego prawa,
które zakłada ochronę najsłabszych. Prorok Izajasz woła:
„Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność
sierocie, w obronie wdowy stawajcie” (Iz 1, 17). W Księdze
Powtórzonego Prawa czytamy: „Bóg wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom,
miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. Wy
także miłujcie cudzoziemca,
boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej” (Pwt
10, 18-19). W Księdze Wyjścia znajdujemy zapewnienie,
że Bóg nie pozostaje głuchy
na wołanie pokrzywdzonego.
„Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeślibyś
ich skrzywdził i poskarżą mi
się, usłyszę ich skargę, rozpali
się gniew mój, i wygubię was
mieczem; i żony wasze będą
wdowami, a dzieci wasze sierotami (Wj 22, 22-24).
W czasach starotestamentalnych wdowy, sieroty i cudzoziemcy nie mieli majątku,
pozycji społecznej, a czasem
należnego spadku. Cudzoziemcy pozbawieni byli wsparcia krewnych. Były to więc
grupy społeczne, których los
materialny zależał od innych.
Biblia mówi z naciskiem, że

Pan Bóg bierze w swoją szczególną opiekę sieroty i wdowy,
jako najbardziej narażone na
złe traktowanie przez innych.
Obecnie wdowy, sieroty i cudzoziemcy mają zapewnione
przez państwo podstawowe
prawa bytowe. Jednak Boża
przestroga
narażenia
się
na grzech wołający o pomstę
do nieba zostaje aktualna i
dzisiaj.
ZAWSZE AKTUALNA
POKUSA
„Ubogich zawsze mieć będziecie” (J 12, 8) – powiedział
Chrystus. Więc jak w czasach
biblijnych tak i teraz są ludzie,
którzy w pewnych sytuacjach
życiowych są bezradni i bezbronni. Takie zagrożenie jest
zawsze aktualne, chociaż dzisiejsze demokratyczne społeczeństwo broni praw człowieka. W sytuacji bezbronnego
może odnaleźć się i taki człowiek, który wczoraj czuł się
mocnym. Pokusa wykorzystania swojej siły, wyższej pozycji życiowej lub władzy wobec
słabszego człowieka jest wciąż
aktualna i wielu jej ulega. Więc
wyżej cytowane słowa z Biblii
możemy wyrazić współczesnym językiem, że krzywdzenie znajdującego się w trudnej
sytuacji człowieka – nie koniecznie wdowy lub sieroty –
nie ujdzie bezkarnie.
Ci, o których prawa nie
ma kto zadbać na ziemi, mają
swego szczególnego Obrońcę
w Bogu. Jest to dla nas wskazówka, że niezależnie od ustroju społecznego, Prawo Boże
jest niezmienne i obowiązuje
jednakowo wszystkich.
ZATRZYMANIE
ZAPŁATY NALEŻNEJ
ZA PRACĘ
Grzechem
wołającym

o pomstę do nieba jest zatrzymywanie zapłaty należnej
za wykonaną pracę. Księga
Powtórzonego Prawa dobitnie
uczy: „Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika
ubogiego. Tegoż dnia oddasz
mu zapłatę, nie pozwolisz
zajść nad nią słońcu, by nie
wzywał Pana przeciw tobie”
(por. Pwt 24, 14-15). O tym
grzechu możemy przeczytać
także w Nowym Testamencie
w Liście św. Jakuba Apostoła:
„Oto woła zapłata robotników,
żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich
doszedł do uszu Pana Zastępów” (Jk 5, 4). Skarga uciskanego pracownika woła do Boga
o ukaranie nieuczciwości.
Sprawiedliwa zapłata jest
podstawowym sposobem realizowania zasady sprawiedliwości społecznej. Stąd zatrudniający robotników muszą
pamiętać nie tylko, by dać godziwą zapłatę pracownikom,
ale także mają ją dać w terminie.
KRZYWDA
PRACOWNIKA I JEGO
BLISKICH
Pracownik wnosząc swój
wkład w zysk pracodawcy, ma
oczywiste prawo otrzymywać
godziwe wynagrodzenie, które powinno uwzględniać czas,
wysiłek, odpowiedzialność i
wiele innych elementów zależnych od rodzaju pracy. Powstrzymywanie zapłaty, czy
zapłata nieproporcjonalnie niska, jest naruszeniem słusznego prawa pracownika i pozbawieniem go środków koniecznych do życia, a ze strony pracodawcy jest niesprawiedliwym
i nieuprawnionym korzystaniem z owoców cudzej pracy.
Trzeba także podkreślić, że ta
niesprawiedliwość dotyka nie

tylko samego pracownika, ale
także jego rodzinę, za której
materialny byt jest odpowiedzialny.
SPRAWIEDLIWOŚĆ
SPOŁECZNA
Sprawiedliwa zapłata jest
podstawowym sposobem realizowania zasady sprawiedliwości społecznej. Jan Paweł II
w encyklice o pracy ludzkiej
„Laborem exercens” pisze:
„Problemem kluczowym etyki
społecznej jest w tym wypadku sprawa sprawiedliwej zapłaty za wykonywaną pracę.
Nie ma w obecnym kontekście
innego, ważniejszego sposobu
urzeczywistniania sprawiedliwości w stosunkach pracownik
– pracodawca, jak właśnie ten:
zapłata za pracę” (LE 19).
Można powiedzieć, że pojawiają się coraz to nowe rodzaje nadużyć w tej dziedzinie, co wynika z coraz bardziej
rozbudowanego i skomplikowanego systemu ekonomii i
gospodarki. Im więcej możliwości zarabiania, tym większe możliwości nadużyć, a co
za tym idzie i krzywdy wyrządzanej drugiemu.
Grzechem wołającym o pomstę do nieba jest też, naprzykład korupcja, łapownictwo, pranie brudnych pieniędzy, pozbawianie pracownika
ubezpieczenia emerytalnego,
płacenie alkoholem lub nierządem.
Najbardziej
charakterystyczny dla współczesności, a
przeczącym powyższym zasadom sprawiedliwości i solidarności, jest wszelkiego rodzaju
korupcja czy łapownictwo.
Zarówno korumpowany, jak i
korumpujący zdobywają środki nienależne, zdobywają je
nieuczciwie, naruszają prawa
innych osób czy wspólnot.
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Jana Czajko

W

młodości
często
motto
życiowe
brzmi: „żyjemy tylko raz”. I to z tego powodu
robimy najwięcej uczynków, po których odczuwamy wstyd. Ale czy zawsze
wstyd? Czy zawsze masz
poczucie, że popełniłeś
grzech? Niestety nie.
Często do głowy przychodzą myśli: „Przecież
nie wolno tak robić, to źle”.
I w większości przypadków
po prostu machasz ręką,
ponieważ „wszyscy tak robią” i podejmujesz decyzję,
by pomyśleć o tym później. A gdy przychodzi czas
na to „później”, to i myśli
są odpowiednie: „Cóż, to,
co zostało zrobione, jest
już zrobione” albo „Tak,
uczynek jest zły, ale było
fajnie”. Zwykle, gdy analizuję z kimś jakiś moment
lub okres życia i nie mogę
zrozumieć, czy postąpiłam
dobrze, czy nie, zadają mi
pytanie: „Czy wtedy było
ci dobrze?”. Jeśli było dobrze, to po co się martwić?
A jeśli źle, to naprawdę źle
postąpiłam.
Nie
jestem
jeszcze
w tym wieku, żeby przestać
mówić, że żyję tylko raz.
Naprawdę wierzę, że właśnie teraz jest przede mną
cały świat i jest to najlepszy czas, aby żyć dla siebie
i spełniać swoje marzenia.
Dlatego prawdziwa metanoia dla mnie nie została
jeszcze ujawniona do końca. Ale uważam również
za sukces, że analizując
przeszłość i przygotowując się do spowiedzi, coraz częściej zadaję sobie
pytanie: „Jak to wygląda
z punktu widzenia przykazań i nauki Kościoła?”. I
tu dużą rolę odgrywa moje
sumienie. Ponieważ, odpowiadając na pytania z rachunku sumienia, zaczynam zdawać sobie sprawę,
że ten czy inny czyn jest
w rzeczywistości zły. Tutaj
zaczyna się przemiana myślenia: chęć zmiany życia,
wyrzeczenia się grzechu i
nie robienia tego więcej.
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„WSZYSTKIE STEREOTYPY WYNIKAJĄ Z BRAKU
WIEDZY”. ROZMOWA Z NAUCZYCIELKĄ MRP
ciąg dalszy ze str. 1

Przez wieki edukacja seksualna była przede wszystkim przywilejem rodziny. Dzisiaj społeczeństwo ma
w tym procesie coraz większy wpływ. Dwa lata temu
papież Franciszek powiedział, że edukację seksualną
należy udzielać w szkołach, ale „obiektywną, bez kolonizacji ideologicznych”. Z Aleną Szymak, wieloletnią nauczycielką angielskiej metody rozpoznawania
płodności, rozmawiamy o stanie wiedzy katolików
w sferze seksualności, stereotypach, poszukiwaniu
chrześcijańskiego spojrzenia i braku wiedzy Kościoła
w tym zakresie, a także o znaczeniu edukacji seksualnej na Białorusi i sprawach, na które należy zwrócić
uwagę młodzieży, rodzicom i duszpasterzom.
Rozmawiał Artiom Tkaczuk

– Papież Franciszek powiedział kiedyś, że „ideałem byłoby,
gdyby edukacja seksualna zaczynała się w domu, z rodzicami”.
Jak to wygląda u nas na Białorusi?
– Od razu wyjaśnię i zaznaczę
swoją pozycję. W kręgu obrońców
życia jest pewien arsenał pojęć.
Od dawna przyjmuje się, że nie
używamy słowa „seks”, lecz zastępujemy go pojęciem „intymności
małżeńskiej”. Wynika to z faktu,
że seks określa coś, co jest dozwolone nie tylko małżonkom, ale także osobom bez ślubu, mężczyźnie
z mężczyzną, kobiecie z kobietą
itp. Dlatego nasz termin ogranicza dopuszczalność tego działania
wyłącznie dla małżonków.
– A jak jest z wychowaniem i
edukacją dzieci w sferze seksualności w białoruskich rodzinach?
– Słuchacze moich kursów
mają bardzo słabą wiedzę na
temat swojego ciała, fizjologii
mężczyzny i kobiety, funkcji rozrodczych, regulacji hormonalnej.
Powiem tak: edukacji seksualnej
z zakresu „co złego może uczynić” jest mnóstwo. Tego jest pełno w internecie, w transmisjach
na żywo prowadzonych przez ginekologów. Jednak o dziewictwie,
różnicy między mężczyzną a kobietą, o szkodliwości różnych rodzajów antykoncepcji nasza młodzież ma niewiele do powiedzenia swoim kolegom, którzy pytają: „A co w tym złego? Ginekolog
przecież radzi, więc można”. A
chłopakom się mówi, że trzeba.
Uważam, że rozpocząć należy od dzieciństwa i najprostszych
rzeczy – czym jest kobiecość i męskość. Nie pod względem relacji
z inną płcią, lecz pod względem
relacji z samym sobą. W mocy
rodziców jest, aby przekazać informację, jak to jest i co to jest.
Chłopiec to przyszły obrońca,
głowa rodziny, jest silny nie po
to, by zastraszać, lecz chronić.
Dziewczyna to przyszłe serce rodziny i macierzyństwa, które dziś
niestety nie jest już modne.
Później młodzież spotyka się
z napływem informacji, a Kościół
również powinien zorganizować jakieś spotkania. Należy nie
przedawkować, ani nie ignorować
tego tematu.
– Dobrze rozumiem, że młodzież doskonale orientuje się
w metodach, którymi posługuje
się internet, a w metodach Kościoła – znacznie gorzej?
– Ponieważ metody Kościoła
są wyrażane jako coś w rodzaju
„antykoncepcja jest zabroniona”, i to wszystko. Bez wyjaśnienia, że można badać swoje ciało i
żyć zgodnie z rytmem płodności.
W rezultacie – zachować zdrowie
fizyczne i duchowe.
– Jakie są najczęstsze stereotypy dotyczące seksualności?
– Głównym stereotypem jest
czas trwania kobiecej płodności. Płodność kobiety jest bardzo

ograniczona, ale wiele osób uważa, że żeńska komórka jajowa
może żyć przez tydzień. Albo że
męskie plemniki mogą przez cały
czas żyć w ciele kobiety. To zabawne i smutne.
Prawie każda kobieta, która
przychodzi do mnie na kurs, uważa każde krwawienie za miesiączkę i dni niepłodne, odpowiednio
czas przed i po nim – okresem
niepłodności. Z tego powodu
kobiety bardzo często zachodzą
w nieoczekiwaną ciążę.
Innym stereotypem kobiet
jest „zawsze czuję owulację”.
Tak, można to odczuć za pomocą dodatkowych symptomów, ale
nasze ciało może czuć się inaczej
w różnych momentach i wysyłać
podobne sygnały. W rzeczywistości możemy je źle zinterpretować. Bez obserwacji i umiejętności można trafić jak kulą w płot:
jedne będą się martwić, dlaczego
nie nastąpiło poczęcie, drugie –
jak mogłam zajść w ciążę?
– A jakie istnieją stereotypy na temat nauczania Kościoła
w odniesieniu do intymności
małżeńskiej?
– Często przychodzą do mnie
małżonkowie z pytaniem: „A co
jest dozwolone? Co w Kościele
jest w ogóle dozwolone w tej dziedzinie?”. Wprawia mnie to w zakłopotanie. Ludzie często myślą,
że są tylko zakazy: zaraz przyjdziemy i będzie tylko jedno wielkie „nie” i wstrzemięźliwość, a my
staniemy się głęboko nieszczęśliwymi ludźmi. To podstawowy
stereotyp – zakazy.
Niektóre osoby przychodzą i
wprost mówią: „Nie wierzę w to.
Przyszłam, ponieważ nie mam
innego wyjścia. Ale nie wierzę”.
A później, gdy ktoś dzieli się tym,
że może teraz przystąpić do komunii, iść do spowiedzi, że są
szczęśliwi, mając bliskość małżeńską, że przestali się bać, i jest
to oczywiście bardzo radosne.
– Czy dobrze rozumiem, że
wszystkie stereotypy w tym zakresie wynikają właśnie z braku
wiedzy?
– 100%. Skąd jeszcze mają
się wziąć? Wszystkie stereotypy
opierają się na braku wiedzy.
Po prostu ich nie ma. W szkole
uczymy się czegoś z biologii, ale
jest to bardzo ograniczona wiedza. Do tego dziewczyny nie są
przyzwyczajone do obserwowania
swojego organizmu.
– I to w XXI wieku.
– Tak.
– Czy ma Pani pomysły odnośnie tego, co warto dziś zrobić
w tym zakresie, aby osiągnąć jakościowe zmiany?
– Przede wszystkim prosiłabym, ubiegałabym się, szukałam
finansowania, żeby założyć swoje
białoruskie stowarzyszenie nauczycieli metod rozpoznawania
płodności. Abyśmy mogli zorganizować wysokiej jakości szkolenia konsultantów.

Alena Szymak jest
szczęśliwą żoną i matką
sześciorga dzieci. Nauczyciel kursu z zakresu
angielskiej metody rozpoznawania płodności.
Mieszka w Mińsku.
Uważam też, że jednym z
głównych powodów, dla których
nie rośnie liczba osób gotowych
posługiwać w nauczaniu MRP
czy pracy z młodzieżą, jest materialna strona sprawy. Mamy
tylko wolontariat oparty na entuzjazmie. Nie każdy jest w stanie
nawet fizycznie, mając rodzinę
i pracę, poświęcić czas na jakąś
posługę. Gdyby w tej dziedzinie
można było być zatrudnionym,
otrzymywać wynagrodzenie, myślę, że znacznie więcej osób byłoby skłonnych to zrobić. Pod tym
względem mamy wielką „dziurę”.
Dlatego raczej brakuje nam
nie wiedzy, ale nauczycieli, którzy by się nią dzielili. To bardzo
poważna luka. Widziałam kiedyś
artykuł z nagłówkiem „Gdybym
był biskupem”. Więc gdybym
była biskupem, włożyłabym wiele
w to, aby w każdej parafii był dobrze przygotowany doradca lub
nauczyciel MRP.
– Szkoły prowadzą fakultatywne zajęcia „Podstawy życia
rodzinnego”. Może Kościół również powinien wprowadzić edukację seksualną do programu
pracy z młodzieżą? Przecież są
różne kursy i spotkania, ale niewiele ich jest o intymności małżeńskiej lub seksualności.
– Wiem, że w Smorgoniach
Weronika i Edward Rogacz prowadzą spotkania dla starszej
młodzieży. Tam mówią o różnicy
mężczyzn i kobiet, o związkach,
różnicach postrzegania, o tym, jak
różnie reagujemy na zewnętrzne
bodźce.
Mają na kursie zadanie, w
którym chłopcy i dziewczęta malują obraz idealnej dziewczyny.
Dziewczęta często są zdziwione
gdy się dowiadują, że chłopacy
chcieliby, żeby nosiły one sukienki. Często dla chłopaków sukienka lub spódnica kojarzy się
z kobiecością. Dlatego na przykład przejęcie takiego kursu przez
inne wspólnoty miałoby sens.
– Co jeszcze jest ważne, aby
powiedzieć chłopakom i dziewczynom? Mogłaby Pani wymienić
kilka ważnych tematów?
– Kiedyś zastanawialiśmy się,
co nam oferują współczesne filmy
fabularne. Braliśmy kilka taśm i
obserwowaliśmy rozwój relacji.

To było interesujące.
Jeszcze młodzieży podobało się dyskutować o kobiecości i
męskości pod względem dobrych
manier. Dziś dobre maniery odeszły na dalszy plan. Na przykład
mężczyzna nie powinien podnieść, podać, przepuścić przodem.
Dlatego dyskusja na temat dobrych manier była przydatna dla
chłopaków. Dla dziewcząt temat
przyjęcia tych dobrych manier jest
istotny, ponieważ dzisiaj „trzeba” być silną, samowystarczalną,
nie wolno okazywać słabości.
Również temat zachowania czystości przedmałżeńskiej
nie traci na znaczeniu.
– A co odnośnie kursów przygotowawczy do małżeństwa? Czy
dzisiaj wystarczy, aby zawierały
one jedną lekcję, dotyczącą rozpoznawania płodności?
– Z tego, co słyszę od ludzi
na moich kursach, to nie. Nasza
funkcja rozrodcza jest złożonym
procesem fizjologicznym. Jedna
lekcja to za mało.
Z drugiej strony ludzie, którzy
jeszcze chodzą na kursy przedmałżeńskie, nie mają motywacji.
Nie mają za zadanie począć ani
odłożyć poczęcie. Na razie myślą:
„Niech będzie tak, jak jest”. Później zaś, gdy kobieta przez długi czas nie zachodzi w ciążę lub
rodzi dzieci jedno po drugim, zaczynają szukać, pojawia się motywacja do zrozumienia tej kwestii.
– Ciekawe. A czy podoba się
Pani pomysł włączenia jeśli nie
całości, to przynajmniej części kursu MRP do przygotowań
przedmałżeńskich?
– Myślę, że można więcej
wiedzy dawać ludziom. Nawet
biorąc pod uwagę, że nie są zmotywowani do ukończenia całego
kursu, jednak aby pozostała jakaś baza wiedzy. Widzę, że np.
w Postawach to działa. Doradca
czy nauczyciel jest spokojniejszy,
że ludzie weszli do życia małżeńskiego z określoną bazą wiedzy.
W każdym razie jestem absolutnie „za”, aby w całości wziąć udział
w kursie MRP przed ślubem.
– A czy ma Pani marzenie odnośnie rozwijania MRP, tematu
intymności małżeńskiej, seksualności? Co chciałaby Pani zrealizować lub zobaczyć w swoim
życiu?
– Mój mąż i ja jesteśmy członkami ruchu Equipes Notre-Dame
(END) – ruchu duchowości małżeńskiej. W jego skład wchodzą
aktywni ludzie gotowi służyć. Jednym z elementów tej posługi jest
towarzyszenie młodym ludziom
podczas przygotowań przedmałżeńskich. Na całym świecie to działa, u nas mamy to jeszcze słabo
rozwinięte. Jak dotąd uczestnicy
są gotowi wziąć udział w ruchu, ale
nie szczególnie coś dać od siebie.
Moim marzeniem jest zobaczyć jak coraz częściej młodym
osobom przed zawarciem ślubu
będą towarzyszyły pary z doświadczeniem małżeńskim i rodzinnym. I które będą gotowe
dawać świadectwo, jak prowadzić
dialog, jak wspólnie się modlić,
odpowiedzialnie przyjmować i
wychowywać dzieci.
I oczywiście wzrost liczby
doradców MRP. Aby pary miały
do kogo się zwrócić w różnym
okresie swojego życia. Płodność
kobiety jest zawsze inna – przed
urodzeniem i po urodzeniu dziecka, w okresie zanikania funkcji
rozrodczych. Aby w każdym okresie uzyskać kompetentną odpowiedź, nie stracić intymności małżeńskiej, nie poddać się grzechowi
antykoncepcji i aby wszystko to
było blisko domu i swojej parafii.
Marzę o tym, aby to wszystko
zobaczyć, ale to już jak Bóg da.

zadaj pytanie

Co oznacza
nazwa
„Wieczerza Pańska”
używana dla
oznaczenia
Mszy Świętej?
Niedziela.pl

N

azwa ta, używana dla
oznaczenia Mszy Świętej, wprowadziła wśród
niektórych wiernych zamieszanie. Przede wszystkim dlatego,
że jest ona podobna do „świętej Wieczerzy”, używanej przez
protestantów, których doktryna w tej kwestii nie da się, jak
wiadomo, pogodzić z katolicką.
Po drugie zaś dlatego, że wyrażenie to zdaje się pozostawiać
na boku koncepcję ofiary: Msza
Święta byłaby zwyczajną ucztą.
Należy od razu powiedzieć,
że nie ma powodu do żadnego
alarmu. Jest to najstarsza nazwa Eucharystii, używana nawet
przez św. Pawła w Pierwszym
Liście do Koryntian (11, 20):
„Tak więc, gdy się zbieracie,
nie ma u was spożywania Wieczerzy Pańskiej”.
Gdy mówimy o „Wieczerzy
Pańskiej”, myślimy o zasiadaniu razem ze Zmartwychwstałym i o byciu z Nim jako jedno.
Zresztą Msza Święta jawi się
liturgicznie jako uczta, Wieczerza, zastawiony stół, jak pokazuje model i schemat Ostatniej
Wieczerzy: Jezus wziął chleb
(= przygotowanie i przyniesienie chleba i wina, tak zwane offertorium); wypowiedział
dziękczynienie (= Modlitwa
eucharystyczna czyli kanon);
połamał go (= łamanie chleba);
rozdzielił pomiędzy uczniów
(= Komunia Święta). Także
część pierwsza, czyli liturgia
słowa, posiada formę wieczerzy lub posiłku: słowo Boże jest
„łamane i rozdzielane” jak pokarm bądź chleb, aby nasycić
wiarę ludzi.
W Konstytucji o Liturgii
Świętej Msza Święta nazwana
została przez Sobór Watykański
II „ucztą paschalną” (KL 47);
„stołem słowa Bożego” określona jest pierwsza jej część
(KL 51), która wraz z częścią
drugą stanowi jeden akt kultu.
Wręcz „jednym stołem” Sobór
nazywa Mszę Świętą w Konstytucji o Objawieniu Bożym
(KO 21): „Chleb żywota podawany tak ze stołu słowa Bożego,
jak i Ciała Chrystusowego”.
Nazwa „Wieczerza Pańska”
zawiera w sobie ponadto dwa
aspekty. Po pierwsze – należy
w niej uczestniczyć, a dokładnie rzecz ujmując – karmić się
zarówno słowem, jak i Ciałem
Chrystusa: nie ma sensu uczestniczyć w uczcie, powstrzymując
się od przyjmowania pokarmu
i napoju. Po drugie zaś każda
wieczerza przywołuje ideę grupy, wspólnoty, Kościoła; obecność braci lub krewnych, z którymi się rozmawia, pogłębia się
więzy braterstwa i miłości.
Obok powrotu do korzeni
Mszy Świętej oraz umożliwienia nam lepszego zrozumienia
przebiegu celebracji i obecności Zmartwychwstałego nazwa
Wieczerzy Pańskiej podkreśla braterski, rodzinny klimat,
który powinien istnieć między
tymi, którzy w niej uczestniczą.
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ekologiA życia
małżeńskiego

Zachęcamy do zapoznania się z nową rubryką poświęconą ekologii życia małżeńskiego – innymi
słowy, jak żyć w zgodzie ze sobą, współmałżonkiem, dziećmi i naturą. Autorką jest Pani Weronika Rogacz – katoliczka, szczęśliwa żona i matka trójki dzieci, psycholog i doradca rodzinny. Wraz z mężem
opracowała i prowadzi kurs nauczania objawowo-termicznej metody rozpoznawania płodności.

„MIESIĄC MIODOWY” PRZEZ CAŁE ŻYCIE, CZYLI
JAK ZACHOWAĆ MIŁOŚĆ NA DŁUGIE LATA?

T

o pytanie zadają sobie
wszystkie pary, które stoją u progu małżeństwa
lub dopiero wchodzą w życie
rodzinne.
Spróbuj przypomnieć sobie
początek związku. Jakie emocje
ci towarzyszą? Najprawdopodobniej to radość i namiętność,
jedność duszy i ciała. Intymność małżeńska przynosi przyjemność, on i ona pragną być
razem przez cały czas, a rozłąka
przynosi cierpienie. Z czasem
coś się zmienia. Nie ma już tego
zapału, emocje się wyciszają
i zaczynają przeważać sprawy
domowe.
Dlaczego relacje stają się
chłodne? Zastanówmy się nad
tym!
Życie małżeńskie jest jak
puzzle, składa się z wielu elementów, które w całość łączy
miłość. Jednym ze sposobów
udowodnienia miłości jest intymność małżeńska. Jest to
szczyt okazywania miłości
współmałżonkowi, a jednocześnie jest to bardzo delikatna
sfera. Nie jest to najważniejsze
w małżeństwie, lecz niewątpliwie jest nieodłącznym elementem relacji małżeńskiej.
Jednak, jeżeli w intymnej
sferze małżeńskiej pojawiają
się problemy (np. małżonkowie
nie mogą otwarcie rozmawiać
o swoich pragnieniach lub nie
mają szacunku do stanu, w którym znajduje się współmałżonek), wtedy nie będzie radości

z intymnego spotkania. I zacznie się wzajemne unikanie.
Jest to szczególnie bolesne dla mężczyzny, gdy żona
nie chce z nim być. Mężczyzna
staje się bardziej stabilny emocjonalnie, silniejszy, bardziej
męski, gdy czuje, że jego żona
pragnie bliskości z nim. Jest
gotów dla niej zrobić wszystko.
Miłość staje się jeszcze silniejsza, a życie szczęśliwsze.
Co zabija to pragnienie bycia razem?
1. STRACH.
Strach rodzi stosowanie
antykoncepcji, gdy para za pomocą różnych środków i metod chroni się przed poczęciem
dziecka. W miejscu, w którym
panuje miłość i zrozumienie,
pojawia się napięcie i nieufność. Kochający się ludzie zaczynają powierzać los dziecka
pewnego rodzaju antykoncepcji. Zabija to związek – cicho i
powoli, lecz stanowczo.
2. SPONTANICZNOŚĆ.
Spontaniczność w intymności małżeńskiej jest bardziej
charakterystyczna dla mężczyzn. Kobieta potrzebuje czasu.
Jej serce, jak kwiat, potrzebuje
czułości, ciepła i uwagi. Ważne jest, by kobieta wiedziała,
do której godziny ma przygotować swoje serce. W życiu małżeńskim ważne są chwile okresowej abstynencji seksualnej,
co wnosi do relacji nutkę tajemniczości, szacunek dla swojej fizjologii, zaufanie i czułość.

Zapytasz, co robić, żyjąc
w świecie, w którym antykoncepcja jest normą, a wstrzemięźliwość stała się nie
modna. Należy zauważyć, że
na Białorusi na 1000 par jest
570 rozwodów. Więc dlaczego
metody współczesnego świata nie działają? Może dlatego,
że ich fundamentem są pieniądze i biznes, a nie szczęście
rodziny?
Jest jednak coś, co pomaga
parom żyć świadomie i w zgodzie ze sobą i naturą razem
do ostatniej chwili życia. Wiem
to z własnego doświadczenia i
doświadczenia w pracy z parami małżeńskimi.
Są to metody rozpoznawania płodności (MRP).
Dla mnie MRP jest darem,
za który jestem nieskończenie
wdzięczna Bogu. Życie w zgodzie ze swoim ciałem, w zaufaniu i szacunku z mężem jest
jednym z głównych bonusów tej
metody, a jest ich o wiele więcej! A więc wszystko po kolei.
MRP nie jest antykoncepcją, choć może się nią stać.
Celem MRP jest odłożenie poczęcia lub zaplanowanie długo
oczekiwanego dziecka.
MRP jest metodą naukową,
a nie fikcją. Istnieją specjalne
badania, które prowadzą wiodące światowe ośrodki.
MRP jest skuteczną metodą,
która pozwala odłożyć momet
poczęcia dziecka z dokładnością 99,6% (według WHO 2017)

pixabay.com

Weronika Rogacz

i zaplanować długo oczekiwane poczęcie z dokładnością
70%.
MRP opiera się na obserwacji i poznawaniu funkcjonowania swojego organizmu.
Kobieta poznaje swoją płodność, fizjologię i uczy się określać dni płodne w swoim cyklu.
Uczy się prowadzić specjalną
kartę obserwacji swojego cyklu.
MRP to ekologiczna metoda, która nie ingeruje

w naturalne rytmy kobiety,
ale pomaga poznać siebie.
MRP to sposób życia pary
małżeńskiej, której relacje
zmieniają się, odnawiają, napełniają się zaufaniem, szacunkiem i miłością. To jeden
z moich ulubionych punktów. Ponieważ widzę, jak wyszkolone pary są szczęśliwe
i przeżywają swój „miesiąc
miodowy” przez całe życie,
również jak ja i mój mąż.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

20 marca – 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»”.

Kolejna szansa
Pan Bóg zawsze daje szansę człowiekowi. Tak jak nie wycina się od razu nieowocującego drzewa, tak człowiek będący daleko od Boga ma możliwości nawrócenia.
Otrzymać szansę to znaczy ustawić na nowo swoją hierarchię wartości, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, co się najbardziej w życiu liczy. Danie szansy oznacza
ponowne obdarowanie każdego z nas przez Boga zaufaniem – tak często niezasłużonym. Bóg mówi: „Tyle razy mnie zawiodłeś, tyle razy zgrzeszyłeś, tyle razy mówiłeś, że nie masz czasu, a Ja ci daję kolejną szansę! Skorzystaj z niej”.
Nawrócenie jest wpisane w nasze człowieczeństwo. Stanowi ono przede wszystkim powrót do wierności, gdyż wszyscy jesteśmy skażeni grzechem, egoizmem,
lubimy skupiać się na sobie i myśleć wyłącznie o sobie. Nawrócenie wskazuje
na konieczność nieustannej gotowości do przemiany życia i zgody na to, by zostać
zwyciężonym i porwanym przez Tego, który „jest łaskawy, pełen miłosierdzia”. Odczujmy dotyk czułości Boga Ojca i wydajmy piękny owoc naszego życia.
Panie Jezu Chryste, pozwól mi doświadczyć Twojego miłosierdzia!

27 marca – 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.

Otwarte ramiona
Bóg okazał miłosierdzie grzesznej ludzkości do tego stopnia, że w swoim Synu
wszedł najgłębiej jak to możliwe w rzeczywistość grzechu, wręcz utożsamiając się
z grzesznikami. Każdy, kto jak syn marnotrawny decyduje się na powrót do Ojca,
może zawsze liczyć na Jego miłosierdzie, na Jego otwarte ramiona. Nigdy nie jest
za późno na nawrócenie ani żaden grzech nie jest tak wielki, iżby uniemożliwiał
Boże przebaczenie. Skruszony grzesznik otrzymuje dar nowego początku, dzięki czemu droga, którą przebył, prowadzi go do wdzięczności i uwielbiania Boga.
Panie Jezu Chryste, pomagaj mi zawsze powstawać i powracać do Ciebie!
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Z głębi serca

JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU ARCYBISKUPOWI
JÓZEFOWI STANIEWSKIEMU

z okazji imienin serdecznie życzymy mocnego zdrowia i
radości na każdy dzień. Niech święty patron codziennie
Ekscelencji towarzyszy w drodze do świętości i do ludzkich serc, wszechmogący Bóg otacza swoim błogosławieństwem, a Matka Najświętsza nieustannie się opiekuje, przytula do siebie i broni od wszelkiego zła.
Redakcja „Słowo Życia”

JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU ARCYBISKUPOWI
JÓZEFOWI STANIEWSKIEMU

z okazji imienin życzymy błogosławieństwa od Jezusa
Miłosiernego, opieki Matki Bożej, dobrego zdrowia, niegasnącej nadziei w trudnościach, a także najpiękniejszych owoców tam, gdzie Ekscelencja codziennie zostawia swoje serce, swoje myśli, swoje siły.
Apostolat „Margaretka”
parafii św. Jana Chrzciciela w Bieniakoniach

JEGO EKSCELENCJI KSIĘDZU ARCYBISKUPOWI
JÓZEFOWI STANIEWSKIEMU

z okazji imienin i urodzin życzymy błogosławieństwa
Bożego na każdy dzień oraz nieustannej opieki Matki
Bożej i świętego patrona. Niechaj Duch Święty hojnie
obdarza Ciebie swoimi wspaniałymi darami i wzmacnia w pełnieniu niełatwej posługi pasterskiej.
Mama z rodziną

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
JÓZEFOWI ZANIEWSKIEMU

z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że jesteś z nami, że przychodzisz do nas i niesiesz Słowo Boże, światło, nadzieję
i radość. Niech wszystkie Twoje marzenia się spełnią, a
zamiary się zrealizują. Życzymy dobrego zdrowia, dużo
siły i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej. Niech dobry Bóg i Matka Najświętsza we wszystkim Ci pomagają.
Z szacunkiem parafianie kościoła
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Żupranach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ZBIGNIEWOWI DRAGULE

z okazji imienin życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień. Niech zdrowie będzie mocne, pokój zawsze gości w sercu, radość nie opuszcza, a moc nie słabnie. Niech
święty patron nieustannie czuwa nad Tobą, a Matka

Najświętsza otula płaszczem macierzyńskiej miłości.

z okazji urodzin życzymy dobrego zdrowia na długie
lata, pogody ducha, wielu sił do głoszenia prawdy Bożej,
wytrwałości w powołaniu, Bożego błogosławieństwa i
nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny na każdy
dzień posługi duszpasterskiej.

i miłością dbasz o ciepło i przytulność w domu Bożym.
Jesteś człowiekiem radości i przynosisz nam nie tylko
radość, ale także nadzieję, która pomaga ucieleśniać
wolę Bożą i zmieniać własne życie. Jesteśmy nieskończenie wdzięczni Twym rodzicom i modlimy się za nich:
o zdrowie i siłę dla matki Genowefy, a dla ojca – o wieczny pokój w niebie. Modlimy się również o świętość dla
Ciebie. Prosimy Boga, aby obdarzył Cię mocnym zdrowiem, siłą, mądrością i cierpliwością w realizacji wszystkich Twoich planów dotyczących kościoła. Niech Matka Boża obejmie Cię i otuli ciepłem matczynego serca!

CZCIGODNEMU KSIĘDZU KANONIKOWI
WIKTOROWI SUBIELOWI

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
WIKTOROWI CHAŃKO

Z modlitwą członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym ze Starych Wasiliszek

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSANDROWI RUDZIEWICZOWI

Mama, brat Dymitr i brat Henryk z rodziną

z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich, urodzin oraz
imienin składamy wiązankę serdecznych życzeń. Niech
dobry Bóg pomnaża Twą wiarę i błogosławi, Duch
Święty hojnie obdarza mądrością, Matka Boża otula
nieustanną troską i matczyną miłością, a święty patron
towarzyszy we wszystkich sprawach życiowych i kapłańskich. Niech miłosierny Bóg wynagrodzi Cię mocnym
zdrowiem, siłą, cierpliwością i niegasnącym zapałem
w szczerej i oddanej posłudze Jemu i ludziom, a każdy
dar, który otrzymujesz od Pana, niech będzie mocnym
oparciem na drodze życia i kapłaństwa.
Komitet kościelny i parafianie kościoła
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Trabach

CZCIGODNEMU KSIĘDZU KANONIKOWI
JÓZEFOWI BOGDZIEWICZOWI

z okazji imienin życzymy dobrego zdrowia, hojnych łask
Bożych, radości, niestrudzonych sił do służenia Panu,
stałej opieki Matki Bożej i świętego patrona. Niech każdy dzień Twojego życia będzie oświecony promieniami
miłosierdzia Bożego. Serdecznie dziękujemy za czułe
serce, ofiarną pracę, piękną modlitwę i życzliwość.
Wdzięczni parafianie kościoła
pw. św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu

CZCIGODNY KSIĘŻE PROBOSZCZU
ALEKSANDRZE SEWASTIANOWICZ!

Z okazji Twoich urodzin dziękujemy Panu Bogu za to,
że mamy takiego proboszcza. Docierasz do każdego
ze zrozumieniem i wsparciem, a także z przesłaniem
Ewangelii, swoim przykładem pokazujesz nam, jak kochać wszystkich ludzi jednakowo, z wielką gorliwością

Z miłością parafianie kościoła św. Mikołaja w Mirze

z okazji urodzin przesyłamy najgorętsze życzenia: długich lat życia w zdrowiu, siły na każdy dzień posługi
duszpasterskiej, radości, pomyślności we wszystkich
sprawach oraz życzliwych ludzi obok. Niech dobry Bóg
obdarza Cię swoimi łaskami, a Maryja Panna otula
płaszczem macierzyńskiej opieki.
Wdzięczni parafianie z Mostów

CZCIGODNEMU KSIĘDZU
ALEKSANDROWI RUDZIEWICZOWI

z okazji urodzin przesyłamy wiele szczerych i serdecznych życzeń: dobrego zdrowia na długie lata życia, pomyślności, natchnienia, wielu radosnych chwil i niegasnącej energii w służbie Bogu i ludziom. Niech Jezus
błogosławi Cię na każdy dzień, Matka Boża otula swoją
miłością i opieką, a Duch Święty hojnie obdarza mądrością i pomaga godnie pełnić posługę kapłańską.
Dziękujemy za dobre słowa, uważność i czułość!
Z szacunkiem i wdzięcznością parafianie kościoła
pw. św. Michała Archanioła w Łukonice

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
ALEKSANDROWI RUDZIEWICZOWI

z okazji urodzin życzymy wszelkich łask Bożych na każdy dzień. Niech życie będzie szczęśliwe i błogosławione,
obok zawsze będą życzliwi ludzie, a w sercu gości radość, dobroć, miłość i nadzieja. Niech zdrowie dopisuje,
moc nigdy nie słabnie, Jezus Chrystus wspiera w każdej
sprawie, a święty patron zawsze czuwa nad Tobą.
Wdzięczni parafianie ze wsi Stare Sioło

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.
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Duchowy wymiar człowieka – nieśmiertelna dusza, rozum i wolna wola
– czyni go obrazem i podobieństwem
Boga. Jednak człowiek jest także ciałem. Dlatego musi zaspokoić również
potrzeby materialne. Kościół uczy,
że dążenie do dobrobytu jest naturalnym prawem człowieka, a posiadanie
własności jest warunkiem koniecznym do godnego życia.
Kwestia własności prywatnej jest
tak ważna, że Bóg dał nam osobne
przykazanie – „nie kradnij”. Posiadanie dóbr jest zgodne z ludzką naturą i godnością. Nauka społeczna
Kościoła Katolickiego chroni własność prywatną jako coś niezbędnego
do życia i autonomii człowieka.
Prawo do posiadania własności prywatnej – rzeczy, pieniędzy, nieruchomości, własności intelektualnej –
wynika bezpośrednio z prawa człowieka do życia, z faktu, że jest osobą
inteligentną i wolną.

Post, jałmużna, modlitwa – trzy warunki przeżywania Wielkiego Postu.
Niestety znaczenie słowa „post”
stało się obecnie mniej zrozumiałe.
Post – oznacza „porzucić dobro dla
czegoś większego”. Na przykład młody
człowiek odmawia meczu piłki nożnej,
by iść na randkę z ukochaną osobą.
Ona zaś je mniej, by mieć talię osy.
Z kolei jałmużna to nie tylko rzucenie grosza żebrakowi. Jest to mądra
pomoc pieniężna, jest to czas poświęcony drugiej osobie, jest to czyn miłości, dobry uczynek wykonany w imię
miłości Boga i bliźniego.
Wszystko, co jest dla nas bardzo
trudne: decyzje, post, wewnętrzna
walka – wszystko to powinno doprowadzić do spotkania z Jezusem
Chrystusem. I niech ascezie cielesnej, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, pogłębieniu miłości
do Boga i bliźniego oraz pokucie towarzyszy modlitwa.

8 marca kardynał Konrad Krajewski przybył na Ukrainę ze specjalną
misją. Celem jego wizyty jest danie
świadectwa osobistej bliskości papieża z narodem ukraińskim.
Należy zauważyć, że wizyta, którą
Franciszek zlecił kard. Krajewskiemu, ma trwać tak długo, jak to będzie
konieczne, aby w imieniu Stolicy
Apostolskiej wspierać naród ukraiński
w tych dramatycznych chwilach jego
dziejów. „Papież Franciszek chce być
obecny poprzez swojego osobistego
wysłannika. I to jest cel jego wizyty”
– podkreślił zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.
Przed przyjazdem na Ukrainę odwiedził wszystkie większe przejścia
graniczne po stronie polskiej, gdzie
miał okazję spotkać się i porozmawiać
z ukraińskimi uchodźcami. Podkreślił, że na terenie kraju chciałby odwiedzić ośrodki pomocy społecznej i
spotkać się z ofiarami wojny.

W kościele Matki Bożej Anielskiej
w Grodnie odbył się wielkopostny dzień
skupienia Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich. Na spotkaniu zebrało się
około 60 mężczyzn i kobiet z różnych
części Białorusi, którzy wiodą duchowe
życie franciszkańskie.
Centralnym wydarzeniem była Msza
św., na której odbyło się przyjęcie nowych członków do franciszkańskiego
zakonu świeckich.
Członkowie tego świeckiego zakonu
na wzór św. Franciszka, swego założyciela i brata, starają się nieść ludziom
radość i nadzieję w dowolnym miejscu
i czasie, a ich styl życia charakteryzuje
się żarliwą modlitwą – zarówno osobistą, jak i wspólnotową, a także bezinteresownymi uczynkami miłosierdzia
dla biednych i potrzebujących.
Aktualne wiadomości, zdjęcia,
wideo. Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!
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