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Żona, matka,
zakonnica

Św. Franciszka Rzymianka jest jedną
z niewielu kobiet, którym udało się połączyć
trzy powołania.
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Spędzić czas
sam na sam z Bogiem

grodnensis.by

na stronie

freepik.com

Msza św. w katedrze w Grodnie w intencji zmarłego o. Kazimierza Żylisa

Modlitwa jest tą tajemniczą siłą, wokół której
wszystko w naszym życiu się buduje.
na stronie
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pixabu.com

Ekokultura
środowiska miejskiego

Dbałość o środowisko to sprawa nie tylko
sektora użyteczności publicznej, ale i każdego
z nas.
na stronie
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Ojca Kazimierza Żylisa SJ nazywają kapłanem-legendą. I rzeczywiście, życie jezuity było wypełnione tak wieloma niezwykłymi historiami, że wydaje się, że zapoznajesz się z życiorysem świętego ze średniowiecza, gdzie prawdziwe zdarzenie
czasami krzyżowało się z wymysłem. Jednak, na szczęście,
mamy wielu świadków jego ziemskiej podróży, którzy dzielą
się swoimi wspomnieniami.
na stronie
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PRZERYWAJĄC
MILCZENIE
Nie raz słyszeliśmy o objawieniach
Najświętszej Maryi Panny, która ukazywała się ludziom w różnych częściach świata – od Meksyku do Japonii
– niemal za każdym razem pozostawiając wiernym zawsze aktualne orędzie.
Razem z tym historia Kościoła zna wypadki objawień najbardziej milczącej
postaci Ewangelii – św. Józefa, który
również pozostawił swoim odbiorcom
tak oczekiwane słowo.
na stronie
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Aktualności

SŁOWO REDAKTORA

Drodzy Czytelnicy!

Czas Wielkiego Postu wiąże się również z różnymi postanowieniami. Ktoś na 40 dni potrafi zrezygnować
z picia kawy, albo jedzenia słodyczy. Niektórzy podejmują dodatkową modlitwę, udział w codziennej Eucharystii, albo spełniają dodatkowo jeden dobry uczynek. Są też i tacy, którzy potrafią zrezygnować z oglądania
telewizji i swoich ulubionych seriali. Znajdą się też i tacy, którzy całkowicie potrafią zrezygnować z internetu,
w którym jest masa niepotrzebnej informacji.
A więc można powiedzieć, że w czasie Wielkiego Postu poszukujemy ciszy, aby pogrążyć się przynajmniej na
chwilę w rozważaniach nad męką i śmiercią Jezusa. Osobiście bardzo lubię piątki w tym świętym czasie, gdy
wraz ze swoimi drogimi parafianami jest mi dane wpatrywać się w okazałe stacje Drogi Krzyżowej w kościele
w Adamowiczach i uczestniczyć w męce naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W czasie Wielkopostnej zadumy może warto sobie przypomnieć słowa wielkiego kontemplatyka Tomasza
Mertona, który w „Znaku Jonasza” napisał: „Chrześcijanie powinni mieć ciche domy. Wyrzućcie telewizor –
jeśli trzeba koniecznie; nie każdy, ale ci, którzy biorą te rzeczy poważnie. [...] Niech ci, którzy potrafią znieść
trochę ciszy, znajdą innych, którzy lubią ciszę i niech tworzą ciszę i pokój jedni dla drugich. Wychowujcie dzieci,
żeby tak nie wrzeszczały”.
Z tym „wyrzucaniem telewizora”, to ostrożnie, ale warto nie oglądać „pustych” programów. Warto – a
nawet trzeba – opuścić beznadziejne strony internetowe, które nic dobrego w nasze życie nie wnoszą. Potrzeba
nam wszystkim prawdziwego wyciszenia, żeby lepiej usłyszeć głos Boga. Przecież Stwórca przemawia w ciszy.
Uczyńmy takie postanowienia, których realizacja sprawi, że jako „nowi ludzie” wejdziemy w okres świąt
Wielkanocy.

7 marca

III Niedziela Wielkiego Postu.

Liturgia Trzeciej Niedzieli Wielkiego Postu zachęca nas
do zrobienia takiego porządku,
jaki zrobił Pan Jezus w świątyni, który sporządziwszy bicz ze
sznurków, powyrzucał wszystkich, którzy przekształcili ją w
targowisko. Zachęca nas, aby na
nowo móc odkryć piękno Bożego
prawa, piękno rodzinnego spotkania przy stole i piękno ofiary,
którą trzeba składać, gdyż na tej
ziemi ofiara jest nieunikniona.

13 marca

8 rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka na Stolicę Piotrową.

13 marca 2013 roku 76-letni wówczas kard. Jorge Mario
Bergoglio SJ z Argentyny został
wybrany na papieża. Jest 266.
biskupem Rzymu, pierwszym papieżem z Ameryki. Jako pierwszy
przybrał imię Franciszek i jest
pierwszym papieżem z kontynentu południowoamerykańskiego,
a także pierwszym spoza Europy od czasu papieża Grzegorza III (pontyfikat 731–741). Jest
również pierwszym jezuitą wybranym na papieża i pierwszym
zakonnikiem od czasu papieża
Grzegorza XVI.

14 marca

IV Niedziela Wielkiego Postu.

Liturgia Czwartej Niedzieli
Wielkiego Postu, zwanej Niedzielą Radości, przypomina
nam, że powinniśmy się postarać spojrzeć na siebie w świetle
Bożej prawdy i zobaczyć sakramentalny znak Bożego przebaczenia, aby przyjąć łaskę, której
Bóg pragnie nam udzielać, gdyż
On nie męczy się nigdy hojnością
wobec nas, która jest źródłem
duchowej radości.

19 marca

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

W Ewangeliach nie odnotowano żadnego słowa, które byłoby wypowiedziane przez św.
Józefa, dlatego w teologii określa
się go często mianem człowieka,
który przemawiał czynami, a
jego prawe i sprawiedliwe postępowanie stawiane jest za wzór.
To św. Józef odgrywał główną
rolę w wydarzeniach związanych
z dzieciństwem Jezusa – jemu
Pan Bóg dawał polecania za pośrednictwem anioła odnośnie do
losów Dziecięcia (por. Mt 1-2).

ŻONA, MATKA, ZAKONNICA
ciąg dalszy ze str. 1
Ks. Jerzy Martinowicz

Ż

yjąca na przełomie XIV
i XV wieku włoska arystokratka
Franciszka
(urodzona w Perrione pod
Rzymem) jest jednym z nielicznych przykładów niewiast, którym udało się połączyć trzy powołania – żony,
matki i zakonnicy. Poświęcenie, z jakim oddawała się
domowym obowiązkom, oraz
miłość, jaką miała dla męża i
dzieci, są świadectwem prawdziwej świętości, rozumianej

nawet więcej niż kobiety jej
stanu.
Przy wszystkich zajęciach
domowych jej aktywność duchowa i dobroczynna była
wprost nadludzka. Święta
Franciszka nie tylko wspomagała potrzebujących wszystkimi przypadającymi na nią
dochodami, ale gdy ich nie
starczyło – dokładała z pracy
własnych rąk. Zawoziła drewno na opał do ubogich mieszkań, a nawet kwestowała na

W nagrodę za bezgraniczne oddanie Pan Bóg
nawiedził Franciszkę wizjami i darem ekstaz,
zmysłem proroczym, mocą uzdrawiania, a nawet wskrzeszania umarłych.
jako wierność woli Bożej
we wszystkim, a szczególnie
w obowiązkach wynikających
ze stanu.
Francesca Bussa de’ Leoni była dzieckiem nadzwyczaj religijnym. Dobrowolnie przystępowała do częstej
spowiedzi, ponieważ zdawała
sobie sprawę, że każdy nasz
grzech był przyczyną, dla
której męka naszego Zbawiciela stawała się cięższa. Już
w wieku sześciu lat zadawała sobie drobne umartwienia (np. wstrzemięźliwość
od mięsa). Postępując tak ku
doskonałości była przekonana, iż nie ma dla niej miejsca
wśród świeckich, a jedynie
w jakimś żeńskim klasztorze.
Bóg jednak chciał inaczej.
Pewnego dnia ojciec dwunastoletniej dziewczynki oznajmił jej, że została zaręczona
z bardzo bogatym arystokratą
Wawrzyńcem di Ponziani i że
od tej decyzji nie ma już odwołania. Musiała się zgodzić.
Początkowo czyniła to jedynie z posłuszeństwa, uznając
w tym wolę Bożą, lecz z czasem okazało się, że pożycie
małżeńskie układa się nadzwyczaj harmonijnie. Mąż
nie miał nic przeciwko intensywnemu życiu duchowemu Franciszki i jej dystansu
wobec rozrywek światowych.
Ona zaś odwdzięczała się
szczerą miłością i poważnym
traktowaniem swoich obowiązków. Wzięła na siebie

ulicach miasta. Równocześnie wiele godzin – nierzadko
do późna w nocy – poświęcała na modlitwę. Gdy zaś przerwano jej rozmowę z Bogiem
lub czytanie psalmów, zwykła
mawiać: „Mężatka musi, jeśli
wzywają ją rodzinne obowiązki, zostawić Boga przed
ołtarzem i znaleźć Go w domowej krzątaninie”.
Jednak jej błogosławione
życie nie było pozbawione
krzyży i cierpienia. Dwoje
z trójki dzieci zmarło przedwcześnie, a wskutek wojny
króla Neapolu przeciw papieżowi mąż i syn, którzy poparli Namiestnika Pańskiego,
zostali wygnani z miasta, a
majątek zrabowały wojska
okupujące Rzym. Podczas
nieobecności mężczyzn musiała radzić sobie sama i jeszcze bardziej pogłębiła życie
wewnętrzne. Po ich powrocie
namówiła męża, aby odtąd
żyli w czystości.
Wokół Franciszki zaczęły gromadzić się niewiasty
pragnące naśladować jej styl
życia. Święta postanowiła
założyć dla nich zgromadzenie zakonne, do którego nie
mogła sama wstąpić. Dopiero
po śmierci męża zrealizowała
swoje pragnienie, wstępując
do założonego przez siebie
zakonu. Tak Stowarzyszenie
Oblatek Benedyktynek z Góry
Oliwnej powstało w 1425
roku, zatwierdzone przez papieża Marcina V w 1433 roku.

wikipedia.org

kalendarz

Ostatnie lata swego życia Franciszka spędziła przy
kościele Santa Maria Nuova
(obecnie pod jej wezwaniem)
doświadczając licznych stanów mistycznych, wśród których najciekawszym był dar
widzenia Anioła Stróża. Był
on niejako odbiciem sumienia
świętej, zawsze bowiem, gdy
popełniła jakiś drobny grzech
oblicze jej opiekuna stawało
się smutne, a rozpogadzało

zakonnicę w poczet świętych
w 1609 roku.
Życie świętej Franciszki
pokazuje nam, że nie każde
pobożne pragnienie musi być
koniecznie wolą Boga. Cała
rzecz w tym, aby umieć to
mądrze rozróżniać. Pomocą
może być dobra rozmowa, a
Aniołem Stróżem może okazać się mąż, żona, brat, siostra, przyjaciel czy spowiednik.

Kościół wspomina św. Franciszkę Rzymiankę
9 marca.
się, gdy odprawiła odpowiednią pokutę. Wycieńczona
wieloletnim
poświęceniem
odeszła do Pana 9 marca
1440 roku, a jej wspomnienie
zostało wyznaczone właśnie
na dzień jej narodzin dla nieba. Papież Paweł V zaliczył

Niech w czasie Wielkiego Postu święta Franciszka
Rzymianka daje nam wzór
świętego
życia,
abyśmy
we wszystkich okolicznościach wytrwale Panu Bogu
służyli, poznawali Jego wolę i
szli za nim.

www.slowo.grodnensis.by

Z życia Kościoła

ODDAWSZY SIEBIE
BEZ RESZTY

Radio Watykańskie

Biskupi Europy tworzą
„sieć modlitwy”

Rada Konferencji Episkopatów Europy zaprasza podczas
Wielkiego Postu do modlitwy za
ofiary pandemii, tworząc osobliwy „łańcuch eucharystyczny”.
Każdy Episkopat w Europie
zorganizuje co najmniej jedną
Mszę Świętą w intencji ofiar koronawirusa. Podczas niej będą
modlić się również za rodziny
pogrążone w żałobie i wszystkich, którzy nadal są dotknięci tą zarazą i boją się o własne
życie.

ciąg dalszy ze str. 1
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Msza św. dziękczynna za 40 lat kapłaństwa o. Kazimierza, 2013 r.
przyczynę awarii i nie mógł jej znaleźć. Usłyszawszy o tym, o. Kazimierz
szybko uspokoił wszystkich, mówiąc, że maszyna działa idealnie, a on
po prostu wyciągał wiadrami z niej mnóstwo lodu, aby położyć się w zimnej wannie... Kapłan miał gorączkę i w ten sposób chciał ją obniżyć. Taki
był o. Żylis!
Wiadomo, że był on prawdziwym „więźniem” konfesjonału. Wierni
wiedzieli, że w katedrze w Grodnie zawsze można znaleźć spowiednika i
był nim o. Kazimierz Żylis.
Wierzę, że dzięki ofiarnej służbie Kościołowi na Białorusi o. Kazimierz zbudował sobie duchowy pomnik, do którego modlitewna ścieżka
nie może zarosnąć. I on sam nie może odejść w zapomnienie.
S. Agnieszka Leszko, Dziewica konsekrowana, wieloletnia gospodyni
o. Kazimierza Żylisa: „Po prostu robił swoje, walczył przeciwko szatanowi”.
Długo czekaliśmy na księdza w Indurze. Sama wielokrotnie jeździłam
do dziekana, aby przyczynił się w tej sprawie. I wreszcie mamy o. Kazimierza, który od razu zrobił wrażenie bardzo skromnej osoby. Pamiętam,
jak na spotkaniu powiedziałam mu: „Ojczulku, nie mamy tutaj żadnych
warunków, ani wody, ani ogrzewania”. A on odpowiedział: „Potrzebuję
tylko ludzi”. Był bardzo skromny również w jedzeniu. Nic nie chciał i miał
tylko jedno wymaganie: aby rano i na obiad była zupa mleczna, a wieczorem – ziemniaki z kwaśnym mlekiem. W rzeczywistości musiałam ciągle
mu przypominać, aby coś zjadł, ponieważ z powodu licznych obowiązków
zawsze nie miał czasu.
Jednym z jego głównych zasług podczas posługi w Indurze była walka
o trzeźwość wśród lokalnych mieszkańców. Jak sam mówił o. Kazimierz,
w młodości jego przyjaciele upili go wódką, po czym poczuł się tak źle,
że obiecał Panu: zawsze będzie walczył z alkoholem! Robił to jednak
w nietypowy sposób. Odmawiał odprawiania pogrzebowych Mszy św.,
gdy dowiadywał się, że podczas stypy wierni zamierzają spożywać alkohol. Na ambonie zawsze wisiał sznur, którym groził, że sprawi lanie
temu, kogo zobaczy pijanego. Oczywiście takie stanowisko nie wszystkim się podobało, ale przyniosło owoce: wielu przestało pić i nawróciło się. Jednocześnie o. Kazimierz wykazał się wrażliwością, gdy widział,
że uzależnienie od alkoholu wciąga człowieka. Rozwoził mężczyzn
do domów, gdy widział ich pijanych, a spotykając ich z kacem, kupował
im produkty: kefir czy chleb…
Ogólnie rzecz biorąc, ojciec był prawdziwym miłosiernym samarytaninem. Nigdy niczego nie wymagał od ludzi, tylko dawał. Nawet, gdy budował lub odnawiał kościół, sam szukał lub zarabiał na tą sprawę, nie prosząc
parafian.
Wszyscy znają jego odwagę w konfrontacji z władzą sowiecką, ale ta
odwaga przejawiała się we wszystkim. Pewnego dnia zauważył, że jego pies
został otruty i zdał sobie sprawę, że ktoś przygotowuje się do przestępstwa.
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AKTUALNOŚCI

Angelina Marciszewska

Abp Tadeusz Kondrusiewicz, honorowy metropolita mińsko-mohylewski: „Mottem jego życia była Ewangelia: białe jest białe, a czarne – czarne”.
W latach 1989-1991 o. Kazimierz Żylis był moim sekretarzem. Zaproponował mi, żeby mnie wozić wszędzie, gdzie trzeba, ponieważ i tak dużo
jeździł filmować, a ja chętnie się zgodziłem.
Zawsze był bardzo uważny. I zasadniczy w trudnych sprawach moralności, zdrowego trybu życia i zwrotu majątku kościelnego. Jeśli konieczne
było prowadzenie trudnych negocjacji z władzami, jego zasadnicze stanowisko pomogło odzyskać nie jeden kościół. Pamiętam, jak w drugi dzień
świąt Bożego Narodzenia w 1990 roku przybyłem do Połocka, aby modlić
się z wiernymi, którzy nie mieli miejsca na stałą modlitwę – gromadzili
się na ulicy lub w prywatnych domach. Gdy poprosiłem władze o przeznaczenie pokoju na uroczyste nabożeństwo, o. Żylis natychmiast zaproponował odprawianie Mszy Świętej w auli Komitetu Wykonawczego Miasta.
Oczywiście władze się nie zgodziły. O. Kazimierz nalegał i zaproponował
modlitwę w pobliżu choinki na centralnym placu, ale to też im nie odpowiadało. W odpowiedzi na prośbę władze wydzieliły puste kino, w którym
odbyła się Msza Święta. Następnie kino to zostało przebudowane na piękny kościół. Ogólnie rzecz biorąc, o. Kazimierz był gwiazdą na nieboskłonie
walczącego ateizmu czasów radzieckich. Nawet w trudnym okresie prześladowań chrześcijaństwa wierzył, że prawda Boża zatriumfuje. Tak się
stało: ci, którzy prześladowali jezuitę, później mu dziękowali.
Pamiętam również, jak przed moim przeniesieniem do Moskwy w
1991 roku wysłałem o. Kazimierza do Dallas (USA) do szkoły telewizyjnej
„Lumen 2000”, aby przygotować wykwalifikowanego specjalistę w dziedzinie wideo mediów do Kościoła na Białorusi. Do tego czasu, filmując
najważniejsze nabożeństwa, wiele już dokonał w celu udokumentowania
historii odrodzenia miejscowego Kościoła. Wyzwania czasowe wymagały
jednak odpowiednio wyszkolonych specjalistów. Odwiedzając o. Kazimierza w Ameryce, usłyszałem wiele pochwał dotyczących naszego jezuity
od dyrektora szkoły telewizyjnej. Jednak, równocześnie, niektóre nawyki
o. Kazimierza były absolutnie niezrozumiałe dla Amerykanów. Na przykład, wiadomo, że tamtejsi mieszkańcy używają dużo lodu, wrzucają go
do prawie wszystkich napojów. Dlatego wszędzie są specjalne maszyny,
które wytwarzają lód. Tak więc w szkole telewizyjnej zauważono, że ich
maszyna zaczęła wydawać mało lodu. Wezwano fachowca. Długo szukał
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Zaczął wkładać siekierę pod łóżko. I rzeczywiście, pewnej nocy ktoś próbował wejść do jego domu. Po usłyszeniu nietypowych dźwięków o. Kazimierz podszedł do okna i wysunął z niego siekierę... Sprawcy zobaczyli to,
przestraszyli się i uciekli!
Zaczęłam tęsknić za ojcem, gdy tylko opuścił Indurę, aby przenieść
się do Grodna. Wielokrotnie go tam odwiedzałam, niosłam ulubioną zupę
mleczną. Kilka lat temu przyjeżdżałam do niego do Warszawy, gdy był
na leczeniu. Po obudzeniu się ze śpiączki o. Kazimierz przyznał się, że widział Jezusa, który powiedział, że jego czas jeszcze nie nadszedł. A teraz
okazuje się, że już nadszedł czas…
Ks. Andrzej Honczar, były duszpasterz więzienny, następca obowiązków o. Kazimierza: „Przyjmował każdego człowieka i był przykładem
w posłudze”.
Poznałem o. Kazimierza, gdy odbywałem praktyki w katedrze w Grodnie, gdzie on posługiwał. Pierwszą rzeczą, która wpadła mi w oko, był niekończący się pozytyw kapłana: był w stanie się cieszyć nawet, gdy chorował i nigdy nie narzekał na ból. Żartował też z własnej słabości. Często
mówił: „Zamrożę lub usmażę tego raka!” (znaczy w przerębli lub w łaźni
parowej. O. Kazimierz lubił medycynę niekonwencjonalną – uw. autora).
Do radosnego człowieka zawsze ciągną się ludzie, więc każdy, kto choć raz
go spotkał, chciał być blisko o. Kazimierza.
Jednak, jak bardzo serce tego jezuity jest w stanie kochać, zdałem
sobie sprawę dopiero wtedy, gdy zacząłem towarzyszyć o. Kazimierzowi w posłudze więźniom. Wchodząc do cel, dawał tym ludziom nadzieję
na zmiany, na miłość. Starał się znaleźć podejście do każdego, używał żargonu więziennego, aby rozmawiać tym samym językiem z więźniami. W
więzieniu był znany i ceniony przez wszystkich: zarówno „nowoprzybyłych”, jak i „autorytetów”. Przede wszystkim o. Żylis dbał o to, aby każdy
z więźniów został ochrzczony, czytał Biblię i przyjmował Komunię Świętą.
Pewnego dnia dowiedzieliśmy się, że więzień, którego ojciec wczoraj
wyspowiadał, próbował popełnić samobójstwo w nocy. O. Kazimierz natychmiast przybiegł do celi i zaczął przypominać o wartości tego człowieka
w oczach Boga. I ten ponownie przystąpił do spowiedzi, mając łzy skruchy
w oczach.
Gdy ojciec wyjechał do Warszawy, jego podopieczni więźniowie jeszcze długo pytali mnie o niego i obiecywali modlić się w intencji dobrego
zdrowia jezuity. Z kolei o. Kazimierz marzył, aby księża obsługujący więzienie pomagali ludziom również po zakończeniu ich uwięzienia. On sam
wielokrotnie wspierał duchowo i materialnie tych, którzy wyszli z więzienia. Wiem, że dzięki wysiłkom o. Żylisa wielu z nich zaczęło praktykować
wiarę na wolności.
Zauważę, że o. Kazimierz bardzo lubił stawiać zakład. I pewnego dnia
założyliśmy się, że schudnie 20 kg. Jeśli ojciec wygrałby zakład, to musiałbym kupić mu 20 butelek „amerykańskiej wódki” – tak jezuita nazywał
„Coca-Colę”. I zrzucił tę wagę! Ale przyszła choroba. Wziąłem mu 5 butelek napoju zamiast 20 (bo po co tyle?!), a on, odpowiadając, obiecał, że gdy
umrze, to będzie przychodził do mnie w nocy i będzie mnie łaskotać! Teraz
czekam, aż mnie odwiedzi. A podsumowując... to był święty człowiek!
Genua Szwedko, przedstawicielka katolickiej wspólnoty Litwinów
w Grodnie: „Nie można było nie poczuć jego życzliwości”.
Wiadomo, że o. Kazimierz Żylis urodził się na Litwie, gdzie został księdzem, jednak idąc za powołaniem misyjnym znalazł się na Białorusi. My,
przedstawiciele litewskiej wspólnoty Grodna, obecnie mamy 170 rodzin
i oczywiście od samego początku chcieliśmy mieć osobliwego duchowego kierownika, aby usłyszeć Słowo Boże w ojczystym języku. Z chwilą
powstania wspólnoty litewskiej zwróciliśmy się do księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza z prośbą o odprawianie Mszy Świętej po litewsku.
Najpierw robił to sam, a następnie zaprosił o. Kazimierza. Przez długie
lata zbieraliśmy się z nim na Świętą Liturgię w każdą niedzielę w kościele
pobrygidzkim.
Zapamiętałam go jako bardzo dobrego, troskliwego kapłana z doskonałym poczuciem humoru. Zawsze bawił nas wykonywaniem czastuszek
w języku litewskim – bardzo lubił to zajęcie. Pamiętam jak podczas Mszy
Świętej ślubnej, czytając modlitwę wiernych, o. Kazimierz zaznaczył i
mnie: „Módlmy się za naszą Geniuszkę, aby znalazła dobrego męża dla
siebie, ponieważ sam muszę przychodzić do jej ogrodu i potrząsnąć jabłoniami, aby pomóc zebrać plony”. Byłam wdową i naprawdę potrzebowałam wsparcia w gospodarstwie, a o. Kazimierz był osobą, która nie pozostawi bliźniego w potrzebie. Tego dnia śmialiśmy się całym Kościołem.

O. Kazimierz Żylis SJ odszedł po nagrodę
do Pana 15 lutego w Warszawie (Polska).
Uwielbialiśmy organizować Dzień cepelin – narodowe litewskie danie. Zwykle odbywało się w Święto Niepodległości Republiki Litewskiej.
Najważniejsze było, aby każdy z uczestników przygotował cepeliny na
swój sposób i przyniósł poczęstować. Oczywiście nie jedno takie święto
nie obyło się bez o. Kazimierza, który zawsze chwalił moje cepeliny z nadzieniem z potrójnego mięsa: drobiu, wołowiny i wieprzowiny. I chociaż
zwykle kapłan był całkowicie bezpretensjonalny w jedzeniu, tego dnia
sprawiał sobie przyjemność. Jednak, w rzeczywistości, niezależnie od tego,
czy cepeliny były, czy nie, za tym wszystkim kryło się pragnienie przebywania w pobliżu ludzi, których powierzono jego opiece.
Nawiasem mówiąc, o. Kazimierz zmarł w wigilię Święta Niepodległości Litwy. A my, dopóki tu jesteśmy, będziemy co miesiąc w ojczystym
języku kapłana składać modlitwy o wieczne szczęście dla niego w Królestwie Bożym.

Współzałożycielka
prestiżowej uczelni
będzie błogosławiona

Beatyfikacja współzałożycielki Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Mediolanie (Włochy)
– jednej z najbardziej prestiżowych instytucji edukacyjnych w Europie.
Armida Barelli (1882-1952)
– włoska świecka wierna z
Franciszkańskiego
Zakonu
Świeckich. Pochodziła z zamożnej rodziny, otrzymała dobre wykształcenie i aktywnie
pomagała sierotom i dzieciom
z biednych rodzin w Mediolanie. Siostra Armida założyła
pierwsze koła młodych kobiet
w ruchu „Akcja Katolicka”,
dała początek świeckiemu
Instytutowi Świeckich Misjonarek Królewskości Pana
Naszego Jezusa, a także wraz
z o. Agostino Gemelli była
współzałożycielką katolickiego uniwersytetu.

Zmiany w systemie
odbywania kary
i ustroju sądownictwa
w Watykanie

W Watykanie ogłoszono
List apostolski papieża Franciszka w formie motu proprio
dotyczący innowacji w zakresie Watykańskiego Kodeksu
Karnego.
We wstępie do dokumentu
papież zaznaczył, że zmiany
podyktowane są nowymi wymogami w systemie wymiaru
sprawiedliwości w sprawach
karnych oraz koniecznością
jego stałego dostosowania
do wymogów czasowych.
Przede wszystkim chodzi
o możliwość skrócenia kary
na okres 45-120 dni za każdy rok ograniczenia wolności
skazanego, pod warunkiem, że
w trakcie odbywania wyroku
jego zachowanie charakteryzuje się skruchą i aktywnym
uczestnictwem w programach
reintegracji społecznej.

Intencje modlitewne
na marzec
powszechna

Módlmy się o to, abyśmy
przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym
miłosierdziem Bożym.

diecezjalna

Módlmy się, aby Pan błogosławił tych, którzy czynią
uczynki miłosierdzia, i pozwolił im skutecznie pomagać innym.
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MISJA – SŁUŻENIE LUDZIOM
Parafianie kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu

O

siem lat minęło, odkąd na czele parafii św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy stanął o. Walery
Szejgierewicz OFMConv. Lata posługi w Świsłoczy dla proboszcza stały się okresem duchowego wzrostu i rozwoju. Niedawno misjonarz z woli Bożej opuścił swoje stanowisko i pożegnał się z krajem puszczańskim i ukochanymi parafianami.
Dla o. Walerego Świsłocz nie jest pierwszym miejscem posługi. Wcześniej głosił Słowo Boże
w Holszanach, Iwieńcu i Porozowie. Każda parafia pomagała zdobywać doświadczenie, wzbogacała wewnętrzne światło. Ponieważ, według przełożonego, im bardziej posługujesz ludziom, tym
bardziej rozwijasz się duchowo.
Posługa w Świsłoczy stała się dla o. Walerego nowym okresem rozwoju duchowego. Do pracy motywowali go otwarci i życzliwi ludzie, gotowi przyjść z pomocą przy każdej okazji. W relacjach z parafianami kapłan zawsze odczuwał wzajemną pomoc i wzajemny szacunek. Pomagało to
w regeneracji i nabieraniu nowych sił i energii.
Większemu zbliżeniu ojca ze świsłoczanami posłużyła utrata najbliższej osoby – matki. W tym
trudnym okresie stali się dla niego bardzo bliscy, pomogli godnie przeżyć wszystkie przeciwności
losu, wspierali i modlili się.
„Ojciec Walery jest człowiekiem, którego Bóg obdarzył wielkim pięknem duszy, życzliwością i
skromnością, mądrością w sprawach duchowych. Dziękujemy Bogu, że posłał na naszą drogę tak
wspaniałego proboszcza i gospodarza kościoła. I niech każdy jego dzień będzie radosny, szczęśliwy
i błogosławiony” – mówią wdzięczni parafianie.
Kapłan należy do zakonu franciszkanów, jest jego misjonarzem i kaznodzieją. Posłuszeństwo
jest uważane za główną zasadę, dlatego gdy jego pomoc jest potrzebna gdzie indziej, zawsze
spełnia wolę Bożą. Tym razem musiał rozstać się z obecną parafią i zostać proboszczem parafii
w agromiasteczku Pierszaje, a także, dodatkowo, gwardianem klasztoru w Iwieńcu.
„Moją podstawową misją jest godnie posługiwać ludziom tam, gdzie wzywa mnie Pan. Chcę
powiedzieć dziękuję Bogu za wszystko. A także podziękować mieszkańcom Świsłoczy za pomoc,
wsparcie, zrozumienie, szacunek i współpracę – powiedział o. Walery. – Ukochani parafianie kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu, troszczcie się o siebie i pamiętajcie o drugiej osobie, nie zapomnijcie dziękować Bogu, którego słowo powinno być na pierwszym miejscu. Jeśli będziecie z Nim,
On na pewno Wam pomoże. Szanujcie kapłanów, którzy będą wam posługiwać”.
Proboszcz parafii jest osobą, która niestrudzenie oddaje swoje życie posłudze Panu i ludziom.
Jeśli mówimy o duchowej mocy o. Walerego, głównym jej źródłem są modlitwy. Nie mniej jednak,
kapłan nie jest pozbawiony doczesnych radości. Aktywnie angażuje się w sport i angażuje młodzież
w tę przydatną sprawę. Do najbardziej lubianych zajęć należą także lektura literatury pięknej
w języku polskim, przejażdżki rowerowe po leśnych puszczańskich masywach.
W ciągu ośmiu lat o. Walery przylgnął do miasta, parafian. Ale, jak sam mówi, wypełnia wolę
Bożą. Jeśli w przyszłości będzie możliwość powrotu do Świsłoczy, chętnie przyjedzie.
Ważne jest to, że gdziekolwiek się znajdzie o. Walery, zawsze z niezmierzoną miłością i wielkim darem przebaczenia przynosi światło do ludzkich serc, kierując się wysokimi ideałami wiary i
duchowości.

NIEMCY. Niemiecki episkopat wybrał kobietę na sekretarza.
51-letnia dr Beate Gilles będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku. Wyboru dokonali uczestnicy zgromadzenia plenarnego
episkopatu. Swe nowe obowiązki przejmie 1 lipca. Dotychczas
Gilles kierowała wydziałem duszpasterstwa dzieci, młodzieży i
rodziny w kurii biskupiej w Limburgu. Ordynariuszem tej diecezji jest przewodniczący episkopatu bp Georg Bätzing. Na konferencji prasowej chwalił on swoją współpracownicę jako „poważną
teolożkę”, znającą różne struktury Kościoła Katolickiego i posiadającą doskonałe zdolności organizacyjne.
WŁOCHY. Papież odwiedził Edith Bruck, poetkę, żydówkę
ocalałą z Holokaustu. 90 letnia Edith Bruck (Edith Steinschreiber) urodziła się we wsi Tiszabercel niedaleko granicy z Ukrainą
w 1931 roku. W 1944 roku trafiła do Auschwitz. Następnie trafiła
do Dachau, potem do Christianstadt i wreszcie do Bergen-Belsen,
gdzie w 1945 roku została wyzwolona przez aliantów. Podczas
rozmowy z papieżem pani Bruck mówiła o jasnych chwilach,
którymi usiane było doświadczenie piekła obozów koncentracyjnych, przywołała lęki i nadzieje związane z czasem, w którym
żyjemy, podkreśliła wartość pamięci i rolę osób starszych w jej
pielęgnowaniu i przekazywaniu młodszym.
CHINY. Katolicy z Yiningu w obwodzie autonomicznym Sinciangu w północno-zachodnich Chinach muszą jak najszybciej
opróżnić i opuścić kościół Najświętszego Serca. Decyzją miejscowych władz, kościół w najbliższym czasie ma zostać zburzony.
Oznacza to, że grupa ponad 2 tys. wiernych straci swoje miejsce
modlitwy i celebracji Mszy Świętej. Władze nie podały oficjalnego
powodu chęci zburzenia kościoła, ale wiele osób podejrzewa, że
chodzi o wykorzystanie terenu, na którym stoi obecnie. Miałby
tam powstać duży ośrodek handlowy. Kościół ciągnie się bowiem
wzdłuż ulicy prowadzącej na miejscowe lotnisko i w planach urbanistycznych będzie ona nabierała coraz większego znaczenia.
ANGLIA. Diecezja Salford jest pierwszą katolicką diecezją
w Anglii, która wyznaczyła pełnoetatowego koordynatora, odpowiedzialnego za wdrażanie strategii ekologicznej. Рilotażowy
projekt badawczy, którego celem jest konsolidacja wysiłku całej wspólnoty katolickiej w Anglii i Walii w kierunku rozwiązania obecnego kryzysu ekologicznego. Specjaliści zaangażowani
w projekt „Strażnicy Stworzenia” opracowują narzędzia obliczania emisji dwutlenku węgla i zarządzania środowiskiem.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

PRZERYWAJĄC
MILCZENIE
ciąg dalszy ze str. 1

Przygotowała Angelina Marciszewska

OBJAWIENIE
ŚW. JÓZEFA W COTIGNAC WE FRANCJI
Pierwsze objawienie św. Józefa miało miejsce w małym
miasteczku w Prowansji. To
tam 7 czerwca 1660 roku ukazał się francuskiemu pasterzowi Święty Opiekun Maryi
i Jezusa. Gaspard Ricard pasł
trzodę na wzgórzu Bessillon.
Był upał, a młodzieniec odczuwał ogromne zmęczenie i
był wycieńczony z pragnienia.
W pewnej chwili ujrzał mężczyznę, który wskazał na skałę
i wypowiedział zaledwie kilka
słów: „Jestem Józef. Podnieś
skałę, a będziesz pił”.
Gaspard wahał się. Kamień
był ciężki, a do jego przesunięcia przydałoby się nawet
kilka osób. Mimo wszystko
posłuchał nakazu i przesunął
kamień. Zobaczył źródło, z
którego trysnęła woda. W ciągu kilku godzin od tego spotkania źródełko stało się wręcz

Lata później w miejscu
cuda zostało wybudowane
oratorium, którego gospodarzami byli księża z Kongregacji
Oratorium św. Filipa Neri, niosący posługę w Cotignac.
Po wybuchu rewolucji francuskiej 1789-1799 i w wyniku
zmian społecznych i religijnych, jakie zaszły na jej skutek, księża filipini zostali wydaleni z kaplicy i klasztoru,
który obok niej wybudowano.
Kaplica nie została zniszczona, ale klasztor przez lata popadał w ruinę. Od 1977 roku
w klasztorze posługują siostry
benedyktynki.
Teraz do miejsca objawienia św. Józefa przebiega szlak
pielgrzymkowy, który chętnie
jest odwiedzany przez tłumy
wiernych. Źródełko do tej pory
nie wyschło, mimo że od tego
cudownego spotkania minęły
już wieki.
Podczas objawień w Cotignac św. Józef znów był mało-

19 marca w Kościele Katolickim jest obchodzona
uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Także Ojciec Święty Franciszek ogłosił rozpoczęcie specjalnego Roku św. Józefa, którego obchód zakończy
się 8 grudnia 2021 roku.
fontanną z dużą ilością wody.
Od tamtej pory do tego miejsca przybywali ludzie i zaczęły
się liczne uzdrowienia.
Do miejsca objawienia
Oblubieńca Maryi przybył
19 marca 1661 roku także Ludwik XVI, który ogłosił święto
św. Józefa uroczystością państwową.

mównym, lecz mimo tego jak
zazwyczaj okazał się wymownym. W jego skąpym przesłaniu odczytujemy wezwanie nie
bać się zrobić pierwszy krok,
nawet jeśli całe zadanie wydaje się być nie do wykonania.
Oblubieniec Maryi akcentuje,
że proste działania pociągną
za sobą i proste rozwiązania

Edson Glauber później wspominał, że św. Józef pojawiał się z sercem
na piersi, a w jego sercu była ukazana litera „M” wraz z krzyżem

problemu, od nas jest potrzebna tylko cierpliwość i konsekwentność we własnym postępowaniu. A jeżeli patrzeć
głębiej w proste słowa św. Józefa, widzimy w nich ten sam
sens, który on nadaje wszystkim swoim wypowiedziom i
działaniom: zaufaj Bożemu
planowi.
OBJAWIENIE ŚW. JÓZEFA W ITAPIRANDZE
W BRAZYLII
Święty Józef ukazywał się
wraz z Jezusem i Maryją w
niewielkiej miejscowości Itapiranga położonej nad Amazonką, w północnej Brazylii
między 1994 a 1998 rokiem.
W pierwszą środę marca

1994 roku 22-letni Edson
Glauber, student miejscowego
Uniwersytetu Ekonomicznego,
otrzymał przesłanie, w którym Maryja Królowa Różańca
i Pokoju prosiła o nawrócenie, modlitwę różańcem oraz
o częste korzystanie z sakramentów Eucharystii, a także
Pokuty i Pojednania. Maryja
wskazała też na nabożeństwo
do Przeczystego Serca św. Józefa.
W ciągu czterech lat trwania objawień świętej Rodziny,
również sam św. Józef przekazał Edsonowi kilka obietnic:
„Tak jak ja jestem sprawiedliwy i wierny w oczach Boga,
tak też ci, którzy poświęcą
się nabożeństwu do mojego

serca, będą czyści, sprawiedliwi i święci w Jego oczach. Napełnię was łaskami i cnotami,
wspierając was w codziennej
drodze do świętości”.
Święty Józef obiecał także,
że „wszyscy, którzy będą czynić dobro najbardziej potrzebującym – szczególnie chorym
i umierającym, których pocieszam i ochraniam – otrzymają
w ostatnim momencie życia
łaskę dobrej śmierci. Ja sam
będę prosił o dusze [dobroczyńców] mojego Syna – Jezusa – wraz z moją małżonką,
Najświętszą Maryją. Pocieszymy ich w ostatnich godzinach
na ziemi, będziemy przy nich
wtedy obecni, a oni spoczną
w pokoju naszych serc”. W
przesłaniu zawarta była również obietnica, że wszyscy
grzesznicy, „nawet ci, którzy popełnili najgorsze grzechy, mogą ufać w Bożą miłość i przebaczenie, a także i
we mnie, w moje wsparcie”.
Na początku 2010 roku
po wielu badaniach – studiach, modlitwach i obserwacjach – lokalny biskup, Carillo
Gritti, w oficjalnym rozporządzeniu uznał Itapirangę jako
miejsce objawień Świętej Rodziny. 19 czerwca 2013 roku
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
wprowadziła imię św. Józefa
do modlitwy eucharystycznej.
Brazylijskie
objawienia
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny przypominają nam
opiekuńczą rolę tego świętego w dziejach chrześcijaństwa. Św. Józef dbał o Jezusa
o Maryję i teraz prosi nas
o modlitwę do jego serca, aby
móc wejść w nasze życie i
starannie, w każdej małej i w
każdej wielkiej sprawie, zaopiekować się każdym z nas.
Obiecując nam swoje wstawiennictwo, z kolei prosi o to
samo względem najbardziej
potrzebujących.
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SPĘDZIĆ CZAS SAM NA SAM Z BOGIEM
ciąg dalszy ze str. 1
Ks. Eugeniusz Amosionok

wikipedia.org

P

rawdopodobnie
każdy
chrześcijanin, przed rozpoczęciem okresu Wielkiego Postu, zastanawia się,
jak owocnie przeżyć ten bezcenny czas. Jedni starają się
zrealizować wielkopostne postanowienia związane z ograniczaniem się w jedzeniu,
albo praktykują ścisły post
w piątki; inni składają ofiary na utrzymanie parafialnej
świątyni lub organizacji charytatywnej, pomagając przy
tym konkretnym ludziom
w potrzebie. Jednak, wydaje
mi się, że dla współczesnego człowieka, któremu bardzo trudno jest zatrzymać się
w szybkim rytmie swojej codzienności,
najważniejsza
w tym okresie może być chwila spędzona sam na sam z Bogiem w kościele lub podczas
osobistej modlitwy.
Moim zdaniem głównym
powodem trwałego niepokoju
i zatroskania w dzisiejszym
społeczeństwie jest przesycenie informacji dochodzących
ze wszystkich stron, a także
nadmierne zagłębianie się
w sieci społecznościowe, które pozbawiają człowieka ciszy
i troski niezbędnej do duchowego wzrostu. Dlatego Wielki Post to czas, by spojrzeć
na swoje życie z dystansu i
ponownie połączyć się z Bogiem, kontemplując Jego nieograniczoną miłość okazaną
przez udrękę i śmierć na krzyżu. Jest to także okres, który
pozwala lepiej poznać samych
siebie, stopniowo odkrywając
w sobie obraz Boga i zastanawiając się nad ofiarą Chrystusa, którą uczynił dla każdego
z nas.
Z kolei Kościół Katolicki
zadbał o to, aby ten czter-

dziestodniowy czas nawrócenia był nasycony licznymi
nabożeństwami mającymi na
celu wyraźniejsze przeżywanie duchowych i fizycznych
cierpień i męki Chrystusa,
których doświadczył w drodze
do Kalwarii. W ten sposób
każdy chrześcijanin, biorąc
udział w wielkopostnych ćwiczeniach modlitewnych, ma
możliwość zapytać samego
siebie: „Kim ja jestem na tej

drodze krzyżowej? Piotrem,
który zdradził Chrystusa;
Piłatem, który nie znalazł
w sobie odwagi, by cokolwiek
zrobić; człowiekiem z tłumu,
który domagał się śmierci
Chrystusa; Szymonem Cyrenejczykiem, który pomagał
nieść krzyż, czy Janem, jedynym uczniem, który pozostał
z Chrystusem?”.
Warto również zauważyć,
że we wszystkich praktykach

wielkopostnych
wyjątkową
rolę odgrywa kontemplacja krzyża, która pomaga,
na ile jest to możliwe, dotknąć
wszystkiego, co przeżył Chrystus. Zauważcie bowiem, że
ani zdrada uczniów, ani nieznośny ból z powodu krwawiących ran, ani brak świadomości ze strony otoczenia
nie stały się przeszkodą dla
Jezusa, by spełnił zbawczą
wolę Ojca.
Co to może dla nas dzisiaj
znaczyć? Jak ta modlitewna kontemplacja może nam
pomóc w doświadczaniu codzienności? Oznacza to, że
w ciągu dnia możemy tak często, jak to możliwe, zwracać
uwagę na krzyż, szczególnie
w chwilach, gdy irytacja wkrada się do serca z powodu zmęczenia lub niechęci do przyjęcia woli Bożej i wydarzeń,
które dzieją się w życiu; gdy
ręce opadają, a rozpacz przenika w głąb duszy; w obliczu
bolesnego
niezrozumienia
ze strony tych, których najbardziej kochasz itp. Więc
tylko rozważanie o niezasłużonych i niesprawiedliwych cierpieniach Chrystusa
może pomóc nam znaleźć siłę
do dalszej walki.
Podczas Wielkiego Postu
nie można zapomnieć o modlitwie różańcowej, zwłaszcza
o rozważaniu tajemnic bolesnych, co pomoże spojrzeć
na okropne męki Chrystusa
oczami Tej, która nieustannie
towarzyszyła Synowi podczas
zbawczej misji. Właśnie Najświętsza Maryja Panna może
być dla nas obecnie wzorem
prawdziwej wierności i zaufania Bogu aż do śmierci.
Czterdziestodniowy czas nawrócenia może być dobrą okazją do rozpoczęcia kolejnego
dnia od porannej medytacji nad
Słowem Bożym, a dokładnie

od Ewangelii, którą Kościół
proponuje na dziś. Podczas Liturgii w Niedzielę Palmową i
Wielki Piątek usłyszymy teksty
z Ewangelii poświęcone cierpieniu i męce Chrystusa. Jednak
już od pierwszych dni Wielkiego Postu można podjąć refleksję nad tymi fragmentami. Motyw Psalmu 51 (50) „Zmiłuj się
nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!”, który słyszymy w Środę
Popielcową, może również być
dla nas prawdziwym impulsem
do głębokiej pokuty i skruchy
serca.
Bez wątpienia najlepszym
sposobem na przeżycie tego
bezcennego czasu powinien
być nasz udział w Eucharystii,
jednak nie tylko w niedzielę,
ale także w dni powszednie.
Często nie doceniamy znaczenia i istoty Świętej Ofiary,
podczas której dokonuje się
Tajemnica Paschalna. W końcu
to, co dzieje się na ołtarzu, a
mianowicie moment, w którym
Chrystus oddaje swoje Ciało,
ofiarowane za nas na krzyżu,
i swoją Krew, która „za wielu
będzie wylana na odpuszczenie
grzechów” (Mt 26, 28), powinna być dla nas źródłem i szczytem codziennego życia chrześcijańskiego.
Mocno wierzę w to, że gdy
„zasłona” na tym światem w
końcu się rozwieje, upewnimy
się, że modlitwa była tą tajemniczą siłą, wokół której wszystko w naszym życiu się układało. Ponieważ modlenie się jest
tak samo charakterystyczne
dla ludzkiej natury, jak oddychanie, jedzenie lub kochanie.
Modlitwa oczyszcza i pomaga
oprzeć się pokusom. Modlitwa
wzmacnia słabości, pokonuje
strach, udoskonala w miłości
i nadaje naszemu życiu jedno
i niepowtarzalne znaczenie.

KIEDY POSTANOWIENIE STAJE SIĘ DAREM?
S. Zoja Dąbrowska

C

zas Wielkiego Postu kojarzy nam się z postanowieniami, wyrzeczeniem się, wysiłkiem.
Nieraz tak bardzo absorbują nas nasze postanowienia, że zapominamy o kilku ważnych kwestiach, które nadają im sens. Wtedy zamiast nawrócenia ćwiczymy swoją wolę lub dbamy o figurę
i zdrowie, udowadniamy sobie i innym, że potrafimy nie pić alkoholu, nie jeść słodyczy, nie palić, i
mnóstwo innych rzeczy, które robimy, by pokazać
na co nas stać. Jednak w Wielkim Poście wcale nie
o to chodzi…. Chodzi o miłość, nawrócenie, naszą
małość i słabość oraz walkę z egoizmem. Zaskakujące? Już wyjaśniam co mam na myśli.
Miłość – ponieważ Jezus z miłości przyszedł
na ziemię, cierpiał okrutne męki i umarł na krzyżu, a potem zmartwychwstał. Z miłości do Ciebie i
do mnie, właśnie takich, jakimi jesteśmy. I jedyne
czego pragnie od nas w zamian – miłości. Więc, jeśli chcę podjąć jakieś postanowienie, to tylko dlatego, że chcę bardziej kochać Jezusa i innych ludzi.
Pięknie to brzmi, ale trudniej jest, gdy przechodzimy do konkretów. Gdy się przyjrzymy sobie i uda
nam się zobaczyć, co w naszym zachowaniu rani
Jezusa i bliźnich, to nie będzie nam łatwo to zmienić lub z tego zrezygnować. Zastanów się, co może
zająć takie miejsce w Twoim życiu. Jeśli głęboko
spojrzymy w swoje serce, to ta jedna rzecz może
wystarczyć jako postanowienie na cały okres Wielkiego Postu. Tylko trzeba zobaczyć siebie w prawdzie, co też nie jest proste. Warto prosić Ducha
Świętego o ten dar.
Nawrócenie – to zmiana myślenia. Chodzi mi
tu o nasze postrzeganie tego, co robimy dla Boga.
Nieraz zachowujemy się tak jakbyśmy łaskawie
znajdowali kilka chwil naszego cennego czasu

na modlitwę, zapominając, że to Bóg jest Panem
czasu i wieczności, albo myślimy, że swoim własnym wysiłkiem możemy zmienić coś w sobie. Jeśli
próbowałeś już na poważnie walczyć z jakąś słabością w sobie, wiesz z doświadczenia, że nie potrafisz się zmienić bez pomocy Jezusa.
W tym kontekście bardzo mi się podoba opowiadanie o małym chłopcu, który z mamą przyszedł
na koncert znanego pianisty. Chłopiec trochę się
nudził w wielkiej sali pełnej ludzi oczekujących
na cudowny koncert. Gdy mama na chwilę zajęła
się rozmową z panią, siedzącą obok niej, maluch
po cichu wstał i ruszył w stronę sceny, nie wiedząc,
co to jest. Zobaczył on schodki i wszedł za tajemniczą kotarę, za którą zobaczył przepiękny fortepian.
Chłopiec rozpoczął już naukę w szkole muzycznej,
więc podszedł i usiadł na stołku przy fortepianie. I
nagle zapaliły się światła, rozległy się gromkie brawa, odsłoniła się kurtyna i na scenę wszedł sławny
pianista. Był nieco zaskoczony, gdy zobaczył przerażonego chłopca ze łzami w oczach, oślepionego przez ostre światła i nie potrafiącego odnaleźć
wzrokiem mamy. Więc muzyk podszedł spokojnie
do malca i zapytał go, czy potrafi grać na pianinie.
Chłopiec walcząc ze łzami i łamiącym się głosem
odparł, że potrafi zagrać piosenkę „Wlazł kotek
na płotek”. Pianista światowej sławy z powagą
przyjął to wyznanie i zaproponował mu zagrać.
Drżącymi palcami, nie zawsze trafiając w odpowiednie klawisze, malec zagrał swój utwór. A potem muzyk zaproponował, żeby młody pianista
zagrał jeszcze raz, a on zagra razem z nim. Chłopiec grał coraz pewniej i odważniej, już nie mylił
nut, a mistrz fortepianu grał z nim, na bieżąco,
tworząc z tej prostej piosenki oryginalną i niesamowitą improwizację. Długo potem jeszcze wspominano w prasie ten koncert i mówiono, że był to

najpiękniejszy występ w całym tournee sławnego
muzyka.
Mniej więcej tak wygląda nasza współpraca
z Bogiem w naszym dążeniu do nawrócenia, dobra, piękna, świętości. Jezus nie chce tego pięknego dzieła uczynić bez naszego ubogiego, małego,
skromnego, drżącymi dłońmi zagranego „Wlazł
kotek…”. Więc postanowienia są potrzebne po to,
byśmy się otworzyli na łaskę Bożą i na cuda, które Bóg pragnie w nas uczynić, i pragnie tego
o wiele bardziej, niż my sami. Mam nadzieję, że
już wiesz o co mi chodziło z nawróceniem i naszą
małością.
Może dziwi Cię, że przy okazji postanowień
wielkopostnych mówię o walce z egoizmem. No
właśnie, niektóre postanowienia są sztuką dla
sztuki, zamiast zmieniać nas na lepsze i otwierać
na innych, zamykają nas w ciasnym kręgu robienia czegoś tylko i wyłącznie dla siebie. Już podaję
przykład. Jeśli podejmuję przysłowiowe postanowienie nie jeść słodyczy i udowadniam sobie, że
potrafię i na dodatek przynosi to korzyści mojemu
zdrowiu, to nie robię nic dla innych. Inaczej jest,
gdy te słodycze oddaję komuś albo pieniądze, które
zaoszczędziłem, ofiarowuję potrzebującym. Albo
jeśli chcę zrezygnować z nieustannego spędzania
czasu na portalach społecznościowych, ten czas
mogę spędzić z bliskimi czy potrzebującymi pomocy. Moja ofiara, rezygnacja z czegoś ma stawać się
darem dla innych, wtedy leczy mnie z egoizmu!
Wracając do początkowego pytania o to, czy i
kiedy postanowienia wielkopostne mają sens, możemy stwierdzić, że mają, ale tylko wtedy, gdy są
podejmowane z miłości do Jezusa, z pragnieniem
nawrócenia i świadomością własnej małości oraz
po to, by zwalczać w sobie egoizm. Niech moje postanowienie, moja ofiara staje się darem!
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DOPOMÓC
DOBRĄ RADĄ

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog

Modlitwa stanowi centralny i najbardziej dobitny
wyraz wiary człowieka religijnego. Pełni zasadniczą
funkcje w życiu wiernego i
ma ogromne znaczenie, ponieważ jest wyraźnym i zrozumiałym kryterium oddzielenia wiary od niewiary.

www.slowo.grodnensis.by

Pod ostrym kątem

PSYCHOLOGICZNE ZNACZENIE MODLITWY
Chciałbym też wspomnieć,
że modlitwa może być interpretowana w kategoriach psychologicznych. Aby człowiek
rozpoczął modlitwę powinien
skupić się wewnętrznie, wyciszyć się i zwrócić się do Boga.
Bez świadomości istnienia
Wszechmogącego modlitwa nie
może istnieć i osiąga swój cel,
gdy człowiek się z Nim spotyka.
Podczas spotkania treści, nowe
myśli przenikają z nieświadomości do sfery świadomej.
Człowiek, na tyle, na ile jest to
możliwe, zbliża się do Boga i
przeżywa radość i zadowolenie.
Autentyczne przeżywanie modlitwy niesie ze sobą wartości duchowe i psychologiczne. Więc
co modlitwa może dać człowiekowi? Przede wszystkim:
1. Pomaga lepiej poznać
siebie. Dzięki modlitwie człowiek dociera do swoich ukrytych pragnień, poznaje swój wewnętrzny świat z jego zaletami i
wadami, a poznając własne życie, wraz z Bogiem szuka tego,
co dla niego najlepsze.
2. Sprzyja uduchowieniu.

Kierowanie spraw ziemskich
ku Wszechmogącemu prowadzi do tego, że nabierają one
inną wartość, są uduchowione.
Człowiek szuka Boga, ponieważ
pragnie Jego opieki i pomocy,
pragnie przebaczenia grzechów, tęskni za miłością. Wie,
że w Bogu może znaleźć świętość, znaleźć to, czego najbardziej potrzebuje.
3. Zmienia życie osobiste. Poprzez modlitwę człowiek
rozwija się duchowo, inaczej patrzy na wiele ziemskich spraw,
a zatem osobiście przechodzi
na wyższy poziom rozwoju.
Poprzez modlitwę człowiek
może uświadomić sobie swoje
potrzeby i rzeczywistość, dowiedzieć się, że samowystarczalność jest samooszukiwaniem się, a modlitwa umożliwia
rozwiązywanie problemów i
tworzy konkretny plan działania. Przywraca energię psychiczną człowieka poprzez
kontakt z Bogiem, budzi wiarę
i nadzieję, przynosząc spokój
dla umysłu, co prowadzi również do zmniejszenia lęków,

napięcia i złości. Ponadto sprawia, że osoba jest wrażliwa
na potrzeby innych, wzmacnia
siły duchowe i fizyczne. Oczywiście, to tylko niektóre z psychologicznych znaczeń modlitwy, a ich lista jest znacznie
większa.
Niektóre badania psychologiczne analizowały modlitwę, próbując zrozumieć, dlaczego jedna osoba prosi Boga,
na przykład, o zdrowie, a druga tylko adoruje Go. Zdaniem
grupy psychologów sposób
modlitwy zależy w dużej mierze
od charakteru i temperamentu osoby, która się modli. Życie modlitewne dwóch osób
nie będzie wyglądało tak samo.
Należy pamiętać, że modlitwa jest darem od Boga, dzięki
któremu człowiek może znaleźć
Boga i poczuć się szczęśliwym.
Niech w naszym życiu będzie
wystarczająco dużo modlitwy,
szczególnie teraz, w trudnych
czasach, gdy doświadczamy
pandemii. Ponadto podczas
Wielkiego Postu tej modlitwy
może być jeszcze więcej.

Сnota ekologiczna
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ŚRODOWISKA
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Alena Majsiuk

Piękno okolicy cieszy nas, wypełnia nasz wewnętrzny świat i może leczyć duszę. Mieszkańcy miasta są tymi,
którzy tworzą piękno w swojej przestrzeni. Nawet jeśli wchodzisz w interakcje ze środowiskiem z najlepszymi
intencjami, czasami można spotkać działania, które niszczą stworzoną harmonię dookoła. W takim przypadku
możesz pomóc przywrócić piękno.
WZIĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA WŁASNE CZYNY
Biały śnieg w tym roku zmienił otoczenie. Od niego wieje czystością i świeżością... do pierwszego wyprowadzenia psów, do pierwszego parkowania samochodów na trawniku, do śmieci wywianych
przez wiatr lub wyniesionych przez wrony z otwartego pojemnika.
Co zrobić, aby miasto pozostało czyste?
Pierwszą rzeczą, jaką każdy z nas może zrobić, jest zastanowienie
się, czy jego działania przyniosą radość, czy może spowodują dyskomfort dla innych. Każdy drobiazg może stać się ważny w ogólnym
wyglądzie przestrzeni miejskiej.
Na przykład, osoba pali w oczekiwaniu na transport publiczny.
Dym z papierosa jest już wchodzeniem w przestrzeń innych, on
zatruwa. Rzucony niedopałek zmienia wygląd czystej przestrzeni,
może prowadzić do zatrucia ptaków, które w poszukiwaniu materiałów do gniazd często zbierają filtry. Gromadzi się na nich koncentrat pestycydów, z czego filtr nie ulega rozkładowi. Na przykład, trafiając do wody, szkodzi ptakom wodnym, rybom i tym, którzy będą
pić tę wodę.
Miłośnicy psów, wychodząc na spacer, zapominają posprzątać po
swoich zwierzętach. Współczesna karma tworzy ekskrementy, które
rozkładają się bardzo długo, mogą stać się problemem zdrowotnym
innych psów, pozostać nieprzyjemnym brudem na butach przechodniów. I sam pies na następnym spacerze pójdzie tą samą ścieżką.
Właściciele samochodów chcą zaparkować samochód bliżej
swojego domu, a kupując samochód, zapominają pomyśleć o tym,
gdzie go będą trzymać. Zauważaliście, jak samochody zabierają wygodną przestrzeń? Zajmują chodniki, po których później nie można
się poruszać. Stoją na placach zabaw, zmniejszając miejsce do wypoczynku dzieci. Depczą trawniki, po czym burze piaskowe wznoszą
się z cząstkami ze spalin i wycieków chemicznych z samochodów.
Osoba, wyrzucając śmieci, może otworzyć pojemnik, a następnie
zamknąć go, aby cała zawartość mogła dotrzeć do sortowni śmieci. Jeśli mieszkaniec miasta jest zbyt leniwy, aby zamknąć pojemnik lub wyrzucić odpady domowe do pojemnika na duże śmieci,
na ulicach można zobaczyć brudne bezpłatne reklamówki, które
podrzuca wiatr.
Pięknie pomalowane budynki nadają większą artystyczną pełnię,

w przeciwieństwie do nieudolnych graffiti na ścianach. Przyjemniej
jest wejść do czystego bloku i windy, niż do oplutego i obrzuconego
śmieciami.
Zanieczyszczenie przestrzeni bywa jeszcze światłem i hałasem.
Ktoś może bawić się petardami, fajerwerkami na osiedlu, rykiem
potężnego silnika w nocy, słuchaniem muzyki w miejscach publicznych. Należy jednak pamiętać, że są ludzie, małe dzieci i ptaki,
dla których spokój jest ważny. Każda osobista akcja ucieszy bardziej,
jeśli później wszyscy wokół będą zadowoleni.
DOPOMÓC DOBRĄ RADĄ BLIŹNIEMU
Nawet gdy zostawiacie czystą przestrzeń dookoła, zawsze można ją upiększyć: posadzić krzewy lub drzewa,ozdobić ławkę lub plac
zabaw. Można podnieść kawałek papieru, który spadł, lub poprosić o posprzątanie po sobie osoby, która zapomniała, że przestrzeń
miejska jest wspólna dla wszystkich. Palaczowi przypomnieć, że
w miejscach publicznych palenie jest zabronione, a właścicielowi
psa – że należy posprzątać po nim. Tym, którzy naruszają zasady
parkowania samochodów, można przypomnieć, że są specjalnie
wyznaczone miejsca. W zetknięciu się z nieugiętymi właścicielami pojazdów pomoże wykonanie telefonu pod numer 102. Można
podtrzymywać czystość miasta również zgłaszając się do dyspozytora pod numer 115 lub pozostawiając wniosek na stronie internetowej www.115.бел.

Ludzie poszerzają przestrzeń dla siebie kosztem
dzikiej przyrody, dlatego pojawiła się potrzeba przypomnienia, że dla równowagi na Ziemi żywe organizmy i
ich środowisko są tak samo ważne jak ludzkie potrzeby. W związku z tym, 3 marca obchodzimy Światowy
Dzień Dzikiej Przyrody, pamiętając: wszystko może
być korzystne, jeśli nie podnosi się swoich potrzeb ponad potrzeby innych. Wszystko jest jedyne na Ziemi,
jak bez pszczół nie może być plonów, a bez plonów
nie może być człowieka.

zadaj pytanie

Czy
w ogóle
nie wolno
świętować
w Wielkim
Poście?
grodnensis.by

U

roczyste obchodzenie rocznicy urodzin jest mocno zakorzenione w tradycji naszego narodu i służy budowaniu więzi
rodzinnych i przyjacielskich w atmosferze miłości i ciepła. Jednak,
jest bardzo wielu ludzi, których
urodziny przypadają w okresie
Wielkiego Postu. Pytają się, jak
świętować w poście?
Czwarte przykazanie kościelne brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych, a w czasie
Wielkiego Postu powstrzymywać
się od udziału w zabawach”. Przy
czym obecnie obowiązujące prawo mówi w ogóle o zabawach, nie
precyzując jakie one są. Kościół
pozostawia na sumieniu wiernych
określenie ram i sposobu przeżywania Wielkiego Postu. Na pewno
potańcówki i głośną muzykę należy wykluczyć. Warto pamiętać,
że intencją przykazań jest pomoc
wiernym w samokontroli i kształtowaniu wolności serca.
Urodziny, podobnie jak imieniny i różne rocznice, są dobrą
okazją do podziękowania Panu
Bogu za otrzymane życie i niezliczone dary. Wydaje się zatem, że
najlepszym sposobem obchodzenia własnych świąt jest, przede
wszystkim, modlitwa, a także,
o ile to możliwe, udział w Eucharystii. Warto także przystąpić
w tym dniu lub w przeddzień
do spowiedzi, aby z oczyszczoną
duszą przyjąć Komunię Świętą.
Godnym przykładem do naśladowania jest zamawianie przez wielu wiernych Mszy Świętej z okazji
ważnych dat.
W okresie Wielkiego Postu
można zorganizować urodziny lub imieniny, ale trzeba pamiętać o zakazie uczestniczenia
w zabawach. Można poczuć radość bez hucznej zabawy, a także
bez alkoholu, albo przynajmniej
bez upijania się. W takim przypadku jest nawet więcej okazji
na przyjazne rozmowy. Można
również przesunąć świętowanie
na czas po Wielkanocy.
Ponadto bardzo często w okresie Wielkiego Postu przypada Dzień Kobiet. Jak i w każdym
innym przypadku wierni w tym
dniu mają szczególny powód
do modlitwy przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny,
Orędowniczki wszystkich kobiet.
Na pewno nie zakłócimy ducha
Wielkiego Postu przez złożenie
życzeń drogim Paniom i wspólne
zjedzenie kawałka smacznego tortu. Jednak, uczestnictwo w imprezach masowych, a także organizowanie hucznej zabawy w tym dniu,
związane z nadużywaniem alkoholu, z głośną muzyką i z tańcami bez wątpienia byłoby naruszeniem 4 przykazania kościelnego.
W okresie Wielkiego Postu
można spotkać się z rodziną czy
przyjaciółmi, wyjść do teatru,
kina, czy filharmonii. Dla niektórych ludzi, zbytnio pochłoniętych
codziennymi sprawami, takie
spędzenie czasu może być nawet
swego rodzaju dobrym czynem
wielkopostnym. Właściwe przeżywanie Wielkiego Postu to nie tylko
wyrzeczenia i ograniczenia, ale,
przede wszystkim, czas dobrych
uczynków i zastanowienia się nad
sobą, modlitwy, jałmużny, pomagania biednym i starannego wykonywania własnych obowiązków.
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POST TO AKT MIŁOŚCI DO BOGA

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym
słowem, które pochodzi z ust Bożych”
(Mt 4, 4)
Miłość... czym ona jest i jak
ją okazujemy? W ludzkim wymiarze wszystko wydaje się
być oczywiste. Ukochana osoba
zwykle zajmuje najważniejsze
miejsce w naszym sercu. Jeżeli kogoś kochamy, to cała nasza dusza, myśli, pragnienia i
marzenia są skierowane ku tej
osobie. Chcemy z nią spędzać
jak najwięcej czasu, być blisko i
czerpać przyjemność z rozmowy. Cieszymy się, gdy podzielamy wspólne zdanie i „nadajemy
na tych samych falach”. Staramy
się unikać tego, co by sprawiło
przykrość ukochanej osobie, lub
ją zraniło, a raczej czynimy to,
co jest miłe.
Czy mamy z miłości jakieś
korzyści? Czy możemy wymusić na kimś wzajemne uczucie?
Dojrzała miłość jest dobrowolnym poświęceniem się i ofiarowaniem drugiej osobie tego, co
najlepsze, z czystego serca, nie
oczekując niczego w zamian.
Pragnienie kochać i być kochanym jest najwyższą nagrodą.
JAK OKAZAĆ MIŁOŚĆ
WOBEC BOGA?
Dlaczego więc tak trudno
czasami przychodzi nam okazywanie miłości wobec Boga?
Przecież jesteśmy stworzeni
na Jego podobieństwo. Co jest
miłe Naszemu Ojcu w Niebie?
Co my możemy dać Mu w darze
na znak swojej miłości, skoro i
tak wszystko od Niego pochodzi? Słowo Boże wskazuje na to,
że są trzy rzeczy, które poruszają serce Najwyższego i za które
zawsze wynagradza: jałmużna,
modlitwa, i post. To są widzialne
czyny, które wzbudzają relację z
niewidzialnym Bogiem. „Ty zaś,
gdy pościsz, namaść sobie głowę
i umyj twarz, aby nie ludziom
pokazać, że pościsz, ale Ojcu

twemu, który jest w ukryciu. A
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 17-18).
Najcenniejszym darem, który my możemy ofiarować Ojcu
jesteśmy my sami. Wszystko,
czego On pragnie – to nasze
czyste, kochające i wdzięczne
serce. „Błogosławieni czystego
serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). „Tak więc
proszę was, bracia, w imię miłosierdzia, którym nas Bóg darzy,
abyście chcieli składać samych
siebie jako ofiarę żywą, świętą i
miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata,
lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli
rozpoznać, jaka jest wola Boża:
co jest dobre, co Bogu przyjemne
i co doskonałe” (Rz 12, 1-2).
POST OCZYSZCZA SERCE
To właśnie post w sposób namacalny daje człowiekowi możliwość przebadać swoje wnętrze,
oczyścić serce ze wszystkiego,
co jest obce Stwórcy i przeszkadza zbliżyć się do Niego. Wyrzeczenie się rzeczy przyjemnych
ujawnia duchowe i fizyczne sfery, w których mamy problem i
gdzie tracimy kontrolę. Co jest
na pierwszym miejscu w twojej hierarchii wartości? Komu
lub czemu służysz i poświęcasz
większość swojego czasu? Bez
czego nie wyobrażasz sobie życia? Gdzie jest twój najdroższy
skarb? Czy na pewno odpowiedzią jest Bóg?
Post nie polega wyłącznie na
rezygnacji z potraw lub szkodliwych przyzwyczajeń w celu
spełnienia reguł religijnych i nakazów. W takim ujęciu byłoby to
czyste faryzejstwo i nie dałoby
owoców duchowych. Post, przede wszystkim, jest aktem miłości
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i wierności Bogu, przez który dajemy świadectwo, że żałujemy
za wszystkie przewinienia, i dobrowolnie chcemy odłączyć się
i wyzwolić się od wszystkiego,
co przeszkadza nam zbliżyć się
do Niebieskiego Ojca, usłyszeć
Jego głos i spełniać Jego wolę.
NA WŁAŚCIWEJ FALI
Aby wysłuchać upragnioną
audycję radiową, najpierw należy nastroić radio na odpowiednią falę. Duch Święty nadaje
na fali ofiarnej miłości, więc
żeby usłyszeć głos Boga i doświadczyć Jego działanie, powinniśmy nastroić nasz odbiornik – nasze serce – na właściwą
falę, i wyzbyć się wszystkiego,
co miłością nie jest. Duch Święty nie może napełnić naczynia,
które po brzegi jest wypełnione nieczystościami: egoizmem,
złością, urazami, narzekaniem,
nienawiścią, pychą, osądzaniem,
krytykowaniem, plotkowaniem,
namiętnościami, nałogami, zazdrością, chytrością, rozdrażnieniem, gniewem, a także przywiązaniem do rzeczy materialnych i światowych itd.
Aby wykopać studnię, i dotrzeć do źródła czystej wody,
należy usunąć wiele warstw
ziemi, czyniąc przy tym pewien
wysiłek. Podobnie z człowiekiem, żeby oczyścić serce, należy zadać sobie trud i odkurzyć
swoją duszę z brudu przykrych

emocji, przywiązań i przeżyć.
Post w tym celu jest niezamiennym narzędziem, które osłabia pożądania ciała, natomiast
wzmacnia pragnienia ducha.
POST ŁAMIE MOC ZŁA
Istnieje bezpośrednia korelacja między tym, co czynimy
z naszym fizycznym ciałem, i
jak to równolegle wpływa na
niewidzialny duchowy świat.
Spożycie owocu przez pierwszego człowieka, Adama, stało się
aktem nieposłuszeństwa Bogu
Ojcu, i automatycznie przekazało władzę duchową przeznaczoną człowiekowi w ręce szatana.
Natomiast, przez post i wyrzeczenie się, Pan Jezus zwycięsko
stoczył walkę z wrogiem człowieczeństwa i jego pokusami,
przywracając pełnię autorytetu
nad mocami ciemności. Tak i
my, przez wyrzeczenie się i post
łamiemy władzę ducha nieczystego i zwyciężamy go w naszym
życiu. „Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem” (Mt 17, 21).
POST DAJE
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Czy rezygnacja z przyjemności w Wielkim Poście odbiera
mniemaną radość życia? Wręcz
przeciwnie! Post przywraca pogodę i wolność ducha utraconą
przez negatywne doświadczenie. Z wielokrotnych historii

przedstawionych na łamach Biblii widzimy, że gdy człowiek
fizycznie czynił akt upokarzania się i posłuszeństwa przez
post na znak miłowania Boga,
On wyzwalał ponadnaturalną
duchową moc i pomoc z Nieba,
która w konsekwencji zawsze
dawała błogosławieństwo.
Takim sposobem, Stwórca
zapewnił ochronę i opiekę dla
całej rodziny, domu i całego
dobytku Ezdrasza (por. Ezd 8,
21-23), odwrócił sprawiedliwą
karę od Króla Achaba i nie sprowadził na niego niedoli (por.
1 Krl 21, 27-29), zmiłował się
nad Żydami i uchronił ich przed
zagładą Hamana, dzięki postu
Estery; odbudował zniszczony
mur Jerozolimy (por. Ne 9, 1-3),
a także dał wskazówki w wyborze działania i zapewnił zwycięstwo synom Izraela w walce
z wrogami (por. Sdz 20, 26).
Więc, jeżeli toczysz walkę z
wrogiem: własnymi słabościami,
nałogami, negatywnymi stanami emocjonalnymi; jeśli stoisz
na rozdrożu i nie wiesz jaki dokonać wybór, potrzebując światła
Ducha Świętego; jeżeli straciłeś
poczucie bezpieczeństwa i opanowuje cię totalny strach o przyszłość twojej rodziny, lub jeżeli
potrzebujesz duchowego lub fizycznego uzdrowienia – nawróć
się do Boga przez post. Dobry
Ojciec zawsze czeka na powrót
syna marnotrawnego.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

7 marca – III Niedziela Wielkiego Postu
J 2, 13-25
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał
siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.
Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni,
także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś,
którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz
się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę
świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści
sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś
mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego,
że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał
w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich
znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest
w człowieku.

Być żywą świątynią Boga

Stworzenie części handlowej na terenie świątynnym sprawiło, że panowała tam bardziej
atmosfera bazaru niż miejsca świętego. Zamiast atmosfery modlitwy i skupienia, Pan Jezus
spotyka tam bankierów i kupców, którzy zaburzają świętość, jaka przystoi domowi Boga. Jezus jawi się tutaj jako człowiek z krwi i kości, targany emocjami i gniewem, w obronie tego,
co święte i sprawiedliwe. Miłość do Ojca i gorliwość w wypełnianiu Jego prawa nie pozwala
pozostać Chrystusowi obojętnym na bezczeszczenie świątyni. Oczyszcza dom Boży, by przywrócić mu należny szacunek i porządek, usuwając to, co złe i niesprawiedliwe.
Jezus zwraca uwagę na jeszcze inną świątynię. Gdy Żydzi żądają wyjaśnień i pytają: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”, Jezus mówi o odbudowaniu w ciągu trzech dni świątyni swego ciała. Zwraca więc uwagę nie tylko na świątynię jako
budynek, ale na zachowanie świętości żywej świątyni, jaką jest sam człowiek.
W okresie Wielkiego Postu mamy kolejną szansę na zrobienie porządku w swojej własnej
„świątyni”, na użycie bicza samokrytyki i usunięcie z serca spraw, które obrażają naszego
Ojca, na poprzewracanie stołów pychy, egoizmu i obojętności. Przez post, modlitwę i jałmużnę podejmijmy walkę o piękno naszej świątyni, by kiedyś w Niebie mogła wiecznie trwać
na chwałę Boga.
Panie Jezu Chryste, pozwól mi pozbyć się pychy, egoizmu i obojętności. Bądź zawsze
na pierwszym miejscu w moim życiu!

14 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu
J 3, 14-21
Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba,
by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego
Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo
nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich
uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby
jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu”.

Zobaczyć prawdziwe światło

Pan Jezus w nocnej rozmowie z uczonym Nikodemem tłumaczył mu, jak należy odczytywać znaki, które Bóg zostawia na drodze człowieka. I jak wiele zależy od właściwego
odczytywania tych znaków każdego dnia. Przypomniał Nikodemowi wydarzenie z czasów wędrówki narodu wybranego przez pustynię, gdy to Bóg dopuścił na Izraelitów plagę
jadowitych węży, ale równocześnie nakazał Mojżeszowi postawić wysoki pal i umieścić
na nim podobiznę węża. Dla ocalenia od śmierci wystarczyło, aby ukąszony spojrzał z wiarą
na tego węża. Chodziło nie tyle o prosty gest zwrócenia się do węża, ale o dostrzeżenie oczyma wiary mocy Bożej płynącej z wypełnienia tego łatwego nakazu.
Przez to przypomnienie Jezus przygotował Nikodema do odczytania ważniejszego znaku:
wywyższenia Syna Człowieczego na drzewie krzyża. Ten znak jest konieczny, aby każdy miał
życie wieczne. Możemy sądzić, że Nikodem zrozumiał naukę Jezusa, ponieważ widzimy go
na Golgocie, gdy uczestniczy w pogrzebie Zbawiciela. Uczonego nie przeraził krzyż, ponieważ zrozumiał jego sens.
Jezus daje nam potrzebne światło do lepszego widzenia otaczającej nas rzeczywistości,
ale jednocześnie z żalem dodaje, że człowiek często „nienawidzi światła i nie zbliża się
do światła, aby nie potępiono jego uczynków”. Niektórzy ludzie wolą trwać w ciemności, ponieważ opowiadają się po stronie zła. Nie chcą światła, ponieważ boją się zobaczyć
prawdziwy obraz własnego życia. My również często znajdujemy się w sytuacji Izraelitów
na pustyni skażonych jadem zła. Mamy postawiony przed sobą znak uzdrowienia, ale brak
nam dobrej woli, aby na niego spojrzeć.
Panie Jezu Chryste, daj mi odwagę, bym zawsze mógł spojrzeć na Twoje drzewo krzyża.
Pozwól mi z czystym sumieniem trwać przy Tobie!
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Odpoczynek ze „Słowem”

Z głębi serca

JEGO EKSCEL ENCJI
KSIĘDZU BISKU POW I
JÓZEFOW I STA NIEWSK IEM U

CZCIGODNEM U KSIĘDZU
A L EKSA NDROW I SZEMETOW I

CZCIGODNEM U OJCU
K A ZIMIERZOW I JĘDRZEJCZ A KOW I

z okazji nadchodzących imienin życzymy mocnego zdrowia oraz nieustającej opieki Matki Bożej i św. Józefa.
Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami,
Anioł Stróż dodaje sił, a Duch Święty prowadzi przez
całe życie.
Kochająca mama z rodziną

z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia: radości, mocnego zdrowia, ludzkiej życzliwości, niegasnącego zapału wiary, sił i wytrwałości w posłudze
kapłańskiej. Niech spotykane na Twej drodze trudności nigdy nie zniechęcają, lecz umacniają i prowadzą
do świętości.
Wierni parafii Grodno-Augustówek

z okazji imienin życzymy błogosławieństwa Bożego, opieki Najświętszej Maryi Panny, darów Ducha Świętego,
wszelkich potrzebnych łask od Chrystusa, dobrego zdrowia, pokoju w sercu, równowagi duchowej, a także ludzkiej dobroci i niegasnącego ciepła duchowego w posłudze
kapłańskiej.
Parafianie ze wsi Niemnowo

CZCIGODNEM U OJCU
K A ZIMIERZOW I JĘDRZEJCZ A KOW I

CZCIGODNEM U KSIĘDZU
OL EGOW I KU DERCE

CZCIGODNEM U OJCU
K A ZIMIERZOW I JĘDRZEJCZ A KOW I

z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech miłosierny Bóg obdarzy Cię mocnym zdrowiem
i niewyczerpalnym natchnieniem, światło Chrystusa
niech oświetla drogę kapłańską, a Matka Boża prowadzi najlepszym szlakiem do świętości i z troską przytula
do swego macierzyńskiego serca.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Sylwanowiec

z okazji urodzin z całego serca życzymy wszelkich łask
Bożych, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny
i świętego patrona oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech każdy dzień będzie szczęśliwy i błogosławiony, a trud na niwie Pana przynosi obfite owoce.
Wierni parafii Grodno-Augustówek

z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia:
mocnego zdrowia, radości, pokoju na każdy dzień, ludzkiej życzliwości, darów Ducha Świętego, zawsze dobrych
ludzi dookoła, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki
Najświętszej i świętego patrona.
Wierni ze wsi Ostasza

CZCIGODNEM U KSIĘDZU
K A ZIMIERZOW I M U R AW IE

CZCIGODNEM U OJCU
K A ZIMIERZOW I JĘDRZEJCZ A KOW I

z okazji imienin składamy moc najserdeczniejszych
życzeń: mocnego zdrowia na długie lata, opieki Najświętszej Maryi Panny i świętego patrona. Niech Matka Boża otuli Cię swoim płaszczem miłości, a święty patron towarzyszy w każdej chwili życia. Szczęść
Boże!
Mieszkańcy wsi Szembielowce

CZCIGODNEM U OJCU
K A ZIMIERZOW I JĘDRZEJCZ A KOW I

z okazji imienin przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia na długie lata, owocnej posługi duszpasterskiej, pogody ducha i życzliwych ludzi obok. Niech Jezus
Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, Anioł Stróż
dodaje sił, Matka Boża otacza swą matczyną pieszczotą, a Duch Święty prowadzi przez całe życie.
Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Żupran

CZCIGODNEM U KSIĘDZU
A L EKSA NDROW I RU DZIEW ICZOW I

z okazji urodzin składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg
Wszechmogący obdarza Cię wszelkimi łaskami, a Matka Boża i patron święty nieustannie się opiekują. Niech
zdrowie będzie mocne, radość codzienna, siły nieustanne, a serce nadal zostaje dobre i otwarte na Boga i ludzi.
Życzymy dobrych ludzi obok i wszystkiego najlepszego.
Parafianie kościoła pw. św. Michała Archanioła
w Łukonicy

CZCIGODNEM U OJCU
K A ZIMIERZOW I JĘDRZEJCZ A KOW I

z okazji imienin przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, pomyślności, życzliwych ludzi
obok, pogody ducha i nieustannej radości na każdy
dzień. Niech Matka Boża i święty patron otulają Ojca
swoim płaszczem i obdarzają potrzebnymi łaskami.
Z wdzięcznością i modlitwą Rodzina Bondziusz
ze wsi Mońkowce

CZCIGODNEM U KSIĘDZU
A L EKSA NDROW I SZEMETOW I

z okazji imienin życzymy mocnego zdrowia, pogody
ducha, wytrwałości i nieustannego zapału w pełnieniu służby kapłańskiej. Niech Matka Najświętsza wraz
ze swoim Synem zawsze mają Cię w swojej opiece, towarzysząc w ciągu całego życia, byś zawsze z ogromną
radością służył Bogu i ludziom.
Wdzięczni członkowie grup modlitewnych
z parafii Grodno-Augustówek

CZCIGODNEM U KSIĘDZU
OL EGOW I KU DERCE

z okazji urodzin życzymy, by całe Twe życie było wypełnione światłem i miłością. Niech Zbawiciel prowadzi
Cię wspaniałą drogą kapłańską, a obok zawsze będą
wyłącznie życzliwi ludzie. Życzymy mocnego zdrowia,
a także nieustannej opieki Maryi Panny i świętego patrona.
Wdzięczni członkowie grup modlitewnych
z parafii Grodno-Augustówek

z okazji imienin z całego serca życzymy dobrego zdrowia, radości na co dzień, wszelkich łask Bożych, obfitych
darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Najświętszej
Maryi Panny. Niech każdy Ojca dzień będzie oświecony
promieniami Miłosierdzia Bożego.
Walery, Jana i Weronika

CZCIGODN Y KSIĘŻE PROBOSZCZU
A L EKSA NDRZE SZEMET!

Z okazji imienin serdecznie życzymy, aby Bóg Cię błogosławił na każdy dzień posługi, obdarzał siłą, cierpliwością, wytrzymałością i męstwem. Niech nigdy nie gaśnie
Twa gorliwość na niwie Pana, żarliwość w modlitwie,
ciepło i miłość, którymi się z nami dzielisz. Niech Matka
Boża zawsze strzeże Cię przed wszelkimi nieszczęściami
i troskami oraz trzyma Cię pod swoją opieką. Serdecznie dziękujemy za każdą Twą posługę w sakramentach,
za każde dobre słowo i radę, za to, że jesteś bardzo gorliwym gospodarzem swojej świątyni.
Z szacunkiem parafianie z Adamowicz

CZCIGODN Y M OJCOM
K A ZIMIERZOW I M U R AWSK IEM U
I K A ZIMIERZOW I JĘDRZEJCZ A KOW I

z okazji imienin składamy serdeczne życzenia: obfitych
łask Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, nieustannej opieki Matki Bożej. Niech ludzie, których spotykasz na drodze kapłańskiej, darzą Was radością i życzliwością.
Rodziny Orlukas i Juodeszko ze wsi Goraczki
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.
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Odwiedzając parafię Podwyższenia
Krzyża Świętego w Lidzie, honorowy
metropolita mińsko-mohylewski abp
Tadeusz Kondrusiewicz podziękował
wiernym za modlitwy podczas jego wygnania, które trwało prawie 4 miesiące.
Odprawiając Mszę Świętą na początku
Wielkiego Postu hierarcha przypomniał,
jak ważne jest czuwanie i nie poddawanie się pokusom złego ducha. „A tym
bardziej niebezpieczne jest wchodzenie
z nim w kompromis” – dodał arcybiskup.
Hierarcha wyraził zaniepokojenie
kryzysem społeczno-politycznym w kraju, przypominając, że „jest chory i wymaga leczenia, dopóki my jako naród nie
zginiemy definitywnie. Zło musi zostać
pokonane przez dobro, a grzech – przez
łaskę Bożą. Nie jest to łatwa sprawa, ale
z Bożą pomocą jest to możliwe”.

W parafii św. Ojca Pio w Łoźnie
(Diecezja Witebska) nie ma organisty.
Ale mają muzyka, który gra na instrumentach dętych. Pan Igor Łokotko
przejeżdża 15 km w każdą niedzielę
na Mszę Świętą do parafii w Łoźnie i
akompaniamentem na klarnecie pomaga parafianom uczyć się nowych i
doskonalić dobrze znane pieśni.
Pan Igor przyznaje, że muzyka kościelna jest dla niego czymś zupełnie
nowym. Śpiew różni się od dzieł świeckich nie tylko samą treścią, ale także
kompozycją. Zupełnie inna melodyka.
Z radością zgodził się grać na Mszy
Świętej, ponieważ zobaczył, że parafianom brakuje precyzji w wykonywaniu
śpiewu. A Liturgia z akompaniamentem muzycznym wygląda znacznie
bardziej uroczyście.

Na świecie rośnie zainteresowanie błogosławionym Carlo Acutisem –
przedwcześnie zmarłym na białaczkę
15-letnim programistą i ewangelizatorem internetowym, który ofiarował swe
cierpienia Chrystusowi i Kościołowi.
Na aktualność świadectwa błogosławionego „entuzjasty internetu” zwrócił
uwagę prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Marcello Semeraro. Okazją była prezentacja nowej
biografii Carlo Acutisa, która ukazała
się w watykańskim wydawnictwie.
Chłopiec był programistą-samoukiem, który interesował się grami komputerowymi, ale to nie powstrzymało go
przed byciem pobożnym człowiekiem,
który kocha Boga i pomaga ludziom.
Gdy chłopiec miał 11 lat, stworzył katalog internetowy, w którym zebrał informacje o cudach eucharystycznych.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie są nowi akolici i kandydaci do kapłaństwa. Akalitami zostali
klerycy 5 roku Eugeniusz Abramow i
Witalij Górec oraz 4 roku Artiom Kirjanow, Paweł Pogasaj i Aleksander Szymański. Kandydatem do kapłaństwa
został uznany student 5 roku Andrzej
Juchnik.
Przyjęciu posług poprzedziły trzydniowe rekolekcje wielkopostne, zakończone w przeddzień uroczystości
seminaryjnej. Te dni przyczyniły się
do przygotowania kleryków do kolejnego odpowiedzialnego kroku na drodze do kapłaństwa.
Aktualne wiadomości, zdjęcia,
wideo. Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!
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