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Koszyczek ze święconką. Co
powinno się w nim znaleźć

Każda z rzeczy znajdujących się w koszyczku
wielkanocnym ma swój własny symbol i jest
postrzegana jako dar Boży.
na stronie
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H. Waluszko

Sopoćkinie

Wierni idą w procesji Drogi Krzyżowej, Grodno 2009 r.

grodnensis.by

Ponad 10 lat temu Chrystus przeszedł przez centralne ulice Grodna, zatrzymując się w pobliżu lokalnych zabytków
i mniej znaczących budynków. Za nim podążała kolumna
wzruszonych wiernych, którzy co jakiś czas płakali, obserwując zakrwawionego Zbawiciela.
na stronie
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Samodzielnej parafii rzymskokatolickiej w Sopoćkiniach nie było bardzo długo.
na stronie
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parafiaandrzejaboboli.pl

W obronie życia

Każde życie ludzkie jest święte, dlatego
zasługuje na szacunek i obronę.
na stronie
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EUGENIA NAJDOWICZ:
„DĄŻYMY JESZCZE
KU KULTURZE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
FINANSOWEJ”
„Radio Maryja” jest
największym katolickim medium na Białorusi. Jego codzienna publiczność liczy
od 500 do kilku tysięcy słuchaczy.
na stronie
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Aktualności

Drodzy Czytelnicy!

Można przejść obok krzyża obojętnie. Zwłaszcza jeśli nie dostrzega się na krzyżu Jezusa.
Czynią to miliony ludzi na świecie. Jeśli jednak widzi się cierpiącego Chrystusa, krzyż przestaje być obojętnym symbolem, lecz staje się lustrem, w którym człowiek zaczyna widzieć różne
obrazy.
Przede wszystkim widzi w lustrze własne odbicie. Od niego samego zależy, na ile szczegółowo się temu odbiciu przygląda. Może po prostu rzucić okiem i nie wyciągając żadnych wniosków, spokojnie pójść dalej. Może też patrzeć uważnie, widzieć to, co dobre, i to, co złe. Może
cieszyć się z tego, co dobre, i zacząć pracować nad naprawieniem tego, co złe albo zgodzić się
na to, aby ruszyło go sumienie i zacząć zmieniać swoje życie na lepsze.
Patrząc w lustro, człowiek widzi nie tylko siebie. Są tam też wizerunki innych. Pod krzyżem Chrystusa lub w jego pobliżu znaleźli się różni ludzie. Byli tam między innymi Piłat, Judasz, płaczące niewiasty, Szymon z Cyreny, dobry i zły łotr, setnik, Piotr... Jedni pozwolili,
aby ruszyło ich sumienie, inni woleli zagłuszyć jego głos.
Zbliżamy się do Wielkiego Tygodnia, gdy szczególnie będzie nam dane patrzeć na cierpiącego Jezusa, rozważać Jego udręki i ból. Będziemy także spoglądać na tych spośród ludzi,
których wizerunki w lustrze krzyża można dostrzec. Będziemy się przyglądać sobie. Niech
również i nas stojących pod krzyżem ruszy sumienie, abyśmy z odnowionym sercem mogli wyśpiewać radosne „Alleluja!”.

21 marca

V Niedziela Wielkiego Postu.
W V Niedzielę Wielkiego Postu,
zgodnie ze starą tradycją, zasłaniamy
krzyże w naszych kościołach, aby w
uroczysty sposób odsłonić je podczas
Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.
Zakrycie figury umęczonego Chrystusa
ma skierować oczy i serca chrześcijan
przede wszystkim na to, co Jego wizerunek prawdziwie oznacza – Osobę
oraz mękę i śmierć Zbawiciela. Ma
pogłębiać i umacniać osobistą więź
z Ukrzyżowanym, ukazując historiozbawczy sens tego, co wydarzyło się na
Kalwarii. Ten zwyczaj ma nie tylko wymiar symboliczny, ale i duchowy. Jest to
przypomnienie, że Bóg umarł dla nas.
Jest to wielka tajemnica, którą musimy
ciągle na nowo poznawać i zgłębiać, a
poprzez ukryty krzyż – zmieniać siebie.

25 marca

Uroczystość
Zwiastowania
Pańskiego.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona jest w Kościele
powszechnym tradycyjnie dokładnie
9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem
– w dniu 25 marca. Przypomina o tym
wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości – Archanioł Gabriel przyszedł
do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by
zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się
obietnice proroków, a Jej Syn, którego
pocznie w cudowny i dziewiczy sposób
za sprawą Ducha Świętego, będzie
Synem samego Boga. Uroczystość obchodzona w trakcie Wielkiego Postu
uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana
z tajemnicą Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

26 marca

Wspomnienie św. Dobrego
Łotra.
Święty Dyzmas to jeden z dwóch
łotrów, powieszonych na krzyżu obok
Jezusa. Informację o nim przekazuje
św. Łukasz w swojej Ewangelii. Gdy
drugi z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał Mu, Dyzmas skarcił go mówiąc, że oni umierają słusznie, za swe
zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. Zwrócił się do Jezusa, prosząc, żeby
wspomniał na niego, gdy już przyjdzie
do swego królestwa. A Jezus obiecał
Dobremu Łotrowi – ponieważ tak go
od tego czasu nazywamy – że jeszcze
dziś będzie z Nim w raju. Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, którego
jeszcze na Krzyżu dokonał Chrystus.

28 marca

Niedziela Palmowa, czyli Męki
Pańskiej.
Szósta niedziela Wielkiego Postu
nazywana jest Niedzielą Palmową,
czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Liturgia
Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy,
o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści (por. Mt 21, 1-10; Mk 11, 1-11;
Łk 19, 29-40; J 12, 12-19), oraz rozważa Jego Mękę. Ta niedziela, gdy w naszych świątynia ma miejsce obrzęd poświęcenia palm, wprowadza nas coraz
bardziej w nastrój Świąt Paschalnych.

KOSZYCZEK ZE ŚWIĘCONKĄ.
CO POWINNO SIĘ W NIM ZNALEŹĆ
ciąg dalszy ze str. 1

Zbliża się Wielka Sobota.
W tym dniu w naszych świątyniach tradycyjnie święcimy pokarmy, od spożycia
których w rodzinach katolickich zaczyna się uroczyste śniadanie w paschalny
poranek. Każdemu przedmiotowi umieszczonemu
w koszyku wielkanocnym
przypisano własny symbol.
Wszystkie elementy święconki są odbierane jako dary
Boże i mają przypominać
o ważnych wątkach potrzebnych, by owocnie rozważać Mękę i Zmartwychwstanie Chrystusa.

gazetawroclawska.pl

kalendarz

BARANEK Z CHORĄGIEWKĄ
Znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Na chorągiewce jest
umieszczony krzyż oraz napis „Alleluja”, wyrażający radość
ze zwycięstwa Życia nad śmiercią oraz pokonania grzechu. Symbolika baranka ma głębokie korzenie biblijne. W Starym Testamencie są to ucieczka Żydów z Egiptu, gdy Izraelici naznaczyli
odrzwia swych domów krwią spożytego baranka (por. Wj 11-12)
oraz charakterystyka Sługi Jahwe u proroka Izajasza (por. Iz 53).
W Nowym Testamencie – moment, gdy Chrystus został nazwany Barankiem Bożym (por. J 1, 29), po czym w Wielki Piątek
dokonał odkupienia ludzi za cenę własnej krwi (por. J 19). Baranek
wielkanocny to także symbol łagodności, niewinności i ofiary.

CHLEB
Pamiątka rozmnożenia chleba na pustyni, którym Jezus nakarmił swoich słuchaczy. Symbolizuje pokarm dla duszy, czyli Ciało
Chrystusa – który powiedział o sobie: „Jam jest chleb życia. Kto
do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął” (J 6, 35) – oraz powszedni
pokarm dla ciała, niezbędny do życia, co znalazło odzwierciedlenie w modlitwie „Ojcze nasz” (por. Mt 6, 11). Chleb jest również znakiem Przeistoczenia dokonanego w obecności apostołów
w wieczerniku. Wyraża pragnienie przyjęcia Komunii św. To
symbol pomyślności, obfitości i sytości. Do święcenia wystarczy
ukroić tylko kawałek, który później spożyjemy podczas śniadania
wielkanocnego.

JAJKO
Starożytny symbol nowego życia. W mitologii nawiązywał
do czterech żywiołów: skorupka – ziemia, błona – powietrze,
żółtko – ogień, a białko – woda. Jajko jest znakiem początku życia i odrodzenia. Podobnie jak baranek wielkanocny, symbolizuje
triumf Życia nad śmiercią. Jest odbierane także jako metafora życia ukrytego oraz siła istnienia. Kiedyś jajek nie spożywano przez
cały Wielki Post i powracały na stół dopiero na Wielkanoc. Dzielenie się święconym jajkiem ma charakter braterski i służy umocnieniu więzi rodzinnych.

WĘDLINA
Symbol baranka, którego Izraelici zabijali, by obchodzić święto Paschy. Przed laty, gdy mięso spożywano sporadycznie, gdyż
było drogie, uważano to za oznakę dostatku. Do koszyka ze święconką wkładamy zazwyczaj kawałek szynki albo kiełbasę.
SER
Znak związku między człowiekiem a przyrodą. Nawiązuje
do dziękczynienia za pokarm otrzymany od zwierząt oraz do szacunku wobec nich.

SÓL
Przypomnienie nakazu Chrystusa o tym, że jako Jego uczniowie mamy być „solą ziemi” (por. Mt 5, 13-16). Ten życiodajny minerał towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Nadaje
potrawom smak, a dzięki właściwościom konserwującym chroni
je przed zepsuciem. Jest symbolem prostoty życia, samego sedna
istnienia, sił moralnych i duchowych, oczyszczenia oraz prawdy.

CHRZAN
Symbol goryczy Męki Pańskiej – z powodu ostrego smaku i
zdolności wyciskania łez. Oznacza tężyznę fizyczną, ludzkie siły
i żywotność.

CIASTO
Oznaka kunsztu, więc najlepiej jeśli jest to wypiek domowy
będący wyrazem naszych umiejętności. Ciasto to również symbol nieukształtowanej materii przemienionej w formę doskonałą.
Jego słodycz jest nagrodą za wytrwanie w umartwieniach w czasie Wielkiego Postu oraz zwiastunem Królestwa Niebieskiego:
„skosztujcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34, 9).

woda – symbol Ducha Świętego;
pieprz – symbol gorzkich ziół;
zajączek – symbol płodności i odrodzenia przyrody;
kurczaczek – symbol nowego życia (powiadano kiedyś, że
Chrystus wstał z grobu „jak kurczę z jaja”).

W koszyku wielkanocnym mogą znaleźć się również inne
przedmioty (różnice wynikają z tradycji regionalnych):
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Z życia Kościoła

KRZYŻ JEST, ALE NIE MA
SENSU SIĘ SMUCIĆ.
CHRYSTUS POKAZAŁ
NAM RADOŚĆ!

AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Po wizycie papieża Irak
wprowadzi Dzień Tolerancji i Współistnienia

ciąg dalszy ze str. 1

W 2009 roku w mieście nad Niemnem po raz pierwszy
zorganizowano inscenizowaną Drogę Krzyżową, w której
główną rolę odegrał wówczas jeszcze uczeń, a obecnie znany na całej Białorusi Instragram-bloger Fiodor Astapowicz.
Angelina Marciszewska

JEŻELI NAŚLADOWAĆ,
TO NA MAKSA
Pochód kostiumowy zorganizował teatr parafialny imienia św.
Jana Pawła II (parafia Najświętszego Odkupiciela w Grodnie). Aktorzy
przedstawili epizod biblijny każdej
z 14 stacji: były refleksje, ubrani na
czarno i z pomalowanymi na czarno oczami żołnierze, krzyż i Jezus.
„Myślę, że zostałem wybrany
do roli Chrystusa, ponieważ wtedy nosiłem długie włosy, co dodawało zewnętrznego podobieństwa
do Jezusa. Zrobili mi «krwawy»
makijaż, założyłem robę, przepaskę biodrową i wieniec. Wieniec, a
propos, był prawdziwy, z cierni.
Nawet celowo nie odciąłem igieł
na nim, aby choć trochę poczuć
to, przez co przechodził Zbawiciel.
Drewniany krzyż do inscenizacji
zrobiliśmy z ojcem sami. Nawiasem mówiąc, z zawodu jest stolarzem i ma na imię Józef” – zauważa
z zamyśleniem Fiodor.
Do udziału w procesji młody
mężczyzna podchodził z kołataniem serca. Oprócz prób zaczął
pościć kilka dni przed drogą krzyżową i dużo się modlił. Najwyraźniej modlitwy przyniosły owoce.
„Dobrze pamiętam jedną symboliczną sytuację. Gdy przeszliśmy
na plac Sowiecki, pijany mężczyzna wyszedł nam na spotkanie z
jednego z dziedzińców. Szedłem
przed kolumną i, gdy zauważył
mnie, całego w «krwi» i z krzyżem
na ramionach, mężczyzna osłupiał, a potem rzucił się do mnie ze
słowami: «Kolego, coś ty?! Pozwól,
że ci pomogę!». Podeszli do niego

od nowa, nie zważając na osądzanie ze strony otaczających go osób.
Fiodor ukończył kursy kucharskie,
następnie wstąpił do klasztoru ojców redemptorystów, ale nie kończąc nauki, postanowił wstąpić do
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. I właśnie wśród kapucynów,
w których charyzmę wpisana jest
troska o niedołężnych, Fiodor rozpoznał, że chce pomagać chorym.
„Podczas formacji często odwiedzaliśmy hospicja, a w wolnym czasie ciągnęło mnie do domu
opieki, żeby opiekować się osobami starszymi. Pamiętam stamtąd
pewną kobietę, która przeżyła
Auschwitz. Na stoliku nocnym stał
obrazek przedstawiający Chrystusa ukrzyżowanego na krzyżu w formie słupa obozowego, z wieńcem
z drutu kolczastego oraz w przepasce biodrowej wykonanej z szaty
więźnia z odpowiednim numerem.
Babcia dużo mówiła o tym czasie.
Gdy była nastolatką, nazistom
wydała ją sąsiadka. Po dotarciu
do Auschwitz dziewczyna przeżyła
tam wszystkie okropności, którymi
pełna jest historia obozów koncentracyjnych. Pewnego dnia, gdy doznała obrażeń, miała zostać przeniesiona w inne miejsce, a podczas
transportu właśnie rozpoczął się
ostrzał ze strony żołnierzy radzieckich. Podczas zamieszania dziewczynie cudem udało się uciec i wróciła do domu. Zapukała do domu,
w otwartych drzwiach zobaczyła
swoją matkę, ale ta nie rozpoznała
córki i powiedziała: «Nie mamy jedzenia, proszę wyjść»”.
W skarbonce Fiodora ta historia

Za brutalnym wyglądem kryje się miękkie serce
organizatorzy, zapewniając, że
wszystko jest w porządku, a to jest
inscenizacja męki Chrystusa. Pamiętam, że od razu udałem się do
następnej stacji, ponieważ trzeba
było kontynuować przedstawienie,
ale jakoś zostałem przy zdaniu,
że mężczyzna nie wziął już więcej
wódki do ust...”.
CHRYSTUS
UKRZYŻOWANY NA SŁUPIE
OŚWIETLENIOWYM
Oprócz tego, że Fiodor jest dziś
odnoszącym sukcesy blogerem,
pracuje jako felczer w pogotowiu
ratunkowym, gdzie zawsze boryka
się z bólem i krzyżem bliźniego.
Jednak, aby odkryć swoje medyczne powołanie, młody mężczyzna
wielokrotnie musiał zaczynać

stała się jedną z pierwszych, która odzwierciedla Drogę Krzyżową
człowieka. Po opuszczeniu klasztoru i byciu pracownikiem służby
zdrowia młody mężczyzna spotkał
wielu cierpiących, kontynuując realizację wezwania św. Franciszka
z Asyżu, aby „radośnie przebywać
wśród chorych”. „Często wyjeżdżamy na wezwania do chorych
na raka, aby podać im dawkę leków przeciwbólowych. I zawsze
staram się z nimi porozmawiać,
aby przekazać, że cierpienie ma
sens, ponieważ może upodobnić do
Chrystusa, być drogą do zrozumienia prawdziwej, wiecznej radości
i być odkupieniem w stosunku do
grzechów innych ludzi. Oczywiście
bardzo trudno jest wytłumaczyć to
człowiekowi, który cierpi, dlatego

zawsze modlę się, aby Jezus przemawiał przeze mnie. Zdarza się,
że słowa trafiają do serca i wtedy
rozumiem: Chrystus działa obok
mnie. I wiesz, zauważyłem, że ten,
kto jest w stanie uświadomić sobie
i zaakceptować swoją drogę krzyżową w pozytywny sposób, jest
w stanie zachować radość, a nawet
stawić opór chorobie” – mówi felczer.
Fiodor często spotyka się również z tymi, którzy podjęli próbę
samobójczą. Według medyka najczęściej są to ludzie, którym po prostu brakuje miłości – rodzicielskiej
lub partnerskiej. Desperackim gestem chcą zwrócić uwagę na siebie
ludzi w pobliżu. „Za każdym razem

kapłan pytał, czy może przeczytać
mój post lub podzielić się pewnym przykładem z mojego życia
podczas kazania. I wierzę, że jeśli
moje słowa znajdują odzew wśród
duchowieństwa, to na pewno robię coś dobrze” – jest przekonany
Fiodor.
Czasami zdarza się, że z powodu nieformalnego wyglądu młody mężczyzna spotyka się z niezrozumiałością, ale jest to raczej
wyjątek. Światło, które pochodzi
z wnętrza – przekonuje. „Wśród
społeczności katolickiej popatrzeć
z osądzeniem mogą tylko skrajnie
konserwatywni ludzie. Inni patrzą głębiej, i to jest słuszne, to po
chrześcijańsku” – dodaje młody

W 2015 roku Fiodor Astapowicz rozpoczął pracę jako felczer w pogotowiu ratunkowym w Grodnie. Rok później
założył konto na Instagramie, na którym zaczął się dzielić
ciekawostkami ze swojej posługi i przemyśleniami na temat tego, co dzieje się podczas jego pracy. Trafne spojrzenie na różne sytuacje zaczęło stopniowo przyciągać subskrybentów i, jak przyznaje sam młody mężczyzna, dziś
jest już rozpoznawany przez przechodniów na ulicach.
z nieudanymi samobójcami rozmawiam bardzo twardo, ale przez
to pokazuje moje miłosierdzie.
Rozumiem krzyż człowieka, ale
chcę go wstrząsnąć i pokazać, że
w życiu jest wiele rzeczy, z których
można się cieszyć – mówi Fiodor.
– Obserwując ludzi, zdałem sobie
sprawę, że każdy ma swój ciernisty
szlak. Czym jest moja Droga Krzyżowa – jeszcze nie uświadomiłem
do końca. Być może w tym, że pracuję w tym «bagnie» – trudnych i
stresujących warunkach za ubogie
wynagrodzenie. Jestem jednak pewien: jest w tym Boża Opatrzność.
Jestem na swoim miejscu, ponieważ czuję wewnętrzny spokój i
dobrze wykonuję swoje obowiązki.
Jeśli dana osoba angażuje się w to,
co jest dla niego przeznaczone, poradzi sobie z wszelkimi okolicznościami. Jeśli zrozumie sens swojego
krzyża – wszystko się ułoży”.
FELCZER CZY BLOGER –
NIEŚ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA SWOJE SŁOWA
W życiu Fiodor jest prawie
taki sam, jak na swoim koncie w
Instagram: stylowy, z mnóstwem
tatuaży i kolczyków, ‘smacznym’
slangiem i bransoletką „Go (idź
– angielski) czynić dobro”. Różni
się tylko nieco zmęczonymi oczami. Ale jak tu bez zmęczenia, jeśli
czynić dobro, w każdych okolicznościach – to wyczerpuje, a czasem nawet grozi konsekwencjami.
Chrystusa za godne czyny wysłano na Drogę Krzyżową. Jednak we
wszystkich publikacjach Fiodora czytelny jest apel, aby kochać
jeden drugiego i nie wyrządzać
wzajemnej szkody. „Moje konto
liczy teraz 14 200 obserwujących,
i razem z nimi jesteśmy w szkole
życia, razem się uczymy: dzielę
się swoimi doświadczeniami i radami, a oni na to reagują. A jeśli
publiczność rośnie, oznacza to, że
każdy z nich wyciąga coś pożytecznego z moich publikacji. Wielokrotnie zdarzało się, że znajomy
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mężczyzna.
Wraz ze wzrostem popularności w Instagram, odpowiednio, zaczął rosnąć wskaźnik dobroczynności właściciela konta. Trochę
łatwiej było organizować różne akcje wsparcia. „Czasami zdarzają
się takie sytuacje, że nie można po
raz kolejny nie przekonać się, że
Bóg jest obok. Ostatnio natknąłem się na reklamę, że «Цэнтр
дапомогі жыццю» (organizacja
opiekująca się pacjentami hospicjum – uw. autora) zbiera prezenty
dla swoich podopiecznych. Rzuciłem to na Instagram i, oczywiście,
ludzie, którzy byli gotowi pomóc
zarówno z darowiznami, jak i niezbędnymi rzeczami, natychmiast
zareagowali. Mając na rękach
ostatnie z niewydanych pieniędzy,
poszedłem do sklepu, aby kupić
termokubki. Warto zauważyć, że
moja kwota do ostatniego grosza wystarczyła na 10 sztuk. Już
się spóźniając, przywiozłem je
wolontariuszom tej organizacji.
Jakie było moje i ich zdziwienie,
gdy okazało się, że brakowało im
dokładnie 10 termokubków, aby
każdy z pacjentów otrzymał pełny zestaw prezentów. Jakże tu nie
wierzyć, że Najwyższy Bóg troszczy się o nas nie tylko w dużych,
ale i w najmniejszych sprawach –
mówi Fiodor. – To samo dotyczy
mojego życia. Na przykład, praca
nie pozwala mi zarobić tyle, by
nabyć jakąś własność, ale nigdy
nie doświadczyłem żadnych braków. Praca sprawia mi przyjemność, z pokorą przyjmuję liczne
minusy w służbie zdrowia. I czuję,
że Bóg czuwa. Nigdy w życiu nie
przyszło mi do głowy, aby zmienić pracę na bardziej dochodową,
chociaż jest to całkowicie w moich
możliwościach. I to, co zrozumiałem o istocie życia, polega na tym,
aby odnaleźć swoją drogę, uświadomić swój krzyż, kochać i nie robić nic złego”.

Narodowy Dzień Tolerancji i
Współistnienia będzie obchodzony
co roku 6 marca jako wspomnienie
„historycznego spotkania” papieża
Franciszka z wielkim ajatollahem
szyickim Alim al-Sistanim.
O tej decyzji poinformował premier Mustafa al-Kassimi. Szef irackiego rządu zwrócił także uwagę
na znaczenie spotkania międzyreligijnego w Ur, w którym uczestniczył Ojciec Święty i przedstawiciele
religii.
Papież odwiedził Al-Sistani,
jednego z najwyższych przedstawicieli islamu szyickiego. Było
to pierwsze spotkanie przywódców dwóch wspólnot religijnych.
Po zakończeniu wizyty papież
Franciszek spotkał się z przedstawicielami różnych religii obecnych w Iraku i zaapelował do nich
o wspólne zaangażowanie na rzecz
pokoju.

Watykański dyplomata
w ONZ: wolność religijna
– wszechobecne prawo
Szanować i bronić wolności
religijnej jako wymiaru godności
ludzkiej wezwał stały obserwator
Stolicy Apostolskiej przy ONZ i
innych organizacjach międzynarodowych w Genewie.
Watykański dyplomata podkreślił, że wszystkie akty nienawiści, dyskryminacji i prześladowań
wobec wyznawców islamu powinny być potępione. Tymczasem
zauważył, że we współczesnym
świecie narażeni na prześladowania są nie tylko muzułmanie.
Z tego powodu w dokumencie należałoby zwrócić uwagę również
na sytuację przedstawicieli innych wyznań.
Rzecznik Stolicy Apostolskiej
wyraził głębokie zaniepokojenie, że raport, którego celem jest
promowanie ochrony „podstawowego prawa człowieka i powszechnej wolności religii lub przekonań”, w rzeczywistości skupia się
„na jednej grupie religijnej,
z wyłączeniem innych, z ryzykiem
polaryzacji społeczności międzynarodowej i tworzenia jeszcze
większych konfliktów”.

Specjalne otwarcie Całunu Turyńskiego odbędzie
się w Wielką Sobotę
Jak informuje arcybiskup Turynu Cesare Nosiglia, w Wielką
Sobotę, 3 kwietnia 2021 roku, odbędzie się specjalne otwarcie Całunu Turyńskiego.
Nabożeństwo będzie transmitowane w mediach dzięki współpracy z Dykasterią ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej. Modlitwę
w Wielką Sobotę poprowadzą
młodzi ludzie z Turynu, którzy
uczestniczyli
w
przygotowaniach do Europejskiego Spotkania
Taize.

Intencje modlitewne
na kwiecień
powszechna

Módlmy się za osoby, które
narażają swoje życie, walcząc o
podstawowe prawa w dyktaturach,
w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

diecezjalna

Módlmy się, aby Pan błogosławił rolnikom naszej diecezji i
uchronił nas od głodu.
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Kościół powszechny

Katoliccy Biskupi Białorusi

[…] Liturgia wprowadza nas w zakamarki serca Maryi, w którym
ukryte zostały przeżycia związane ze Zwiastowaniem Anielskim.
Wypowiedziane przez Nią „fiat” potwierdza gotowość człowieka
do przyjęcia obietnicy Boga związanej z Nowym Przymierzem,
objawionym i potwierdzonym przyjściem Jezusa Chrystusa
na świat, by i w ten sposób człowiek mógł poznać Boga.
W przeżywaniu tajemnicy Wcielenia Maryja nie jest sama.
„Tak jak Bóg uczynił to z Maryją, gdy objawił Jej swój plan
zbawienia, podobnie objawił swoje plany Józefowi. To właśnie
on, św. Józef w każdych okolicznościach swojego życia potrafił
wypowiedzieć swoje «fiat», jak Maryja podczas Zwiastowania
i Jezus w Getsemani” (Patris corde, 3). […] W roku, gdy
obchodzimy 150 rocznicę, ogłoszenia św. Józefa Patronem
Kościoła Powszechnego, Ojciec Święty Franciszek zachęca nas
do odkrycia na nowo jego roli w wykonaniu obietnicy Boga
zawarcia Nowego Przymierza […].
Możemy więc śmiało powiedzieć, że zawarcie Nowego
Przymierza z człowiekiem zależne było od postawy Maryi, ale też w takim samym stopniu
od św. Józefa. Stało się tak, ponieważ Bóg zaufał temu człowiekowi, podobnie zresztą i Maryja,
która „odnajduje w Józefie tego, który nie tylko chce ocalić Jej życie, ale który zawsze będzie się
troszczył o Nią i o Dziecko” (Patris corde, 5).
[…] W najbliższy czwartek, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, po raz kolejny będziemy
obchodzić Światowy Dzień Świętości Życia. Przeżywając tę tajemnicę, uświadamiamy sobie,
że naszą powinnością jest bronić życia od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Czynimy to
na różne sposoby, angażując się w przeróżne akcje propagujące wartość życia ludzkiego. Jedną
z takich inicjatyw, prowadzonych przez Kościół Katolicki, jest „Duchowa Adopcja”, czyli modlitwa
w intencji dzieci, których życie jest zagrożone oraz ich rodziców […].
Dziś, ucząc się od św. Józefa troski i odpowiedzialności za życie, zachęcamy do tej modlitwy
kapłanów, osoby zakonne, wiernych Kościoła i wszystkich ludzi dobrej woli. „Podobnie jak Bóg
powiedział do św. Józefa: «Józefie, Synu Dawida, nie bój się» (Mt 1, 20), zdaje się powtarzać
także i nam: «Nie lękajcie się!»” (por. Patris corde, 4). Weźcie odpowiedzialność za życie ludzkie,
ponieważ „za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym
sensie sprawuje względem niego ojcostwo” (Patris corde, 7).
Na trud wytrwałej modlitwy i praktyk podjętych w obronie zagrożonego życia dziecka, w roku
św. Józefa, z serca Wam wszystkim błogosławimy.

POLSKA. Caritas Archidiecezji Poznańskiej przygotowuje
śniadanie wielkanocne dla 800 ubogich, potrzebujących, bezdomnych i samotnych. W związku z trwającą pandemią koronawirusa
nie będzie można zasiąść do wspólnego stołu w Niedzielę Zmartwychwstania, dlatego tradycyjne wielkanocne potrawy będą
wydawane na wynos. W jadłodajni Caritas, prowadzonej przez
siostry elżbietanki, będą wydawane paczki z żywnością. Każdy
potrzebujący otrzyma na wynos żurek, białą kiełbasę, pasztet, sałatkę, jajka oraz dodatkowo świąteczną paczkę.
HISZPANIA. Konferencja Episkopatu Hiszpanii wydała dokument dla parafii dotyczący organizowania obchodów Wielkiego
Tygodnia w kraju. Wezwano w nim do zaniechania organizowania procesji pasyjnych. Biskupi powołując się na zalecenia służb
medycznych wskazali, że wciąż istnieje duże ryzyko infekcji koronawirusem na terytorium Hiszpanii. Podkreślili, że zmiana
w sprawowaniu liturgii Wielkiego Tygodnia „wynika z wyjątkowych okoliczności” oraz służy „dla dobra wspólnego”. Hiszpania
jest jednym z najbardziej doświadczonych przez Covid-19 państw
świata. Dotychczas zmarło tam wskutek tej choroby 71,4 tys.
osób, a zainfekowanych koronawirusem zostało ponad 3,16 mln.
WŁOCHY. Mural dedykowany Maryi z maseczką i flagą
Włoch powstał w pobliżu bazyliki w mieście Motta w prowincji
Treviso. Madonna z Motty na muralu wpisana jest w trójkolorową włoską flagę, a dłońmi ochrania budynek magistratu – świecki
symbol miasta oraz bazylikę sobie dedykowaną, znaną na świecie
i będącą celem wielu pielgrzymek. Mural został zadedykowany
Maryi Dziewicy. To malowidło ścienne znanego artysty street-artu – Manuela Giacomettiego z Treviso. W jednej ręce Dziewica
trzyma brązowy medal, który miasto otrzymało za waleczność,
a w drugiej – maseczkę, symbol aktualnego wyzwania, z którym
mierzy się społeczność.
ROSJA. Rosyjskie tłumaczenie encykliki „Fratelli tutti”
(„Wszyscy bracia”) daje nowy impuls do dialogu międzyreligijnego w Rosji. W Centrum Kultury „Brama Pokrowskiego” odbyła się prezentacja pierwszego rosyjskojęzycznego tłumaczenia
encykliki papieża Franciszka „Fratelli tutti”, poświęconego powszechnemu braterstwu i przyjaźni społecznej. Uczestniczyli
w niej przedstawiciele wyznań chrześcijańskich, członkowie
Międzynarodowego Forum Muzułmańskiego, Federacji społeczności żydowskiej w Rosji, Zgromadzenia Federalnego Rosyjskiej
Federacji oraz innych struktur religijnych i państwowych.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

SOPOĆKINIE

ciąg dalszy ze str. 1

Z

a datę założenia miejscowości przyjmuje się
10 lipca 1519 roku, gdy
król Polski i wielki książę litewski Zygmunt August dał
bojarynowi Sopoćko Steckowiczowi przywilej posiadania ziemi Romanowszczyzny
w powiecie grodzieńskim. A w
dokumentach z lat 1550-1560
wzmiankowana jest już droga
„z Horodna do miasteczka Sopoćkinie”.
W tamtych czasach większość ludności Sopoćkiń stanowili prawosławni, potem
unici, choć katolicy wśród
mieszkańców byli bardzo widoczni. Samodzielnej parafii
rzymskokatolickiej w Sopoćkiniach nie było bardzo długo,
miasteczko i okolice stanowiły zachodnią część parafii
w Hoży. Kościół parafialny
był jednak bardzo daleko, a
na dodatek za Niemnem, dlatego w połowie XVIII wieku
w Sopoćkiniach istniała ołtaria, być może, z niewielką kaplicą filialną, jednak nie ma
informacji o jej lokalizacji.
Jak wynika z inwentarza
Sopoćkiń z 1704 roku, jedyną
chrześcijańską budowlą sakralną w miejscowości był kościół unicki. Powstanie pierwszej parafii rzymskokatolickiej
wiąże się z działalnością miejscowych właścicieli ziemi Antoniego i Teofilii Wołłowiczów. Początkowo niedaleko
od Sopoćkiń w miejscowości Jasudowo założono nową
miejscowość – Teolin, nazwaną na cześć Teofilii Wołłowicz.
6 marca 1789 roku właściciele ziem ufundowali w Teolinie kościół rzymskokatolicki.

Dekret o utworzeniu nowej parafii wydał arcybiskup wileński Ignacy Masalski. Katolicy
Sopoćkiń mieli uczęszczać do
kościoła w nowym miasteczku – Teolinie, a grekokatolicy
do kościoła unickiego w Sopoćkiniach. Teolin jako oddzielne miasto nie miał jednak
szczęścia. Wraz z rozbiorami
Rzeczypospolitej i wejściem
kraju sopoćkińskiego najpierw
w skład Prus, a potem Księstwa Warszawskiego, a także z
wyzwoleniem chłopów z pańszczyzny, era prywatnych miasteczek dobiegła końca. Teolin
szybko stał się przedmieściem
Sopoćkiń, a nazwa „Teoliński”
pozostała tylko w nazwie parafii i jednej z ulic miasteczka.
Do dnia dzisiejszego nie do
końca wyjaśniono kwestię daty
wybudowania kościoła. Wiadomo, że w połowie XIX wieku już istniał. Jeśli spojrzeć
na cechy architektoniczne, to
świątynia została zbudowana już najprawdopodobniej
na początku 1800 roku.
W XIX wieku parafia w Teolinie była dość duża i obejmowała miasteczko Sopoćkinie,
18 dworów i folwarków, oraz
58 wsi. W 1875 roku władze
carskie przymusowo nawróciły
miejscową ludność unicką na
prawosławie, a dwa lata później i parafia rzymskokatolicka
w Teolinie została zamknięta
z powodu „szkodliwego wpływu na nowo nawróconych do
prawosławia byłych unitów”.
W latach 1877-1885 świątynia
była filią kościoła parafialnego w Sylwanowcach, po czym
władze rosyjskie zamknęły
kościół ostatecznie, a w 1890

roku przekazały jego własność
prawosławnemu urzędowi.
Decyzją Synodu z września 1893 roku, w celu sprowadzenia byłych unitów na
łono Cerkwi Prawosławnej,
w Teolinie koło Sopoćkinia
powstał prawosławny Monaster Przemienienia Pańskiego. Jego aranżacją zajęła się
przełożona Monasteru Leśniańskiego guberni siedleckiej
Ludmiła. Kościół został gruntownie przebudowany w stylu
prawosławnym
(wzniesiono
ikonostas, chóry, inny wygląd
uzyskała dzwonnica). Powstało kilka nowych budynków.
W październiku 1894 roku
klasztor został konsekrowany
przez arcybiskupa chełmsko-warszawskiego Flawiana.
W 1908 roku w klasztorze
znajdowały się dwie świątynie: Przemienienia Pańskiego
(dawny kościół rzymskokatolicki w Teolinie) oraz refektarz
pod wezwaniem Opieki Matki Bożej, zbudowany w 1898
roku. Zainteresowanie życiem
monasteru wykazywały również znane osobistości w Imperium Rosyjskim. We wrześniu 1900 roku odwiedził go
protojerej Iwan Siergijew, który przeszedł do historii jako św.
Jan Kronsztadzki. Klasztor faktycznie żył z datków ojca Jana,
który w poprzednich latach
istnienia przekazał na niego
50 tysięcy rubli. Zakonnice
kupiły za te pieniądze folwark
Józefatowa, pracowały w nim
i karmiły dziewczynki z sierocińca.
Po dekrecie carskim o tolerancji
religijnej
parafia
rzymskokatolicka w Teolinie

A.Waszkiewicz

Andrzej Waszkiewicz

Ochrzczona góra – miejsce w pobliżu Sopoćkiń, gdzie potajemnie
modlili się dawni unici i katolicy pod koniec XIX w.,
gdy w Sopoćkiniach nie było żadnej świątyni katolickiej

została odbudowana, jednak
w dawnym budynku kościoła dalej znajdował się prawosławny klasztor. W związku
z tym miejscowy właściciel ziemi Piotr Górski uzyskał zgodę
wojewody suwałkowskiego na
budowę drewnianej świątyni i
przeznaczył materiał budowlany. Już w 1907 roku powstał
kościół pw. św. Jozafata.
Niemal natychmiast po
wybuchu I wojny światowej,
na początku 1914 roku, żeński klasztor wyprowadził się

z Teolina do Grodna.
W sierpniu 1916 roku wyzwolonej świątyni przywrócono status kościoła, a drewniany budynek rozebrano
i przekazano katolikom do
wsi Pawłówka, która obecnie
znajduje się na terenie Polski.
W czasach radzieckich parafianie przez kilka dziesięcioleci sami bronili kościoła
i swojej wiary. Przez ostatnie
lata parafia rzymskokatolicka
w Teolinie oficjalnie nazywa
się parafią w Sopoćkiniach.
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DOBRA SPOWIEDŹ WIELKANOCNA
WIELKI POST JEST
CZASEM PRZEMIANY
I NAWRÓCENIA
Wszystkie nabożeństwa Wielkiego Postu skłaniają nas do rewizji
życia i stanięcia w prawdzie przed
Bogiem. Dobra spowiedź wielkanocna, jako owoc przemyślenia
i modlitwy otwiera nasze dusze
na łaskę Ducha Świętego, płynącą
z tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa i na radość wielkanocną.
Spowiedź z grzechów przed kapłanem, jako zbawienne oskarżenie
siebie jest istotnym elementem
sakramentu pokuty i pojednania.
Spowiedź jest swego rodzaju wyznaniem – uwielbieniem świętości
Boga oraz Jego miłosierdzia wobec
grzesznego człowieka. Dobra spowiedź przynosi duszy upragniony
pokój serca, płynący ze świadomości pojednania z Bogiem i otrzymania upragnionego przebaczenia.
Taki pokój napełnił serce Maryi
Magdaleny, gdy usłyszała słowa
Jezusa: „Odpuszczone są jej liczne
grzechy, ponieważ bardzo umiłowała” (Łk 7, 47).
CZY SPOWIEDŹ MOŻE
BYĆ DOBRA LUB ZŁA?
Aby spowiedź była dobra powinna być dopełniona w taki sposób, by spodobała się Bogu, by była
przez Niego przyjęta i przywróciła
nas do stanu łaski uświęcającej.
Prawdziwe pojednanie między
skłóconymi osobami i powrót
do szczerych relacji po konflikcie
może być ilustracją dobrej spowiedzi. Ludzkie pojednanie zakłada
przemyślenie, uznanie swojego
błędu, szczere przeproszenie i chęć
unikania tego, co krzywdzi i odpycha drugiego człowieka od nas.
Wzajemne przeproszenie powinno
być przyjęte. Próba pojednania,
pozbawiona tych elementów, a
w dodatku zawierająca wzajemne oskarżanie się – nie powiodłaby się, a mogłaby doprowadzić
do pogłębienia konfliktu i jeszcze
bardziej zaszkodziłaby dalszym
relacjom. Taką próbę pojednania
należałoby nazwać złą.
Co dotyczy naszych relacji
z Panem Bogiem, to dobrze wiemy, że On jest święty i nieomylny,

wogrojcu.pl

Ks. Tadeusz Krisztopik

i nie ma za co nas przepraszać,
natomiast my jesteśmy niedoskonali i słabi, i zawsze mamy za co
Pana Boga przepraszać. Szczerość
i otwartość ze strony Pana Boga
jest wiecznie aktualna, więc nam
jedynie należy zadbać o to, aby
z naszej strony było rozumowanie,
szczere uznanie swoich błędów,
szczere przeproszenie i chęć unikania tego, co krzywdzi Pana Boga
i oddala nas od Niego. Wtedy spowiedź będzie dobra. Natomiast dokonana bezdusznie, bez namysłu,
bez uświadomienia i szczerego wyznania swoich grzechów, nieszczera spowiedź bez pragnienia, aby
nie skrzywdzić Boga w przyszłości
– jeszcze bardziej zepsuje relacje
z Nim. Taką spowiedź należałoby
nazwać złą.
KATECHIZM KOŚCIOŁA
O WARUNKACH DOBREJ
SPOWIEDZI
W trosce o nasze zdrowie duchowe i wieczne zbawienie Kościół
krótko określił warunki sakramentu
pokuty i pojednania:
1. Rachunek sumienia;
2. Żal za grzechy;
3. Mocne postanowienie poprawy;
4. Szczera spowiedź;
5. Zadośćuczynienie Panu
Bogu i bliźniemu.

Te tak zwane akty penitenta są
konieczne, aby spowiedź przyniosła „błogi plon sprawiedliwości”
(Hbr 12, 11).
Tradycyjnie w naszym leksykonie religijnym sakrament pokuty
i pojednania nazywamy spowiedzią. Wynika to z tego, że właśnie
na wyznanie grzechów zwracamy
najwięcej uwagi, ponieważ stanięcie w prawdzie przed kapłanem i
przyznanie się do winy jest trudnym zadaniem. Bez wątpienia samo
przyznanie się do grzechu i wyznanie go jest bardzo ważne i konieczne dla otrzymania przebaczenia.
Najważniejszym jednak jest żal
za grzechy i mocne postanowienie poprawy. Katechizm Kościoła
mówi: „Wśród aktów penitenta
żal za grzechy zajmuje pierwsze
miejsce. Jest to «ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu
z postanowieniem niegrzeszenia
w przyszłości»” (KKK 1451). Więc
odwrócenie się od grzechu z postanowieniem nie wracać więcej
do niego jest najważniejsze i to
czyni naszą spowiedź miłą Panu
Bogu. Bóg przyjmuje takie szczere
przeproszenie i wtedy następuje
pojednanie.
Natomiast, aby obudzić skruchę
w sercu, potrzebna jest modlitwa
przed spowiedzią i rachunek sumienia, który pomoże uświadomić
swój grzech i jego niszczące skutki.

Niestety, niektórzy przystępują
do spowiedzi bez przygotowania,
bez uprzedniej modlitwy i rachunku sumienia, myśląc w swoim sercu: „Jakie tam mam grzechy?”. Nie
uświadamiają sobie, że czasem
mają na sumieniu grzechy ciężkie,
a nawet bardzo ciężkie, lecz ich
nie widzą, a najgorzej jest to, że
nie chcą widzieć! Nie uczestniczą
w rekolekcjach i nie czytają rachunku sumienia z modlitewnika przed
spowiedzią. Takie zawinione przebywanie w zaślepieniu jest nadzwyczaj niebezpieczne! Człowiek
może latami bezdusznie przystępować do spowiedzi, będąc w stanie grzechu śmiertelnego, a może
nawet tak umrzeć…
ZACHEUSZ, MARIA
MAGDALENA, PIOTR
A JUDASZ
Ewangelia przekazuje zarówno
pozytywne, jak i negatywne przykłady próby pojednania człowieka
z Bogiem.
Zacheusz, który nieprawnie
wzbogacił się dzięki swojej pozycji
zwierzchnika celników, w czasie
zetknięcia się z Jezusem, żałuje i
wyraża zdecydowaną wolę poprawy życia: „Panie, oto połowę mego
majątku daję ubogim, a jeśli kogo
w czym skrzywdziłem, zwracam
poczwórnie” (Łk 19, 8). Prawdziwe
nawrócenie zawiera w sobie wolę

zadośćuczynienia – przeproszenie
i kompensację osobie pokrzywdzonej. Jego pokuta została przyjęta.
Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś
zbawienie stało się udziałem tego
domu” (Łk 19, 9).
Maria Magdalena przyznała się
do swoich przewinień na oczach
wielu ludzi, gdy łzami oblała stopy Jezusa i swymi włosami je otarła. Jej szczery żal został przyjęty
przez Boga. Chrystus rzekł do niej:
„Twoje grzechy są odpuszczone”
(Łk 7, 48). Dobra spowiedź potrzebuje odwagi i szczerości. Było by
swego rodzaju głupotą kusić Pana
Boga obłudną i kłamliwą spowiedzią.
Także i Piotr Apostoł, który
w chwili rozpaczy i lęku z powodu
aresztu i znieważania Jezusa zaparł się Go, lecz słysząc pianie koguta przejął się głęboką skruchą.
„A Pan obrócił się i spojrzał na
Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział:
«Dziś, zanim kogut zapieje, trzy
razy się Mnie wyprzesz». Wyszedł
na zewnątrz i gorzko zapłakał”
(Łk 22, 61-62). Jego pokuta została przyjęta, ponieważ jego skrucha
była połączona z głęboką pokorą.
Po swoim zmartwychwstaniu Pan
Jezus zapewnił Piotra, że jego
grzech został wybaczony.
Judasz, gdy uświadomił, że
został wykorzystany do pomocy
w schwytaniu Jezusa i stał się
uczestnikiem zabójstwa Mesjasza,
także żałował swojej zdrady. „Powiedział: «Zgrzeszyłem, wydawszy
krew niewinną». [...] Rzuciwszy
srebrniki ku przybytkowi, oddalił
się, potem poszedł i powiesił się”
(Mt 27, 4-5). Judasz żałuje i wyznaje swój grzech, natomiast w jego
spowiedzi zabrakło pokory Piotra i
odwagi Magdaleny, aby wrócić do
Chrystusa i prosić o przebaczenie.
Niech nasza spowiedź wielkanocna będzie pozbawiona pychy, obłudy, kłamstwa i chciwości.
Niech nasza skrucha, wyznanie
grzechów i postanowienie zadośćuczynić materialnie tym, komu jesteśmy dłużni, będą szczere, skierowane ku Bogu i niech będą przez
Pana Boga przyjęte. Abyśmy słowa
kapłańskiego rozgrzeszenia „Ja
odpuszczam tobie grzechy w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego” usłyszeli jako słowa samego Boga.

ZBLIŻYĆ SIĘ DO BOGA POPRZEZ MIŁOŚĆ DO BLIŹNIEGO
Czas Wielkiego Postu dla każdego chrześcijanina jest
wyjątkowy i szczególny. Po pierwsze, powinien pomóc
nam przygotować nasze serca i dusze do przeżycia jednej z najważniejszych prawd wiary o Zmartwychwstaniu
naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Po drugie, jest to
czas, gdy trzeba jeszcze bardziej skupić uwagę na swojej
relacji z Bogiem i bliźnim.
Ks. Jan Romanowski

J

ednym z głównych orędzi Wielkiego Postu jest przypomnienie,
że jest to wyjątkowy czas na
praktykowanie modlitwy, postu
i jałmużny. Podczas tej refleksji
chciałbym zwrócić większą uwagę
na jałmużnę i dostrzec ją w kontekście konkretnych działań miłosierdzia wobec naszego bliźniego.
O jałmużnie na rzecz potrzebujących wiele mówi się na stronach
Pisma Świętego. W Starym Testamencie Bóg wzywa do szczególnej
troski o biednych, potrzebujących,
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, o sieroty i wdowy,
o tych, którzy nic nie mają. Ważnym punktem jest również chęć
pomocy i otwartość na potrzeby
drugiego, aby w ten sposób poczuć
prawdziwą radość (por. Pwt 15, 10).
W Księdze Tobiasza możemy przeczytać wezwanie do dawania jałmużny wszystkim, którzy postępują sprawiedliwie, i nie odwracać
swojej twarzy od biednego, aby
podobnie Bóg nie odwrócił swojego oblicza od nas (por. Tb 4, 7).

Te słowa bardzo dobrze pomagają
zrozumieć sens i znaczenie jałmużny i w ogóle miłosierdzia wobec bliźniego.
W Nowym Testamencie Jezus
Chrystus zachęca nas również,
abyśmy nie zapominali o tych, którzy są w potrzebie. Jednak zwraca
uwagę, że nie powinniśmy tego
czynić dla swej chwały ani na pokaz: „Kiedy więc dajesz jałmużnę,
nie trąb przed sobą, jak obłudnicy
czynią w synagogach i na ulicach,
aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę,
powiadam wam: ci otrzymali już
swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz
jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja
jałmużna pozostała w ukryciu. A
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 2-4). W ten
sposób każdy, kto daje jałmużnę,
otwiera przed tym, kto potrzebuje
nie tylko swoje zapasy i oszczędności, ale także swoje serce, które
jest pełne radości z tego, że możesz pomóc drugiemu i otrzymać
nagrodę od Ojca Niebieskiego.

Czas Wielkiego Postu jest dobrą okazją do praktykowania działań charytatywnych. Jałmużna i
otwartość na bliźniego, który jest
w potrzebie, zawsze będą aktualne, ponieważ zawsze są wśród nas
tacy, którzy potrzebują pomocy.
Jednak jałmużna jako miłosierdzie
dla innej osoby przejawia się nie
tylko dzięki pomocy finansowej,
ale także w konkretnych działaniach. Warto tu przypomnieć
wymienione w Katechizmie Kościoła Katolickiego czyny miłosierdzia dla duszy i ciała, o których
również nie można zapomnieć
(por. KKK 2447).
Niewątpliwie wsparcie materialne jest bardzo ważne, ponieważ wokół jest mnóstwo ludzi,
którzy mają problemy z zapewnieniem sobie nawet minimalnych
codziennych rzeczy. Mogą na to
wpływać różne czynniki, pewne okoliczności życiowe, a czasem zdarza się, że nie zależą one
od samej osoby. W takiej sytuacji
pojawia się pytanie: jak zachować
się wobec bliźniego, który jest
w potrzebie? Można powiedzieć,
że to nie moja sprawa i nie powinienem pomagać potrzebującym,
ponieważ to nie ja jestem przyczyną ich problemów i trudności,
w których się znaleźli. Czy jednak
taka powinna być postawa chrześcijanina wobec bliźniego?
Jednym z najważniejszych
motywów, który nas wzywa do
otwartości na potrzeby ludzi, jest
przykazanie miłości, a mianowicie

jej druga część, która nakazuje
„kochaj bliźniego swego jak siebie
samego” (por. Łk 10, 27). Bardzo
lubię słowa św. Jana od Krzyża, że
„przy końcu życia będziemy sądzeni z miłości”. Nasze konkretne
działania i uczynki będą w tym momencie miały największą wartość i
znaczenie. Dlatego zawsze zadaję
sobie pytanie: „Co zrobiłem dla innych?”, „Czy zawsze jestem otwarty na realne potrzeby bliźniego?”,
„Czy jestem gotów ‘oderwać’ coś
od siebie, gdy widzę swojego brata
w potrzebie?”. Dla chrześcijanina
są to bardzo ważne kwestie, które
nie można po prostu zignorować.
Z całą pewnością można
stwierdzić, że miłosierdzie objawiające się w konkretnych sytuacjach i uczynkach jest sercem
życia chrześcijańskiego, zachęca
do uważnego rozglądania się, ponieważ w pobliżu jest nasz bliźni. Nie możemy być sobie obcy
i obojętni na los innych. Często
usprawiedliwiamy się krytycznym
zwrotem, że „to jest ich życie”, że
jest to prywatna sfera każdej osoby
i należy ją szanować. W ten sposób chcemy usprawiedliwić siebie
i nasz samolubny brak zainteresowania drugą osobą i jej potrzebami. Jednak przykazanie miłości
do bliźniego wymaga uświadomienia sobie, że jesteśmy odpowiedzialni za tych, którzy są obok nas.
Odpowiedzialność za bliźniego
jest przejawem chęci służenia mu
dobrem i miłością. Interesować się
drugim człowiekiem, jego życiem

oznacza otworzyć się na jego potrzeby: nie tylko materialne, ale
także duchowe. Miłość do bliźniego to także troska o jego dobro duchowe, a przede wszystkim
o wieczne zbawienie. W takich
sprawach jako chrześcijanie nie
mamy prawa być obojętni.
Obecnie istnieje wiele możliwości praktykowania jałmużny i
miłosierdzia wobec bliźniego. Są
to inicjatywy organizacji charytatywnych, liczne akcje odbywające
się we wspólnotach parafialnych,
zbiórki niezbędnych rzeczy dla
domów dziecka i hospicjów w centrach handlowych, stołówka dla
ubogich, różne fundacje pomagające potrzebującym i wiele innych
inicjatyw.
Jednak po raz kolejny należy
pamiętać, że nie można ograniczać
czasu miłosierdzia i udzielania jałmużny tylko do okresu Wielkiego
Postu. Przykazanie miłości bliźniego powinno nas mobilizować
każdego dnia, niezależnie od okresu i sytuacji, ponieważ, jak powiedział już wyżej cytowany św. Jan
od Krzyża, „przy końcu życia będziemy sądzeni z miłości”. Z miłości, która przejawia się w konkretnych czynach i sprawach. Niech
więc ten czas będzie dla każdego
z nas kolejną okazją do dokonania rachunku sumienia z realizacji
przykazania miłości w naszym życiu chrześcijańskim, ponieważ to
poprzez miłość do bliźniego zbliżamy się do Boga.
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EUGENIA NAJDOWICZ: „DĄŻYMY JESZCZE KU
KULTURZE ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ”
ciąg dalszy ze str. 1

Dziś rozmawiamy o finansowej sprawie z Eugenią
Najdowicz – koordynatorką
projektu i jedną z jego założycielek. Szczera opowieść
o tym, jak największa katolicka redakcja utrzymuje się
wyłącznie dzięki darowiznom białoruskich katolików.
Artiom Tkaczuk

MÓWIONO NAM,
ŻE JEST TO NIEMOŻLIWE
– Historia „Radia Maryja”
sięga 2014 roku, a rozpoczęło
ono swoją pracę dopiero w 2016
roku. Jaką była ta droga? Przez
ciernie do gwiazd?
– Nie wiem co do gwiazd, może
do jakichś innych ciał niebieskich,
ale dokładnie przez ciernie (śmieje
się – uw. autora). To była okropna
praca administracyjno-prawna, a
jej wyniki nie zależały od nas. Ciągle spotykaliśmy się z lenistwem,
niedouczeniem i niechęcią do zagłębiania się w znaczenie pytań
ze strony różnych ludzi w różnych
instytucjach. To bardzo denerwowało.
– Z racji swojej aktywności
zawodowej miała Pani już doświadczenie w „obijaniu progów”. Czy to pomogło?
– Wiem, że zawsze musi być
wynik. W moim życiu przeszłam
przez wiele różnych rejestracji,
ponownej rejestracji, likwidacji przedsiębiorstw. To mnie nie
przeraża. Historia z „Radio Maryja” była jednak nadzwyczajna.
Jego dwa składniki – religijny i
informacyjny – stawiały urzędników w niejednoznacznej sytuacji... Oznaczało to, że najpierw
idziesz tam, gdzie zostałeś skierowany do działu religijnego, a oni
mówią: „Nie, Nie, Nie! To do działu informacyjnego, na ogólnych
warunkach”. Przychodzisz tam,
a tam mówią: „Nie, to nie
do nas, ale do tych pierwszych”.
I tak w kółko, w kółko, w kółko...
I bardzo długo. Ale wiedzieliśmy, że wynik będzie. Musieliśmy
po prostu załatwiać to bez emocji
i w sposób metodyczny.
– Przypominają się słowa
ks. Igora Łaszuka, że pracując z
dokumentacją budowy kościoła,
czasami wydawało mu się, że buduje statek kosmiczny. Z rejestracją „Radio Maryja” też tak było?
– Tak, myślę, że to mniej więcej jak budowa kościoła.
Odpowiedzialni ludzie nie rozumieją, w jaki sposób radio może
być projektem niekomercyjnym.
Zapytano nas: „A kto będzie was
finansował?”. A my odpowiedzieliśmy, że będziemy istnieć za darowizny. Trudno było wyjaśnić,
że radio nie ma na celu czerpanie
zysków. Nasz projekt był prawie jednym z pierwszych takich
na Białorusi.
WIELU OSOBOM TRUDNO
JEST ZROZUMIEĆ KORZYŚCI, JAKIE NASZE RADIO
PRZYNOSI LUDZIOM
– Słyszałem, że wasza redakcja nazywa „Radio Maryja” projektem „nieoczywistej użyteczności”. Dlaczego?
– Wynikało to z faktu, że gdy
na samym początku zaczęliśmy
zapraszać wolontariuszy i prosić o
darowizny, trudno było nam wyjaśnić naszą użyteczność. Darowizny zwykle pochodzą od osób o łagodnym i otwartym sercu. Takim
się ono staje z litości i współczucia dla kogoś. Na przykład, chore
dzieci, bezpańskie zwierzęta, które są postrzelone lub którym trzeba wyleczyć podbitą łapę. Typowe
„nagich przyodziać, spragnionych

napoić, głodnych nakarmić”. To
mieści się w granicach zwykłego
ludzkiego rozumienia.
A „Radio Maryja” mówi o duchowych potrzebach, które również istnieją, ale nie są oczywiste.
Nie wiemy, na przykład, co dzieje
się w duszy starej samotnej babci.
Lub jak czuje się osoba samotna ze
swoim nieuleczalnie chorym dzieckiem. Jeśli jesteś zraniony, przestraszony, samotny, nie będziesz
słuchać radia rozrywkowego. To
tymczasowa rozrywka, tamta muzyczka – to wszystko jest niczym.
Właśnie dlatego wielu osobom
trudno jest zrozumieć korzyści,
jakie „Radio Maryja” przynosi ludziom.

– ma konkretną nazwę – „gilotyna”. To nasza gilotyna finansowa,
gdy trzeba zapłacić za wynajem
pomieszczenia, wypłacić pensje pięciu pracownikom, podatki
od tych pensji. Na koniec jeszcze
czynsz i różne drobne płatności.
Siekiera spada na szyję kilka razy
w miesiącu – płatności przychodzą
jeden po drugim.
Dzięki Bogu, nie jestem jedyną
osobą odpowiedzialną za znalezienie tych funduszy. Ks. Aleksander
Fominych (kierownik duchowy „Radia Maryja” – uw. autora) także niestrudzenie podróżuje po Białorusi,
zapoznaje ludzi z radiem, prosi
o wsparcie finansowe. Są wolontariusze, którzy dużo pomagają.

nie ma takich krajów, w których
nie składa się ofiary na to. Są kraje,
w których darowizn jest mało, na
przykład, w Rosji. To taki smutny
przykład. Ale ogólnie rzecz biorąc,
ludzie wspierają „Radio Maryja”
wszędzie.
Im dłużej żyję, tym bardziej
chcę biec i prosić o pieniądze na
to radio. Już dziś wiem, kim są nasi
słuchacze, wiem, jacy są, znam ich
losy. I wiem też na pewno, że bardzo potrzebują naszego radia.
– Ile razy chciała Pani rzucić
wszystko?
– Nigdy nie chciałam. Mogę
powiedzieć, że, być może, „Radio
Maryja” jest jedyną rzeczą, która
trzyma mnie teraz na Białorusi.

– Słuchając „Radia Maryja”
pojawia się poczucie silnej wspólnoty wśród stałych słuchaczy.
Także i Pani w redakcji często
o tym mówi. Czy dobrze rozumiem, że istnieje krąg osób, które
słuchają Was regularnie i dla których jesteście potrzebni?
– Są tacy ludzie. W pewnym
sensie są członkami naszej rodziny radiowej. Ja też słucham „Radia
Maryja”, podoba mi się, ponieważ
to, co tam słyszę jest mądre i miłe.
Ogólnie rzecz biorąc, gdy zeznajamiamy ludzi z „Radiem Maryja”, mówimy: „Po prostu uwierz.
Po prostu znajdź siłę, by przezwyciężyć strach przed internetem,
niechęć do zapoznania się z czymś
nowym. Naciśnij ten przycisk raz
i nie będziesz już mógł ‘odkleić’
uszu od niego”. Jak włączysz i posłuchasz o czym tu mówią, to już
niejako wstyd będzie go wyłączyć
(śmieje się – uw. autora).
– Słuchają Was osoby duchowne? Czasami wydaje mi się,
że projekt nie cieszy się wśród
nich dużą popularnością.
– Myślę, że to zależy od osób
duchownych. Moi znajomi księża,
na przykład, mówią, że projekt im
się podoba. Nie mogę wejść do ich
głów i sprawdzić, czy naprawdę
słuchają, czy po prostu chcą powiedzieć mi komplement. Wiemy
jednak na pewno, że radia się słucha i jest lubiane. Widzimy pewien
napływ do „Radia Maryja”. W ciągu
ostatnich 4 lat znacznie się zmieniliśmy na lepsze. Teraz otrzymujemy wiele dobrych recenzji,
w tym księży i sióstr. Istnieją domy
zakonne, w których „Radio Maryja” nie jest wyłączane. Są księża,
którzy mówią: „Słuchałem tego –
było fajne, ale powiedzcie temu,
żeby popracował nad wymową”.

Są też darczyńcy, którzy wspierają
radio znacznymi kwotami, ale nawet nie mówią swojego imienia.
Z uwagi na fakt, że koszty pracy studia są duże, a kwota, którą
otrzymujemy przez ERIP jest nie
wystarczająca, postanowiliśmy nie
przegapić żadnego wolnego dnia,
gdy możemy przyjechać do ludzi
w jakiejś parafii. Ogólnie rzecz
biorąc, gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, moglibyśmy zrobić jeszcze
więcej: poprawić jakość programów, tworzyć ciekawe filmy i wiele
innych rzeczy.
Niektórzy mówią: „O, 10 tysięcy, co za ogromna kwota!” lub
„Po co Wam tyle? Jesteście radiem
internetowym!”. Jednak, gdy patrzę na liczby wydatków, włosy mi
stają dęba.
– Dobrze rozumiem, że z tych
10 tysięcy rubli 30-40% idzie na
podatki?
– Tak, znaczna część środków idzie na płacenie podatków
od wynagrodzeń. Gdy biznes żyje
z darowizn i nie ma celu biznesowego, szczególnie zauważalne są
tak duże wydatki.
Nawiasem mówiąc, pensje ludzi w radiu są bardzo małe. Myślę, że kasjerzy w sklepie zarabiają
więcej, niż my płacimy swoim pracownikom. Jednak tutaj wykonywana jest niesamowita ilość pracy.
Żartujemy, że od dźwiękowców,
którzy montują programy, czasami idzie dym. Chcemy wreszcie
osiągnąć taki poziom, aby płacić
pracownikom pensje, na które naprawdę zasługują dzięki swojemu
profesjonalizmowi i odpowiedzialności. Na razie nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale mam nadzieję,
że da się to zmienić.
– Taki zakres odpowiedzialności, który ciąży na Pani w „Radiu Maryja”, przyszedł od razu
czy stopniowo?
– Nie bałam się brać odpowiedzialności od samego początku
radia. Widzieliśmy przykłady z innych krajów i zdaliśmy sobie sprawę, że to działa i że nie możemy
być inni. Wszyscy chrześcijanie,
katolicy, są tacy sami. Potrzebują
środowiska informacyjnego, które
daje „Radio Maryja”, i w zasadzie

Mój mąż już tu nie mieszka i
chciałabym mieszkać razem z nim.
Myślę, że mogę wyjechać z kraju,
zamknąć firmę, wynająć lub sprzedać dom. Jednak, gdy myślę o „Radiu Maryja”, to jak gdyby ktoś nóż
wbijał mi w serce.
– Ile parafii przez te wszystkie
lata odwiedziła Pani z „Radiem
Maryja”?
– Trudno policzyć, trzeba by
zobaczyć statystyki. Ale 100 parafii na pewno jest.

IM DŁUŻEJ ŻYJĘ, TYM BARDZIEJ CHCĘ BIEC I PROSIĆ
O PIENIĄDZE NA TO RADIO
– Ma Pani czworo dzieci, biznes, psy, a do tego jeszcze „Radio
Maryja”, do pracy którego trzeba
znaleźć 10 tysięcy rubli miesięcznie. Jak Pani z tym funkcjonuje?
– To zjawisko – 10 tysięcy rubli

NALEŻY TRAKTOWAĆ
DAROWIZNY JAKO
ZAPŁATĘ ZA SZCZĘŚCIE
– Wydaje mi się, że białoruscy katolicy są gotowi przekazać
duże sumy pieniędzy przy jakiejś
okazji. Jednak z tym, aby co miesiąc wspierać pewne inicjatywy
niewielką kwotą – już trudniej.
W takim układzie byłoby „Radiu
Maryja”, na przykład, łatwiej.
Każdego miesiąca kilka tysięcy
słuchaczy mogłoby się zrzucić niewielką kwotą i całkowicie pokryć
wszystkie koszty. Dlaczego to nie
działa w ten sposób?
– Trudno powiedzieć. Jesteśmy niekomercyjnym medialnym
projektem, na który technicznie i
prawnie trudno jest zorganizować
takie miesięczne składki. Najłatwiej to zrobić tak zwaną płatnością cykliczną (powtarzającą się)
z karty bankowej. Oznacza to, że
miesięcznie automatycznie pobiera się, na przykład, 5 rubli.
Zrobiliśmy coś podobnego poprzez subskrypcję naszego archiwum. Myślę, że jeśli zorganizować
dużą kampanię informacyjną, to
dwa tysiące osób, które byłyby skłonne dać nam miesięcznie
po 5 rubli, znalazłyby się. Zarówno
wśród katolików, jak i wśród ludzi
współczujących katolikom.
– Dlaczego więc nie zorganizujecie?
– Z powodu tych trudności technicznych. Gdybyśmy powiedzieli: „Subskrybujcie «Radio
Maryja»!” – a z twojej karty będą
pobierane pieniądze, być może,
byłoby łatwiej. Ale należy wyjaśnić, czym jest archiwum i jak go

subskrybować. To trudne. A może
po prostu jesteśmy leniwi. Na razie
wybraliśmy taką drogę: jeździmy
po parafiach i prosimy o darowizny. Istnieją również wszystkie
możliwe nowoczesne sposoby,
dzięki którym można otrzymać
darowiznę i wesprzeć pracę radia.
– Czyli te niedzielne wyjazdy
są bardziej skuteczne zarówno
pod względem pobierania darowizn, jak i rozpowszechniania
„Radia Maryja”?
– Tak, ważne jest, aby zobaczyć ludzi, porozmawiać z nimi.
Jednym z głównych celów naszych podróży jest nauczenie ludzi korzystania z radia. Również
z takich podróży przywozimy ciekawe historie, które ludzie nam
opowiadają, a które później stają
się programami.
Zauważyliśmy, że gdy w parafii jest już ktoś, kto słucha „Radia
Maryja”, i gdy ksiądz już sam nas
posłuchał i zobaczył wyraźne korzyści dla ludzi, wtedy liczba słuchaczy tam szybciej się powiększa. Na przykład, byliśmy ostatnio
w Baranowiczach i tam w kościele
nie było ani jednej osoby, która by
nas słuchała. W takich parafiach
jest trudniej, tam ludzie po prostu
przechodzą obok. Przez pierwsze
lata płakaliśmy z tego powodu.
A teraz jesteśmy już przyzwyczajeni (prawie) i traktujemy to inaczej. Z własnego doświadczenia
wiemy, że następny przyjazd tutaj
będzie już inny. Najważniejsze
jest to, że z jeszcze jednego miejsca na mapie otrzymamy teraz telefon i włączone radio.
– Okazuje się, że mimo
wszystko białoruscy katolicy
są dość ofiarni i, w zasadzie, są
w stanie całkowicie samodzielnie utrzymać redakcję „Radia
Maryja”?
– Są ludzie bardzo ofiarni, są
tacy, którzy mówią: „Ksiądz kazał
dać, masz 20 groszy”. I to też jest
ofiarność. Dążymy jeszcze ku kulturze odpowiedzialności finansowej za nasze inicjatywy. Rośniemy. Dziś na Białorusi słowo
„donacja” nikogo nie zaskoczy, to
całkiem normalne. Rozwijamy się.
Mówią, że protestanci pod
względem darowizn na swoje
sprawy są bardzo skuteczni. Na
przykład, jeśli wspólnota nie ma
świątyni, dzięki dziesięcinie i wysokiej odpowiedzialności finansowej zrzucają się i budują ją dość
szybko. A katolicy mają z tym
większy problem – wielotysięczne
parafie od lat wznoszą kościoły.
Moim zdaniem nie ma problemu z ofiarnością katolików. Problemem jest raczej organizacja.
Wydaje mi się też, że my, Białorusini, mamy na razie nieco błędne
podejście do pieniędzy. Istnieją
zasady „oszczędzić, a nie zarobić” oraz „zarobić i wydać na coś
względnie przydatnego”. Lepiej
naprawić lub kupić samochód, niż
zabrać rodzinę na wakacje gdzieś
– spędzić czas razem i uzyskać
wspólne emocje i niematerialny skarb na całe życie w postaci
wspomnień. Nie ma takiej postawy, że pieniądze są niezwykle
satysfakcjonującą rzeczą, którą
można zarabiać i którą można zarządzać, a nie przyciskać do serca.
Ogólnie rzecz biorąc, nazwy,
które często nazywamy pieniędzmi – groszem, pieniążkiem – są
dość wymowne. Podobno wstydzimy się ich, wstydzimy się tego,
co jest tak proste i konieczne. Pieniądze to cudowna rzecz. Trzeba
je dawać, trzeba je zarabiać, trzeba myśleć, jak je zarobić, a nie
oszczędzać. I jak zarobić ich więcej, aby wesprzeć i dziecko, które
wymaga leczenia, i kota z psem, i
wydanie książki, i duchowy projekt „Radio Maryja”...
My, ludzie, mamy głowę i
ręce. Jesteśmy też katolikami. U
nas Bóg stoi na czele we wszystkich sprawach, w których chcemy
uczynić swój ziemski świat lepszym i sami go polepszyć.
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W OBRONIE ŻYCIA

ciąg dalszy ze str. 1

PRZYRZECZENIE
DUCHOWEJ ADOPCJI
DZIECKA POCZĘTEGO

W uroczystość Zwiastowania
Pańskiego obchodzimy w Kościele Dzień Świętości Życia. Został
on ustanowiony jako odpowiedź
na wyraźną prośbę Ojca Świętego
Jana Pawła II, który w encyklice
„Evangelium Vitae” zaapelował
do całego Kościoła i do wszystkich ludzi dobrej woli o modlitwę
w obronie życia ludzkiego.
Ks. Jerzy Martinowicz
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Refleksja nad wiecznością

ażde życie ludzkie jest
święte, ponieważ jest darem Bożym, dlatego zasługuje na szacunek i obronę.
Tylko Bóg jest dawcą życia,
dlatego tylko On może decydować o jego początku i końcu.
Niestety, wszyscy jesteśmy
świadkami, jak w dzisiejszym
świecie coraz bardziej daje
znać o sobie brak szacunku
do życia. Coraz częściej człowiek rości sobie prawo do tego,
aby decydować o życiu innych,
zwłaszcza o życiu dzieci nienarodzonych i ludzi w podeszłym
wieku, a więc osób najbardziej
bezbronnych. Szerzy się niebezpieczne zjawisko, określone przez Jana Pawła II mianem
„cywilizacji śmierci”.
Dzień Świętości Życia ma
nam przypomnieć, że naszym
powołaniem, jako chrześcijan,
uczniów Jezusa Chrystusa, jest
głoszenie „Ewangelii życia”,
czyli obrona życia, od momentu poczęcia aż do naturalnej
śmierci, jako jednej z największych, uniwersalnych i nietykalnych wartości.
Jednym z konkretnych działań w obronie życia poczętego,
które każdy z nas może podjąć w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jest inicjatywa
modlitewna Duchowej Adopcji.
Polega ona na tym, że zobowiązujemy się do codziennego
odmawiania przez dziewięć

miesięcy
dziesiątka Różańca i krótkiej
modlitwy, a także
podjęcie
dobrowolnych umartwień i dobrych
uczynków w intencji dziecka
poczętego, któremu grozi niebezpieczeństwo aborcji.
Miejmy świadomość, że podejmując Duchową Adopcję,
z Bożą pomocą możemy przyczynić się do uratowania życia
ludzkiego. Nad każdym, przez
Boga wybranym, dzieckiem
otworzymy parasol modlitwy,
wyrzeczeń, postu i ofiary i
przez 9 miesięcy będziemy się
modlić o ocalenie jego życia.
Nie znamy jego imienia. Nie
wiemy na jakim żyje kontynencie, nie wiemy kim będzie w życiu. Bóg sam to dziecko wybiera
i tylko On wie, kim ono będzie.
A my… może kiedyś spotkamy
się w wieczności z ocalonym
przez nas Wybrańcem Bożym i
będziemy się wraz z nim radować z daru życia, który pochodzi od Boga.
Otoczmy też naszą modlitwą wszystkie matki, oczekujące potomstwa, szczególnie te,
którym brakuje odwagi przyjąć
nowe życie. Niech Maryja, która odważnie powiedziała Panu
Bogu swoje „tak”, wyprosi dla
nich łaskę otwarcia się na dar

życia, w
duchu posłuszeństwa
Panu Bogu i zaufania Jego woli.
Módlmy się także
za te osoby, które popełniły
ciężki grzech aborcji: za matki,
które pozbawiły życia własne
dzieci nienarodzone, za członków rodziny, którzy je namówili do aborcji lub przed nią
nie powstrzymali, za lekarzy,
pielęgniarki i wszystkich, mających na sumieniu życie niewinnych istot ludzkich. Niech
Dobry Bóg da im łaskę pokuty
i nawrócenia, aby odnaleźli
pokój serca w kochających ramionach Ojca Niebieskiego,
który – jak przypomina nam
nieustannie Ojciec Święty
Franciszek – nigdy nie męczy
się przebaczając.
Zachęcamy wszystkich, by
w uroczystość Zwiastowania
Pańskiego złożyć przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego. Zazwyczaj takie przyrzeczenie ma miejsce
w kościele i ma uroczysty charakter, jednak niemniej ważne
będzie przyrzeczenie przyjęte prywatnie, w swoim domu,
ponieważ Pan Bóg i tam czeka
na nasze włączenie się w ratowanie życia nienarodzonym.

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy
Aniołowie i Święci! Wiedziony pragnieniem niesienia
pomocy w obronie nienarodzonych postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia
25 marca 2021 roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego biorę w Duchową Adopcję
jedno dziecko, którego imię
jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się
o uratowanie jego życia oraz
o sprawiedliwe i prawe życie
po urodzeniu.
Tymi modlitwami będą:
– jedna Tajemnica Różańca,
– moje dobrowolne postanowienia,
– modlitwa, którą dziś po raz
pierwszy odmówię:

Panie Jezu za wstawiennictwem
Twojej
Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz
za
wstawiennictwem
świętego Józefa, „Człowieka
Zawierzenia”,
który opiekował się Tobą
po urodzeniu, proszę Cię
w intencji tego nienarodzonego dziecka, które
znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i
które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość
i odwagę, aby zachowali
je przy życiu, które Ty
sam mu przeznaczyłeś.
Amen.
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zadaj pytanie

Czy można
nie zachowywać
postu kobiecie
po urodzeniu
dziecka?
grodnensis.by
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eśli zapytać wiernych, na
czym polega post, najczęściej usłyszy się odpowiedź:
„Nie jeść mięsa”. Jednak prawo
kanoniczne Kościoła w kan. 1249
określa post jako szczególną
modlitwę, czyny dokonywane z
pobożnością i miłością, wierniejsze wypełnianie obowiązków, a
także dobrowolne postanowienia
i wstrzemięźliwość według norm
przepisanych. Jeśli chodzi o post
jako wstrzemięźliwość od jedzenia, przez cały rok w każdy piątek
należy powstrzymać się od dań
mięsnych (z wyjątkiem piątków,
na które przypada uroczystość),
a w Popielec i Wielki Piątek przestrzegać ścisłego postu.
Czas Wielkiego Postu nie jest
dietą ani samoponiżaniem się,
ale czasem zbliżenia do Boga i
odkrywania godności samego
siebie i bliźniego. W rezultacie
jest to czas lepszego poznania
woli Bożej i starannego wypełniania Bożych nakazów. Rozsądna chrześcijańska roztropność
zachęca nas do równowagi w wykonywaniu nakazów, przykazań
i zakazów. Dlatego, na przykład,
kładąc duży nacisk na posługę
ubogim, można niedbale traktować swoją rodzinę. A jeśli lekkomyślnie się pościć, powstrzymując się od jedzenia, można
zaszkodzić swojemu zdrowiu. Poznając swoją fizjologię i słuchając rad lekarzy i innych specjalistów, w tym przypadku należy,
zgodnie z własnym sumieniem,
zrobić to tak, aby nie szkodziło
to ani duchowemu (jeśli zaniedbywać post bez powodu), ani
fizycznemu (jeśli podczas postu
narażasz się na ryzyko) zdrowiu.

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

21 marca – V Niedziela Wielkiego Postu
J 12, 20-33
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też
niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział
Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im
taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię,
nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten,
kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie
Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz
dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny.
Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!”. Wtem
rozległ się głos z nieba: „Już wsławiłem i jeszcze wsławię”. Stojący tłum to usłyszał i mówił: „Zagrzmiało!”. Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł
Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz
odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony
precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”.
To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

28 marca – Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
Mk 11, 1-10
Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał
dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami,
a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane oślę, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: «Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem»”.
Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je,
a niektórzy ze stojących tam pytali ich: „Cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?”.
Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc
oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało
swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: „Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi
w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida, które nadchodzi.
Hosanna na wysokościach!”.

Nie z dala, lecz z bliska

W swojej szkole życia Jezus Chrystus akcentuje nie sukces, lecz ofiarę. Ofiara jest niczym ewangeliczne ziarno, które obumierając, przynosi plon i pożytek. Chrystus ukrzyżowany uczy nas, czym jest ofiara dla drugiego człowieka. Tę lekcję zapoczątkowuje
w Wieczerniku. Zaprasza nas do tego, by swoje życie ofiarować innym.
Mistrz z Nazaretu oczekuje od nas ofiary nie z tego, co posiadamy, czym dysponujemy, ale ofiary z naszego serca. Istotę ofiary określa dar dla drugiego. Zamiast koncentrować się na sobie i żyć dla siebie – do czego nieustannie wzywa nas świat nastawiony
na konsumpcję – decydujmy się na to, aby żyć, cierpieć i umierać za kogoś. I wtedy ten,
kogo kochamy, stanie się dla nas ważniejszy niż my sami.
Służba Bogu i ludziom jest ofiarą miłą Panu, ponieważ wtedy nasze serce staje się
podobne do Jego Serca.

Niedziela Palmowa przybliża nam Jezusa triumfującego podczas wjazdu do Jerozolimy, by zaraz potem przytłoczyć nas opisem o ostatnich chwilach przed Jego śmiercią.
Tak jak Jezus przygotowywał siebie i Apostołów na cierpienie i śmierć, tak my uczestnicząc w obrzędach Wielkiego Tygodnia mamy wejść w to, co Chrystus uczynił dla nas,
mamy przygotować się na spotkanie z Nim.
Niedziela Palmowa i trud Wielkiego Tygodnia mają być dla wyznawców Chrystusa
oczyszczeniem, namaszczeniem i śmiercią dla zła i grzechu, byśmy mogli stanąć wobec
Jezusa jak ci, co wiwatowali z palmami i wołali „Hosanna” – winniśmy być czyści i
radośni. Tę czystość i radość zdobędziemy, gdy wraz z naszym Mistrzem przejdziemy
przez Betanię i namaszczenie; przez Wieczernik i pierwszą Eucharystię; przez Ogród
Oliwny, zmęczenie Apostołów i zdradę Judasza; przez fałszywe oskarżenia przed Wysoką Radą i zaparcie się Piotra; przez dziedziniec Piłata i uwolnienie Barabasza; przez
uliczki Jerozolimy z ciężarem krzyża na ramionach; przez przybicie do krzyża i agonię
Boga-Człowieka.
Otwórzmy nasze umysły i serca, aby być blisko Pana Jezusa. Aby iść za Nim i z Nim
krok w krok drogą Jego pełnej pasji miłości ku każdemu z nas.

Panie Jezu Chryste, pomagaj mi służyć i ofiarować się drugiemu w darze serca,
a także naucz nigdy nie dążyć do sukcesu kosztem drugiego człowieka!

Panie Jezu Chryste, pozwól mi zawsze być blisko Twojego krzyża, abym mógł zawsze
kroczyć z Tobą krok w krok!

Nie sukces, lecz ofiara

8

SŁOWO ŻYCIA
№6 (558), 21 marca 2021

www.slowo.grodnensis.by

Odpoczynek ze „Słowem”

Z głębi serca

JEGO EK SCEL ENCJI
K SIĘDZU BISKU POW I
JÓZEFOW I STA NIEWSK IEM U

z okazji imienin przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy dzień życia i posługi pasterskiej będzie szczęśliwy i błogosławiony, Bóg obdarza zdrowiem
i zawsze wspiera w trudnych chwilach.
Redakcja „Słowo Życia”

JEGO EK SCEL ENCJI
K SIĘDZU BISKU POW I
JÓZEFOW I STA NIEWSK IEM U

z okazji imienin składamy serdeczne życzenia.
Życzymy, by życie bez zmartwień płynęło,
By czasem słonko się uśmiechnęło.
Niech Ekscelencja długo w dobrym zdrowiu żyje,
A Ostrobramska Pani od smutków ukryje.
Apostolat „Margaretka” i wierni parafii Bieniakonie

CZCIGODN EM U K SIĘDZU
ZBIGNIEWOW I DR AGU L E

z okazji imienin składamy najpiękniejsze życzenia. Niech
dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a święty patron nieustannie wstawia się za Tobą przed tronem
Pana Boga. Życzymy zdrowia, sił, wytrwałości oraz niezachwianej wiary i nadziei.

Z pamięcią w modlitwie członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy Duszom Czyśćcowym z Wasiliszek Starych

CZCIGODN EM U K SIĘDZU
W IKTOROW I CH A Ń KO

z okazji urodzin szczerze życzymy zdrowia, mądrości i
cierpliwości. Niech Twe serce zawsze będzie napełnione
Bożą radością, światłem i łaską. Niech Pan Bóg błogosławi, Jezus Chrystus broni od nieszczęść, a Maryja Panna i święta patronka nieustannie Cię bronią.

Z szacunkiem parafianie z Mostów

CZCIGODN EM U K SIĘDZU
W IKTOROW I SU BIELOW I

z okazji urodzin i święta św. Józefa składamy wiązankę najpiękniejszych życzeń: błogosławieństwa Bożego,
pogody ducha, opieki Matki Bożej. Niech Duch Święty
pomaga godne pełnić posługę kapłańską i nieustannie
udziela swych darów. Żyj w radości, a Twe serce niech
zawsze będzie napełnione pokojem i miłością, abyś mógł
z pewnością kroczyć Bożą drogą do świętości.

Z modlitwą Komitet kościelny i wdzięczni parafianie kościoła
pw. Narodzenia NMP w Trabach

CZCIGODN EM U
K SIĘDZU K A NONIKOW I
JÓZEFOW I BOGDZIEW ICZOW I

CZCIGODN Y K SIĘŻE
A L EK SA N DR ZE SEWA ST I A NOW ICZ!

z okazji imienin składamy serdeczne życzenia. Niech
każdy Twój dzień będzie oświecony błogosławieństwem
Bożym i napełniony Jego łaskami, Najświętsza Maryja
Panna otacza miłością, a patron święty stale się Tobą
opiekuje. Niech zdrowie będzie mocne, a radość i pokój wiernie towarzyszą w życiu. Dziękujemy Panu Bogu
za Ciebie, do którego chcemy iść zarówno w radości, jak
i w smutku, gdyż zawsze zrozumiesz, pomożesz i odnajdziesz potrzebne słowa. Szczęść Boże!

Z szacunkiem i modlitwą wierni parafii
św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu

CZCIGODN EM U K SIĘDZU
W IKTOROW I SU BIELOW I

z okazji urodzin i nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy, aby Pan Bóg codziennie obdarzał Cię swoimi
łaskami i mocnym zdrowiem, pokojem, mądrością i pomyślnością w posłudze duszpasterskiej. Niech Najświętsza Maryja Panna i święty patron nieustannie się Tobą
opiekują, a Anioł Stróż czuwa i pomaga.
Rodzina Szarko i Aleksander

CZCIGODN EM U K SIĘDZU
W Ł A DYSŁ AWOW I SU RW IL E

z okazji nadchodzących urodzin składamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech Bóg miłosierny obdarza Cię swoimi łaskami,
radością i pokojem, obok zawsze będą życzliwi ludzie, a Matka
Boża nieustannie otacza swoją opieką i broni od zła.
Wierni parafii Trójcy Przenajświętszej w Wojstomiu

CZCIGODN EM U K SIĘDZU
JA NOW I GAW ECK IEM U

z okazji urodzin życzymy dobrego zdrowia i szczęśliwego życia. Niech Pan Jezus broni nieustannie i prowadzi
wybraną drogą, a Jego Matka Najświętsza zawsze opiekuje się i pomaga.

Z modlitwą i wdzięcznością wierni
ze wsi Wiguszki i Golimszczyzna

CZCIGODN EM U K SIĘDZU
A L EK SA N DROW I RU DZIEW ICZOW I

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

Z okazji urodzin składamy Ci najszczersze i najpiękniejsze życzenia! Jesteś dla nas wzorem, życiowym punktem
orientacyjnym! Twa prawdziwa miłość do Boga, pragnienie dotarcia do każdego ze zrozumieniem i wsparciem
oraz z przesłaniem Ewangelii, szczere pragnienie mówienia o Bogu słowem i czynem – wszystko to pomaga
nam urzeczywistniać wolę Bożą, być z Panem Bogiem,
iść naprzód i zmieniać swe życie. Dziękujemy Ci, nasz
drogi Nauczycielu, za Twój wysiłek w remoncie kościoła
i nie tylko. Widzimy, z jaką ogromną miłością to robisz!
W modlitwie dziękujemy naszemu Panu Bogu za to, że
jesteś z nami, że uczymy się od Ciebie kochać wszystkich
tak, jak Ty kochasz! Jesteśmy nieskończenie wdzięczni
Twym rodzicom za Ciebie i modlimy się o zdrowie dla
Twojej matki, a dla ojca – o wieczny pokój w Niebie.
Modlimy się również o świętość dla Ciebie! Prosimy, aby
dobry Bóg dał Ci dużo sił, zdrowia i cierpliwości do realizacji planów i zamiarów. Niech Duch Święty towarzyszy
i oświęca Twą drogę życia przez wiele lat, a Matka Boża
niech ogarnia i niesie ciepło swego serca!

Z miłością parafianie kościoła pw. św. Mikołaja w Mirze

CZCIGODN EM U OJCU
WA L ER EM U SZEJGIER EW ICZOW I

kierujemy wyrazy wdzięczności za wieloletnią posługę
w naszej wspólnocie parafialnej. Życzymy dobrego zdrowia i radości. Niech Twa droga zawsze będzie oświecona
łaską pomocy Bożej. Pomyślności w nowym miejscu posługi kapłańskiej!

Z szacunkiem wierni parafii św. Franciszka
z Asyżu w Świsłoczy

CZCIGODN Y K SIĘŻE PROBOSZCZU
JA NIE GAW ECK I!

Z okazji urodzin składamy Ci najserdeczniejsze życzenia!
Życzymy z tego pięknego powodu
W zdrowiu i szczęściu zawsze być,
Nie znać kłopotów. Życzymy zgody
I do stu lat szczęśliwie żyć.
Niech Bóg Cię zawsze od zła broni,
Od chorób strzeże i od łez.
I niech posyła łaski hojnie,
Aż Twego życia przyjdzie kres.

Parafianie kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu

Parafanie ze wsi Stare Sioło

Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i łączenia życzeń.

Katolickie Media Białorusi

portal internetowy
Kościoła na Białorusi
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religijne

redakcja
białoruska

portal internetowy
diecezji grodzieńskiej

Encyklika papieska „Fratelli Tutti”
została po raz pierwszy przetłumaczona przez muzułmanów. Przekład został przygotowany i wydany przez wydawnictwo „Medina” wraz z zespołem
naukowym Międzynarodowego Forum
Muzułmańskiego pod egidą Duchowego
Kierownictwa Muzułmanów Federacji
Rosyjskiej.
„Zawsze było dla nas oczywiste, że
utrzymanie dialogu międzyreligijnego
jest świętym obowiązkiem osoby wierzącej” – powiedział redaktor naczelny „Mediny”, sekretarz wykonawczy
Międzynarodowego Forum Muzułmańskiego Damir Mukhetdinov. Podkreśla,
że tekst encykliki „Fratelli tutti” jest
skierowany nie tylko do chrześcijan, ale
także do muzułmanów i do wszystkich
ludzi na planecie”. Głównym tematem
encykliki jest „kultura spotkania”.

Często ludzie przychodzą do Boga,
aby Go prosić; rzadziej – aby Mu dziękować, a jeszcze rzadziej – aby Go pytać. Osoba rzadko zadaje Panu Bogu
pytania, ponieważ boi się, że wskaże
trudną drogę, postawi pewne wymagania. I wtedy człowiek wybiera stan
niewiedzy. Odpowiedź Boga jest zawsze ostateczna. W konkretnej sytuacji wskazuje jedyną drogę, więc trzeba
albo się zdecydować i pójść tą drogą,
albo porzucić ją. Odpowiedź Boga jest
najczęściej wezwaniem do posłuszeństwa, a człowiek tego nie lubi.
Jednak, mając przed sobą zwycięską perspektywę Zmartwychwstania,
możemy zadawać Bogu wszelkie pytania i mieć pewność, że Jego odpowiedzi mają na uwadze nasze dobro,
wyznaczają drogę naszego zbawienia.

Benedykt XVI udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi „Corriere della
sera” z okazji ósmej rocznicy zakończenia jego pontyfikatu, który zakończył się 28 lutego 2013 roku. Podkreślił,
że w Kościele „nie ma dwóch Papieży”,
a także zaprzeczył niektórym wersjom
co do przyczyn jego rezygnacji z urzędu
Biskupa Rzymu.
„Niektórzy z moich przyjaciół wciąż
nie chcą zaakceptować mojego wyboru.
Myślę tu o teoriach spiskowych, które
nastąpiły po odejściu. Niektórzy mówili, że to z powodu skandalu „Vatileaks”,
niektórzy mówili, że to z powodu spisku
„lobby gejowskiego”, niektórzy mówili,
że to z powodu przypadku konserwatywnego teologa Lefebvrian Richarda
Williamsona. Nie chcą uwierzyć, że dokonałem świadomego wyboru. Ale moje
sumienie jest czyste” – wyznał Benedykt XVI.

Na stronie „Ridero” ukazała się nowa
książka Leona Karpowicza „Historie Biblijne Starego Testamentu ilustrowane
znaczkami pocztowymi”. W 2019 roku została wydana książka tego samego autora
„Historie Biblijne Nowego Testamentu
ilustrowane znaczkami pocztowymi”.
Nowa książka, podobnie jak poprzednia, skierowana jest przede wszystkim
do osób zainteresowanych Biblią, sztuką i filatelistyką, może być interesująca
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Zawiera około 90 artykułów i blisko
800 ilustracji przedstawiających obrazy
dzieł wybitnych artystów, w tym Michała
Anioła, Rafaela, Botticellego, Dali i Chagalla.
Aktualne wiadomości, zdjęcia,
wideo. Dowiedz się więcej o życiu
Kościoła katolickiego
na Grodzieńszczyźnie!
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