
MIÉRCOLES DE CENIZA 
Comenzamos el tiempo de Cuaresma. Antes que nada, tenemos que ser conscientes que no 

estamos aquí porque nosotros hayamos querido venir, sino porque Alguien nos ha llamado, 
nos ha convocado, nos ha movido. Es el Señor quien nos llama para ofrecernos una profunda 
renovación interior. Él espera y quiere algo de nosotros y nos quiere hacer un regalo. 

La Cuaresma es un tiempo en memoria de los cuarenta días que Jesús pasó en el desierto 
guiado por el Espíritu. Cuarenta días para hacer una pequeño desierto en nuestra vida; el 
desierto es el lugar de la escucha de Dios, dejando a un lado los agobios y el estrés que nos 
ocupan para estar más sensibles a la Palabra de Dios. El desierto también es el lugar de la 
prueba donde se discierne cómo es nuestro corazón, cómo va nuestra vida, si tenemos 
afinadas las cuerdas de nuestra vida. Ello requiere de nuestra parte humildad, sencillez y 
docilidad. Os invito a entrar con decisión en este tiempo de gracia, con disponibilidad a lo 
que el Señor nos quiera mostrar. 

El primer día de la Cuaresma está caracterizado por la imposición de la ceniza que se elabora 
con los ramos del Domingo de Ramos pasado, día en el que Cristo entra humilde, triunfante 
y glorioso en nuestra existencia. Así pues, lo que viene a decirme la ceniza es que sin Dios soy 
eso: ¿Qué tengo que Dios no me haya dado? El símbolo de la ceniza me dice: -no, no, sin Dios 
eres eso, ceniza. Se sopla y desaparece.   

El evangelio dice hoy: vive en verdad, con sencillez, no busques aparentar en este mundo 
de la apariencia. El evangelio sugiere tres medios para operar esta conversión con alegría, 
dejándonos guiar por el Espíritu. 

Primero el ayuno. Nos quedamos con la definición del ayuno como el hecho de privarnos 
de algunos alimentos, que no deja de ser poca cosa. Entendamos el término como el ayuno 
de aquello que sabes que te hace daño, de aquello que sabes que te esclaviza, de aquellas 
cuestiones que se han sido cargando en tu vida y sabes que son un peso, que te quitan la 
alegría, la libertad y ocupan un tiempo precioso que no merece la pena. Mi vida tiene que 
ser mucho más sencilla, debo ir a lo esencial y vivir con lo necesario. De esta manera brota 
una alegría nueva. Haz ayuno. Estoy seguro que si te pones a hacer una lista saldrán el ayuno 
de las cuestiones materiales, sociales, personales, inclinaciones interiores, peajes que tengo 
que pagar para quedar bien ante los demás. Dile al Señor: -Ayúdame a despegarme de esto. 

El Evangelio también nos ha hablado de la oración. Entra en tu casa, en tu interior, ahí 
encontrarás al Señor en el secreto de tu interior y háblale. Inicia o reaviva un trato de 
amistad. La oración. Quien no tiene oración es como quien no respira y también es un don 
de Dios que debo pedir. 

El Evangelio nos ha hablado también de la limosna. Limosna es salir de mí mismo, es estar 
pendiente de los demás. No es tanto pedir que sea feliz, sino cómo yo puedo hacer feliz a los 
demás y, entonces, yo seré feliz también. Aparecerá un nuevo sentido de mi existencia y de 
mi vida y brotará la alegría profunda del corazón. 

La Cuaresma es un tiempo de gracia, es un don para amar más y mejor. Para amar a Dios y 
al prójimo, y esto redundará en esa alegría interior que el Señor quiere para nosotros. 

Así pues, esta tarde, recogiendo en la frente la ceniza recuerda: -Señor, sin ti soy esto. Pero 
contigo lo soy todo, y Tú eres el Señor de mi historia. Estoy llamado a una vida de eternidad 
contigo. Que por el ayuno, la oración y la limosna me desprenda de tantas cosas que me 
esclavizan para vivir contigo la plenitud de los hijos de Dios. Lo pedimos al comienzo de esta 
Cuaresma por intercesión de la Virgen María, Reina y Madre de Misericordia. 



ПОПІЛЬНА СЕРЕДА 
Ми розпочинаємо час Великого посту. Перш за все, ми повинні усвідомити, що ми тут 

не тому, що самі захотіли прийти, а тому, що нас Хтось покликав, покликав, спонукав. 
Це Господь кличе нас, щоб запропонувати нам глибоке внутрішнє оновлення. Він чогось 
від нас очікує і хоче, і хоче нам щось подарувати. 

Великий піст - це час пам'яті про сорок днів, які Ісус провів у пустелі під проводом Духа 
Святого. Сорок днів, щоб створити маленьку пустелю в нашому житті; пустеля - це місце 
слухання Бога, залишаючи осторонь стреси і напруження, які займають нас, щоб бути 
більш чутливими до Слова Божого. Пустеля - це також місце випробування, де ми 
дізнаємося, яким є наше серце, як проходить наше життя, чи правильно ми 
налаштували струни нашого життя. Це вимагає від нас смирення, простоти і слухняності. 
Запрошую вас рішуче увійти в цей час благодаті, з готовністю до того, що Господь хоче 
нам показати. 

Перший день Великого посту ознаменований накладанням попелу, зробленого з гілок 
Вербної неділі, дня, коли Христос смиренно, тріумфально і славно входить у наше життя. 
Отже, попіл говорить мені, що без Бога я є те, що є: що я маю, чого не дав мені Бог? 
Символ попелу говорить мені: ні, ні, без Бога ти є лише попіл. Він розвіюється і зникає.   

Євангеліє говорить сьогодні: живіть у правді, у простоті, не шукайте, щоб з'явитися у 
цьому світі видимості. Євангеліє пропонує три способи, як здійснити це навернення з 
радістю, дозволяючи собі керуватися Духом. 

Перш за все, піст: ми зберігаємо визначення посту як факту позбавлення себе певної 
їжі, що не є чимось незначним. Давайте розуміти цей термін як піст від того, що, як ви 
знаєте, завдає вам болю, від того, що, як ви знаєте, поневолює вас, від тих речей, які 
обтяжують ваше життя і які, як ви знаєте, є тягарем, які забирають вашу радість, вашу 
свободу і забирають дорогоцінний час, який того не вартий. Моє життя має бути 
набагато простішим, я повинен перейти до найнеобхіднішого і жити з тим, що є 
необхідним. Таким чином з'явиться нова радість. Швидше. Я впевнений, що якщо 
скласти список матеріальних, соціальних, особистих, внутрішніх нахилів, поборів, які я 
повинен заплатити, щоб мати гарний вигляд перед іншими. Скажи Господу: "Допоможи 
мені від цього відмежуватися". 

Євангеліє також говорить нам про молитву. Зайди у свій дім, у своє внутрішнє "я", там 
ти знайдеш Господа в таємниці свого внутрішнього "я" і поговориш з Ним. Почніть або 
відновіть дружні стосунки. Молитва. Хто не має молитви, той подібний до того, хто не 
дихає, і це також дар Божий, про який я повинен просити. 

Євангеліє також говорить нам про милостиню. Милостиня - це вихід із себе, це увага 
до інших. Це не стільки прохання, щоб я був щасливий, скільки про те, як я можу зробити 
інших щасливими, і тоді я теж буду щасливим. З'явиться новий сенс мого існування і 
мого життя, з'явиться глибока радість серця. 

Великий піст - це час благодаті, дар любити більше і краще. Любити Бога і ближнього, 
і це приведе до внутрішньої радості, якої хоче для нас Господь. 

Тому сьогодні ввечері, збираючи попіл з чола, пам'ятайте: Господи, без Тебе я - це. Але 
з Тобою я - все, і Ти - Господь моєї історії. Я покликаний до життя вічного з Тобою. Через 
піст, молитву і милостиню дозволь мені звільнитися від багатьох речей, які мене 
поневолюють, щоб жити з Тобою повнотою дітей Божих. Про це ми просимо на початку 
цього Великого Посту за заступництвом Діви Марії, Цариці і Матері Милосердя. 


