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„Kapłani mają być pośrednikami miłości Boga”. Papież Franciszek

       
Spotkania
opłatkowe  

2

Życzenia
świąteczne   

7–8

Listy
czytelników 

4 5

Główne wydarzenia 
2016 roku   

Kalendarz wydarzeń

1 stycznia
Uroczystość

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Światowy dzień modlitwy o pokój na świecie.

6 stycznia
Uroczystość

Objawienia Pańskiego (Trzech Króli).
W świątyniach poświęca się kredę, kadzidło i wodę.

8 stycznia
Święto Chrztu Pańskiego.

Intencje różańcowe
Styczeń

O światło Ducha Świętego dla uczestników,
animatorów i prowadzących stowarzyszenia i ruchy religijne.

O dar owocnego przygotowania do Synodu Diecezjalnego.

Programy redakcji katolickiej
 „Głos Ewangelii” 

Rozważania nad Słowem Bożym.
Ukazuje się na Pierwszym Krajowym Programie Białoruskiego Radia

w każdą niedzielę o godz. 8.00 w Grodnie  na 96,9 FM, w Swisłoczy na 100.8 FM.

„Symbol Wiary”
Program telewizyjny o życiu religijnym diecezji grodzieńskiej.

Ukazuje się przy współpracy Katolickiego Studium Telewizyjnego 
Diecezji Grodzieńskiej oraz telewizji państwowej  na kanale telewizyjnym „Bielarus–4”.

Kolejna audycja – 7 lutego o godz. 19.45,
powtórzenie – 8 lutego o godz. 9.00.

Wiadomości z Watykanu w języku białoruskim
Transmisja radiowa ze Stolicy Apostolskiej.

Codziennie o godzinie 22.10 na 98,1 FM – w Grodnie, Wołkowysku, Szczuczynie, 
Lidzie, Mostach i obok tych miast; na 99,2 FM – w Brześciu i obok niego; 

o godzinie 20.00 na krótkich falach 6185 i 11715 kHz; 
o godzinie 20.00 i 6.20 na satelicie „Еutelsat Hotbird 13” w programie

„Radio Vaticana Telepace”. W każdą niedzielę o godzinie 8.55
na falach Pierwszego Krajowego Programu Radia Białoruskiego oraz

w programie „Kultura” Radia Białoruskiego. W Internecie na stronie vatican.by.

 ciąg dalszy na str. 3

Po świętach Bożego Narodzenia rozpoczyna się okres odwiedzin duszpasterskich lub tak zwana kolęda. Kapłan 
przychodzi do parafi an, by pobłogosławić wiernych oraz ich rodziny, poświęcić mieszkanie. Jak bardzo są ważne od-
wiedziny duszpasterskie? Co zrobić, by to wydarzenie odbyło się tak, jak trzeba, i przyniosło obfi ty owoc duchowy? 
Na te oraz inne pytania odpowiada ks. Witalij Dobrołowicz.

Ksiądz w dom, 
Bóg w dom

http://code-industry.net/
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Łk 2, 16–21 
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i 

znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. 
Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało 
objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to 
słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i 
rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, 
wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli 
i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł 
dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano 
Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się 
poczęło w łonie Matki.

Chyba nie ma ludzi, którzy nigdy nie planowa-
liby przyszłości. Pewnie wielu, kładąc się do łóż-
ka, chociażby raz układali w głowie swoisty pomysł 
na jutrzejszy dzień. Znając swoje obowiązki, człowiek 
podejmuje się konkretnych zadań i współtworzy hi-
storię rodziny, grupy modlitewnej, parafi i... Można 
by nawet powiedzieć, że bez planowania swojej przy-
szłości – następnego dnia, tygodnia albo miesiąca – 
nie możemy normalnie funkcjonować w życiu rodzin-
nym, społecznym i zawodowym.

Matka Najświętsza też pewnie miała plany. Ale 
w Jej życie wszedł Bóg. I od tej pory wszystko jest 
inaczej. Pan zechciał, aby każdy był otoczony opie-
ką macierzyńską Maryi. Dlatego od wieków wybrał Ją 
za Matkę dla swego Syna. Już w raju zapowiedział 
pierwszym rodzicom, mówiąc do szatana: „Wprowa-
dzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę”. 

Pragniemy spojrzeć w oczy Matki Bożej i paść 
na kolana. Bo jak pisał św. Augustyn, „ten kto kocha 
pragnie zobaczyć twarz osoby kochanej”. Maryja nie-
ustannie wskazuje pielgrzymom ziemi słuszną dro-
gę i prowadzi wszystkich do Jezusa. Bądźmy pewni, 
że przez Jej wstawiennictwo otrzymamy łaskę nawró-
cenia i oczyszczenia oraz zostaniemy napełnieni Bożą 
miłością.

NADANO MU IMIĘ JEZUS 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ 
RODZICIELKI MARYI

TO, CO TRWA NA WIEKI

Ks. Jerzy Martinowicz 

Mt 3, 13–17 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby 
przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał 
Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a 
Ty przychodzisz do mnie?”. Jezus mu odpowiedział: 
„Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić 
wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. 
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł 
z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha 
Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego 
na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Święto Chrztu Pańskiego ma przypomnieć każ-
demu przyjęcie pierwszego sakramentu i wynikające 
z niego zobowiązania. Przez to wydarzenie Ojciec Nie-
bieski ogłasza nas swymi dziećmi, braćmi i siostrami 
Chrystusa, świątyniami Ducha Świętego. Usuwa ob-
ciążający duszę grzech pierworodny. Człowiek otrzy-
muje niejako legitymację dziecka Bożego i „paszport” 
na drogę do niebieskiej Ojczyzny. Sakrament chrztu 
świętego jest tylko początkiem – duchowym narodze-
niem. Na nim powinno gruntować się całe nasze ży-
cie, zgodne z Ewangelią. Warto pogłębiać swe związki 
z Bogiem poprzez modlitwę, wzrastając w wierze, na-
dziei i miłości.

Nie możemy zgubić swojej chrześcijańskiej legi-
tymacji, godności dziecka Bożego. Tego nie wolno 
„schować do szufl ady” albo „zamknąć na klucz”. Trze-
ba nieustannie pokazywać światu Chrystusa naszym 
codziennym życiem, czerpiąc siły i radość z tajemnicy 
chrztu świętego.

LEGITYMACJA
DZIECI BOŻYCH 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

stycznia stycznia 

Pan Wszechświata użyczył 
ludzkości obfi tych łask, żeby 
ludzie pewniej szli do przodu. 
Ten, który jest Początkiem i 
nam daje na nowo początek, 
zaprasza zastanowić się jed-
nocześnie nad dotychczaso-
wym owocem każdego słowa 
i czynu, jak i nad przyszłym. 
O tym musimy zabiegać już 
dziś, pielęgnując w sobie dary, 
które posłużyć mają do poży-
tecznej pracy.

Okres oczekiwania na na-
dejście Nowego Roku zazwy-
czaj obfi tuje w szereg spotkań 

z ludźmi. Brzmi muzyka, hu-
czą fajerwerki. Wszyscy z ra-
dością żegnają stare i witają 
nowe. Taki zwyczaj towarzy-
szy ludzkości od zarania dzie-
jów. Momenty przejściowe 
zawsze kojarzyły się ludziom 
z czasem nadzwyczajnym, 
który należy spędzić inaczej 
niż zwykle.

Z woli samego Pana Boga 
wkraczamy w Nowy 2017 Rok 
Pański. Każdy ma nadzieję 
na dobre zmiany, a przede 
wszystkim na przywrócenie 
w świecie upragnionego po-

koju, który ostatnio został 
zakłócony przez akty terrory-
styczne. Pełni nadziei i wiary, 
stajemy z pustymi naczyniami, 
niczym ci, którzy wyruszają na 
poszukiwanie skarbów. Pod-
czas tej podróży owe naczynia 
mamy wypełnić, a nawet wię-
cej – mamy sami zostać nimi, 
byśmy w rękach Pana stali 
się użytecznymi narzędzia-
mi, przez które będzie mogła 
przelewać się Jego łaska.

Każdy nowy dzień, który 
daje nam w darze Bóg, jest 
wspaniałą szansą na czynie-

nie dobra i pielęgnowanie 
naszej duchowej roli. Mają 
na niej zakwitnąć najpiękniej-
sze kwiaty, będące zapowie-
dzią owoców zbieranych tu i 
w wieczności. Stoimy więc te-
raz przed rozległymi polami, 
które przy naszym staraniu i 
współpracy z Duchem Świę-
tym powinny stać się szumią-
cymi polami zbóż. Każde ziar-
no istnieje po to, aby wydać 
dobry plon, cudownie pomna-
żany Bożym wejrzeniem.

SŁOWO REDAKTORA

Z radością pożegnać 
stare i przywitać nowe

Drodzy Czytelnicy!
Życzę każdemu z Was serca wiernego w chodzeniu za wolą Pana, zdolnego do przebaczania i cierpienia. Uczmy 

się chwalić Boga, dziękować Mu za to, co nam daje, a przede wszystkim za możliwość nieustannie świętować Nowe 
Czasy. Obudźmy w sercach potrzebę braterskiej życzliwości. Dajmy uścisk dłoni i przekażmy sobie na wzajem poca-
łunek pokoju. Niech miłość objawia się nie tylko w słowach, lecz także w naszych czynach. A wtedy ten noworoczny 
start stanie się pięknym punktem wyjściowym kolejnego przystanku w szczerej miłości do bliźniego. 

Ks. Jerzy Martinowicz

Skończył się kolejny rok naszego życia, w którym na pewno wiele się 
działo. Za ten czas dokonaliśmy tysięcy dużych i małych wyborów, z każdą 
minutą przybliżając się do swojego Stwórcy. 

W ciągu całego zeszłego 
roku duchowieństwo i wier-
ni nieustannie dziękowali 
Panu Bogu za 25-lecie ist-
nienia Kościoła na Grodzień-
szczyźnie i za posługę jej 
ordynariusza księdza bisku-
pa Aleksandra Kaszkiewicza. 
Liczba jest stosunkowo nie-
wielka, lecz wraz z tym mamy 
za sobą już ćwierć wieku. 
Nawiasem mówiąc, struktury 
lokalnego Kościoła miały być 
stworzone jeszcze w latach 
1930-tych. Już przygotowy-
wano odpowiednie doku-
menty, rozpatrywano pytanie 
o przeznaczenie środków 
na utrzymanie, był kandy-
dat na biskupa... Ale wy-
buchła II wojna światowa. 
Projekt erygowania diecezji 
został zrealizowany przez 
papieża Jana Pawła II dopie-
ro w 1991 roku.

Z okazji jubileuszu zało-
żenia diecezji w maju zeszłe-
go roku w Grodnie odbył się 
Krajowy Kongres Euchary-
styczny. W nim uczestniczyło 
duchowieństwo z całej Biało-
rusi, na czele ze specjalnym 
gościem z Watykanu – wy-
słannikiem Papieża kardy-
nałem Zenonem Grocholew-
skim.

Dobrą wiadomością stał 
się komunikat o powstaniu 
muzeum diecezji grodzień-
skiej w ścianach lamusa 
klasztoru pobrygidzkiego, 
w którym już od kilku miesię-
cy trwają prace renowacyjne. 

Po odnowieniu na ekspozycji 
mają być wystawione unika-
towe książki, obrazy ołtarzo-
we, historyczne zdjęcia, do-
kumenty. Otwarcie muzeum 
będzie zademonstrowaniem 
plonu działalności Kościoła 
na Grodzieńszczyźnie.

Historycznym wydarze-
niem dla diecezji w zeszłym 
roku była uroczysta instala-
cja Grodzieńskiej kapituły 
katedralnej pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny 
i św. Kazimierza Królewicza. 
Kapituła została powołana 

za zgodą Stolicy Apostolskiej 
jeszcze w 2012 roku. W skład 
organu doradczego przy bi-
skupie weszli kanonicy gre-
mialni i honorowi. Od tego 
czasu członkowie kapituły 
wspólnie odprawiają nabo-
żeństwa podczas uroczysto-
ści w bazylice katedralnej, 
dbają o liturgiczne i dusz-
pasterskie życie wiernych 
na czele z biskupem diece-
zjalnym. Struktury lokalne-
go Kościoła weszły na nowy, 
wyższy poziom.

Zeszły rok stał się kon-

tynuacją roku jubileuszowe-
go również dla Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Grodnie. Za 25 lat swojego 
istnienia Alma Mater ukoń-
czyło ponad 150 kapłanów. 
Obecnie formację semina-
ryjną odbywa 29 alumnów. 
Na pierwszy rok zgłosiły się 
4 osoby. Jubileusze święto-
wały także niektóre dusz-
pasterstwa – studentów i 
młodzieży pracującej „OPEN” 
(10 lat), nauczycieli, wykła-
dowców i wychowawców 
(15 lat).

Przekraczając próg nowego roku, proponujemy 
przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia 
z dziejów diecezji grodzieńskiej.

Najważniejsze wydarzenia 2016 roku

Podczas Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Grodnie

Na pewno 2016 rok był wyjątkowy dla wielu wiernych.
Być może niektórzy obchodzili również własne okrągłe rocznice. Warto podziękować Bogu za dar życia.
Pochylić pokornie głowę z ufnością, wierząc, że Wszechmocny przygotował dla każdego dobrą drogę.

Trzeba jedynie trzymać się jej i pod żadnym pozorem nie zawracać z właściwej ścieżki.

Modlitwa na Nowy Rok
Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo na ten Nowy 2017 Rok. Nie wiemy, co nas 

w nim czeka, jakie radości i cierpienia przeżyjemy. Ale jesteśmy pewni, że tym, którzy Ciebie miłują, 
wszystko obraca się ku dobremu. Ojcze miłosierny, Ty kochasz swych dzieci, znasz początek, trwanie 
i kres ludzkiego życia, prowadzisz wszystkich przez czas do wieczności. Pozwól trwać przy Tobie, 
wiernie iść drogą przykazań, aby w mocy spokojnie i ufnie czynić to, co się Tobie podoba, a do nas 
należy, znosić to, co ześlesz na nas. Pragniemy rozpocząć ten rok w miłości i pozostać Tobie wierni. 
Nie dozwól, aby cokolwiek odłączyło nas od miłości Twojej. Kieruj nami według swojej świętej woli. 
W Tobie i w niej znajdziemy pokój, bo Opatrzność Boża jest naszym pokojem wiecznym u Ciebie. Amen

Angelina Pokaczajło

http://code-industry.net/
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W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI

ciąg dalszy ze str. 1

Fragment Ewan-
gelii (Mt 1, 18–24) 
ukazuje nam dwie 
osoby, które bar-
dziej niż inni zo-
stały zaangażo-

wane w tajemnicę Miłości: 
Maryję i Jej męża Józefa. Oni, 
którzy jako pierwsi przyjęli 
Jezusa przez wiarę, wpro-
wadzają ludzi w uroczystość 
Bożego Narodzenia. Maryja 
pomaga stanąć w postawie 
gotowości na przyjęcie Syna 
Bożego w naszym życiu kon-
kretnym, w naszym ciele. 
Józef zachęca, aby zawsze 
szukać woli Boga i wypełniać 
ją z pełnym zaufaniem.

„Oto Dziewica pocznie i 
porodzi Syna, zostanie Mu 
dane imię Emmanuel, co zna-
czy Bóg z nami” (Mt 1, 23). 
Niech to orędzie nadziei, 
które realizuje się w okresie 
Narodzenia Pańskiego, pro-
wadzi do spełnienia także 
nasze oczekiwania na Boga: 
w nas samych, w całym Koś-
ciele, oraz w wielu małych, 
którymi świat pogardza, ale 
Bóg kocha.

Anioł Pański
z Ojcem Świętym, 

18.12.2016

Papież Franciszek

P o d o b n i e 
j a k  p a s t e r z e 
z okolic Betlejem, 
p r z y c h o d z i m y 
do ubogiej sta-
jenki, patrzymy 

na Boże Niemowlę, owinięte 
w pieluszki i złożone w żło-
bie, i oddajemy Mu pokłon. 
A także, pełni zdumienia, za-
dajemy sobie pytanie: dlacze-
go Bóg, Stwórca i Pan całego 
świata, postanowił przyjść 
do ludzi właśnie w taki spo-
sób? Dlaczego ukazuje się 
jako Dziecko – kruche, bez-
radne, potrzebujące opie-
ki? Dlaczego urodził  s ię 
nie w stolicy, w królewskim 
czy cesarskim pałacu, ale 
w małym, prowincjonal-
nym Betlejem, a na dodatek 
nie w gospodzie wśród po-
bożnych pielgrzymów, ale 
w grocie używanej jako staj-
nia, w żłobie dla bydła?

Stało się tak dlatego, 
że w tajemnicy narodzenia  
Bożego Syna Ojciec pragnął 
powiedzieć nam coś bardzo 
ważnego. Może chciał, aby 
każdy człowiek (nawet ten 
najuboższy, najprostszy, sto-
jący na najniższym szczeblu 
w społeczeństwie) widział 
w Jezusie prawdziwego Em-
manuela – Boga, który jest 
zawsze z nami. Może uczynił 
tak po to, aby zniknął ja-
kikolwiek dystans dzielący 
ludzi od Chrystusa, aby nikt 
się nie czuł odtrącony przez 
Boga i nie myślał, że Pan 
go nie kocha i nie rozumie. 
Może chciał przypomnieć, 
że każdy człowiek ma niezby-
walną godność dziecka Bo-
żego, która wcale nie zależy 
od tego, gdzie się mieszka, 
jakie stanowisko się zajmu-
je, co się ma w portfelu lub 
na koncie w banku.

Fragment homilii wygłoszonej 
podczas Pasterki w katedrze 

grodzieńskiej, 24.12.2016

Ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz

Kolęda to przede wszyst-
kim spotkanie pasterza 
ze swoją trzodą, dobra oka-
zja na to, by lepiej poznać 
parafian, dowiedzieć się, jak 
i czym żyją.

Wiele osób potrzebuje 
indywidualnego kontaktu 
ze swoim duszpasterzem, 
ale nie zawsze ma możli-
wość, by się z kapłanem 

spotkać, porozmawiać, po-
dzielić się zmartwieniami. 
Niektórzy po prostu się 
wstydzą zaśmiecać księdzu 
głowę swoimi problemami. 
Dlatego odwiedziny duszpa-
sterskie są wspaniałą możli-
wością, by zadać pytania, 
które najbardziej niepokoją 
konkretną osobę lub całą 
rodzinę. Oczywiście pod-
czas kolędy kapłan musi od-
wiedzić wiele osób. Jednak 
nie trzeba się wstydzić, że 
zabierasz księdzu czas. Jeśli 
powiesz kapłanowi, że masz 
kilka ważnych pytań, jestem 
pewny, że znajdzie on czas 

na rozmowę.
Indywidualne spotka-

nia z parafianami pomaga-
ją duszpasterzowi poznać 
i zrozumieć stosunek wier-
nego do lokalnego Koś-

cioła. W ten sposób kapłan 
jako pasterz przybliża się 
do ludzi. Nawiązuje się pew-
na współpraca na drodze 
do wzmacniania wiary, bu-
dowania trwałej wspólnoty 
parafialnej. Wierni widzą, 
że są potrzebni parafii, ka-
płanowi. Szczególnie jest 
to widoczne, gdy się przy-
chodzi do osób starszych. 
Cieszą się, płaczą, cza-
sami nawet całują ręce, 
gdyż dobrze rozumieją 
sens starego przysłowia: 

„Gość w dom, Bóg w dom”. 
Są oni pewni, że z kapłanem 
przyszedł do nich sam Jezus 
Chrystus. Wymowną pod 
względem duchowym jest 
kolęda u głuchoniemych 
parafian. Nie słyszą mojej 
modlitwy, ponieważ tylko 
częściowo mogę przekazać 
ją gestami. Jednak w wiel-
kim zamyśleniu wpatrują 
się w krzyż, w płonące przy 
nim świece. Ze skupieniem 
pogrążają się w atmosfe-

rę, która panuje podczas 
spotkania.

W każdej wspólnocie pa-
rafialnej istnieje swój zwy-
czaj odwiedzin. W parafiach 
są prowadzone kartoteki. 
Najczęściej proboszczowie 
zwiedzają wiernych właśnie 
według nich. Dlatego oso-
ba, która zawsze przyjmu-
je kapłana w swoim domu, 

nie musi każdego roku 
zwracać się do księdza 
z nowym zaproszeniem. 
Trzeba tylko uważnie słu-
chać ogłoszeń duszpaster-
skich, by wiedzieć, w którym 

dniu czekać na kapłana. Je-
śli z jakichś powodów rodzi-
na nie może przyjąć księdza 
w wyznaczonym terminie, 
trzeba odpowiednio wcześ-
niej zgłosić to do kancelarii 
i poprosić o przeniesienie 
wizyty na inny dzień. Jednak 
jeśli do wspólnoty parafial-
nej dołączyli nowi wierni, 
powinni oni podać swój 
adres i zawiadomić o chęci 
przyjęcia księdza w swoim 
domu. 

W niektórych parafiach 

kapłan odwiedza tylko tych 
wiernych, którzy przedtem 
zaprosili go do swojego 
domu z wizytą duszpaster-
ską. Najczęściej są to duże 
parafie, gdzie trudno jest 
odwiedzić wszystkich. Oczy-
wiście, jeśli człowiekowi 
zależy na tym, by poznać 
bliżej proboszcza, wspólnie 
z nim się pomodlić i poświę-
cić swój dom, trzeba zgłosić 
się do kancelarii. 

Ci, którzy nie przyjmu-
ją kapłana, zwykle są nie-
praktykujący. Przez 12 lat 
chodzę po kolędzie i wiem, 
że wierni, którzy regular-
nie przychodzą do świą-
tyni, przyjmują księdza 
u siebie. Do swojego domu 
nie zapraszają ci, którzy 
są obojętni. Ludzie czasem 
mówią, że wierzą w Boga, 
ale nie wierzą w Kościół. Ale 
Kościoła nie wymyślił czło-
wiek – stworzył go Jezus. 
I nie jest to tylko budynek i 
kapłani, lecz przede wszyst-
kim – wierni. Osoba jest 
uważana za niepraktykującą 
nie dlatego, że nie przyjmu-
je księdza, tylko dlatego, że 
nie praktykuje swojej wiary 
poprzez modlitwę, udział 
w niedzielnej Mszy świętej. 

Zdarzają się też sytua-
cje, gdy wizyta duszpaster-
ska dla niektórych staje się 
niespodzianką. Przypomi-
nam sobie przypadek, gdy 
zadzwoniłem do drzwi pew-
nego mieszkania i otworzył 
mi zaspany człowiek. Było 

widać, że zupełnie nie ocze-
kiwał na gości i nie od razu 
zrozumiał, kto przed nim 
stoi. Gdy wytłumaczyłem, 
że przyszedłem się pomod-
lić i poświęcić mieszkanie, 
zaprosił mnie, bym wszedł. 
Długo rozważaliśmy o Bogu, 
o wierze. Przy pożegnaniu 
zauważyłem, że stoi przede 
mną zupełnie inny człowiek. 
Wcześniej nie odczuwał on 
potrzeby kapłana w swoim 
życiu, był daleko od Kościo-
ła. Ale dzięki wpływowi Du-

cha Świętego zaczął się za-
stanawiać nad pytaniami, któ-
re wcześniej nawet nie przy-
chodziły mu do głowy. 

 

W kościele nikt nie sta-
wia ceny za posługę kapła-
na i nie nazywa konkretnej 

sumy, na której człowiek 
powinien się opierać. Dlate-
go odpowiedź jest prosta – 
kto ile może. Trzeba pod-
kreślić, że jest to właśnie 
ofiara, dobrowolny gest, a 
nie opłata za „pracę” ka-
płana. Otrzymane środki 

pójdą na potrzeby parafii: 
remonty, opłaty rachun-
ków za światło, organizację 
spotkań, pielgrzymek i in. 
Tylko niewielka część ofiar 
zostanie przeznaczona bez-
pośrednio dla księdza. 

Oczywiście żyjemy 
w świecie, w którym wie-
le rzeczy mierzy się pie-
niądzem. Jednak mówiąc 
o odwiedzinach duszpa-
sterskich, powinniśmy sta-
wiać na pierwszym miejscu 

nie materialną, ale ducho-
wą składową tego wyda-
rzenia. Ksiądz przychodzi 
nie dla pieniędzy, ale po to, 
by się pomodlić, pobłogo-
sławić rodzinę i poświęcić 
mieszkanie, aby w nim prze-
bywał Duch Boży.

Ksiądz w dom, Bóg w dom

Kolęda pomaga kapłanowi realizować zadanie pasterza, który troszczy się o swe owce i udziela im pomocy

Ks. biskup Józef Staniewski podczas kolędy w parafi i 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie, 2015 rok

Skąd pochodzi zwyczaj bożonarodzeniowych 
odwiedzin parafian?

Tradycja sięga dalekiej przeszłości. Już we wczesno-
średniowiecznych dokumentach kościelnych natrafi amy 
na ślady kolędowania w okresie świąt Bożego Narodzenia. 
Są one formą bezpośredniego kontaktu księdza probosz-
cza z wiernymi w rozległych wtedy obszarowo parafi ach. 
Istnieją także wcześniejsze uzasadnienia tej praktyki. 
W Ewangelii św. Mateusza czytamy, że mędrcy oddaw-
szy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą 
do swoich krajów.  Zakłada się, że na zwrotnej drodze od-
wiedzali różne miasta i wioski, rozgłaszając wieść o Bogu 
narodzonym w ludzkiej postaci. Zapis u św. Łukasza mówi, 
iż Chrystus poleca swoim uczniom iść „do każdego miasta 
i miejscowości, dokąd sam przyjść miał” (Łk 10, 1). Między 
innymi, do tych bożonarodzeniowych odwiedzin parafi an, 
kapłan jest zobowiązany na mocy Kodeksu Prawa Kano-
nicznego. Czytamy w nim: „Proboszcz winien nawiedzać 
rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza nie-
pokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, jak rów-
nież – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygo-
wać” (KPK, kan. 529 § l).

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować: 
• stół nakryty białym obrusem,
• krucyfiks, zapaloną świecę, Pismo Święte,
• wodę święconą i kropidło (w przypadku braku 

wody święconej należy przygotować zwykłą wodę 
i poprosić księdza o jej poświęcenie). 

Przebieg kolędy: 
• wychodzimy na powitanie księdza lub prosimy 

sąsiada o przyprowadzenie go do naszego domu; 
• wyłączamy telewizor, radio, komputer;
• przedmioty religijne, które chcemy poświęcić, 

kładziemy na stole / ławie;
• na chrześcijańskie pozdrowienie „Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus!” odpowiadamy 
„Na wieki wieków. Amen”; 

• bierzemy czynny udział we wspólnej modlitwie; 
• gdy ksiądz kropi mieszkańców domu wodą świę-

coną, czynimy znak krzyża;
• po zakończeniu kolędy odprowadzamy księdza 

do sąsiada.

Wizyta księdza jest okazją do tego, aby zachęcić 
wiernych do większej gorliwości, większego zaan-
gażowania się w życie parafi i, a może do podję-
cia konkretnych decyzji życiowych, uregulowania 
sytuacji rodzinnej, małżeńskiej. 

Ważną rzeczą w trakcie kolędy jest szczerość w rozmowie z kapłanem. Głównym 
celem wizyty duszpasterskiej jest chęć poznania wiernych, ich problemów oraz 
opinii na temat funkcjonowania parafi i. 

Brak możliwości złożenia ofi ary na potrzeby 
Kościoła nie może być powodem nie przyjęcia 
księdza po kolędzie.

Kinga Krasicka

Po co są potrzebne od-
wiedziny duszpasterskie?

Czy wierni powinni ce-
lowo zapraszać kapłana 
czy też przyjdzie on sam, 
bez zaproszenia?

Wiadomo, że przyjmo-
wać lub nie przyjmować 
kapłana w swoim domu to 
osobista sprawa każdego. 
Jednak istnieje opinia, że 
osoby, które odmawiają 
wizyty duszpasterskiej, 
są uważane za katolików 
niepraktykujących. Czy to 
prawda?

Bardzo często po-
wstaje pytanie: ile ofi aro-
wać kapłanowi za wizytę 
duszpasterską?
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  Papież Franciszek zjadł 
świąteczne śniadanie z ubo-
gimi. W dniu swego 80-le-
cia on zaprosił bezdomnych 
do jadalni w Domu św. Mar-
ty w Watykanie. Wśród nich 
było 4 Włochów, 2 Rumunów, 
Mołdawianin i Peruwiańczyk. 
Z każdym Papież porozmawiał 
i dał w prezencie argentyń-
skie przysmaki. Z kolei goście 
podarowali Ojcu Świętemu 
słoneczniki na znak Kościo-
ła, zawsze obracającego się 
w kierunku słońca, którym 
jest Chrystus. Między innymi 
w dniu urodzin Papież otrzymał 
ponad 70 tysięcy listów gratu-
lacyjnych. Przede wszystkim 
w języku angielskim, hiszpań-
skim i polskim.

  Przemiana skrzepniętej 
krwi męczennika IV wieku 
św. Januarego ma zwykle 
miejsce w Neapolu trzy razy 
do roku: w pierwszą sobotę 
maja, 19 września i 16 grud-
nia. Obecnie w grudniu cud 
się nie zdarzył, co przez wie-
lu odczytywane jest jako zły 
znak. Tradycja mówi, że gdy 
ciało św. Januarego przenie-
siono, zakrzepła krew, zebrana 
do dwóch ampułek, w dło-
niach biskupa stała się płynna. 
Pierwszy taki opisany przypa-
dek miał miejsce w 1389 roku, 
gdy po raz pierwszy publicz-
nie pokazano ampułki. Cho-
ciaż cud wielokrotnie badano, 
nie wiadomo, co jest jego przy-
czyną.

  Pakistańska Caritas 
zamierza zasadzić 3 mln 
drzew. Poprzez tę akcję prag-
nie zwiększyć świadomość 
społeczeństwa wobec zmian 
klimatycznych. Otwierając 
planowaną na 3 lata akcję 
abp Joseph Coutts zasadził 
w Lahore drzewko oliwne. 
„W naszej kampanii nie chodzi 
o religię, ale o cały naród” – 
stwierdził hierarcha. Pakistan 
jest jednym z krajów najbar-
dziej dotkniętych zmianami kli-
matycznymi. Caritas Pakistanu 
sfinansuje akcję częściowo 
z własnych funduszy, ale liczy 
także na wsparcie władz pań-
stwowych.

  W supermarkecie w Łucku 
(Ukraina) pojawił się regał, 
gdzie chętni mogą zostawić 
chleb dla ludzi, którzy nie są 
w stanie kupić go samodziel-
nie. Półka znajduje się na sali, 
w pobliżu kas, co czyni ją wi-
doczną. „Pomysł tan podpatrzy-
łem w supermarketach Chmiel-
nickiego i postanowiłem zorga-
nizować taką inicjatywę w Łuc-
ku – mówi działacz społeczny 
Igor Aleksiejew. – Akcja nazywa 
się «Odłożony chleb». Posta-
wiłem w sklepach już 5 takich 
półek. Teraz robię jeszcze 10”.

  Do zagrania w filmie 
o jezuitach pod tytułem 
„Milczenie” aktor Andrew 
Garfield przygotowywał się 
na rekolekcjach ignacjańskich. 
W ćwiczeniach duchowych 
aktorowi, znanemu z głównej 
roli w filmie „Spider-Man”, 
towarzyszył o. James Martin SJ. 
Jak przyznaje się Andrew, był 
„przepełniony pragnieniem 
szerzenia nauki Chrystusa”. 
Film o dwojgu jezuitach, którzy 
udali się na misje do Japonii, 
został nakręcony w oparciu 
o powieść Shusaku Endo o tej 
samej nazwie. Film wszedł 
na ekrany kin pod koniec grud-
nia ubiegłego roku.

credo-ua.org; gosc.pl; 
niedziela.pl
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Angelina Pokaczajło
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Tydzień temu przeżywaliśmy uroczystość 
Narodzenia Pańskiego. Niepostrzeżenie minęła 
także oktawa Bożego Narodzenia. Ale świątecz-
ny czas nadal trwa i przedłuży się aż do święta 
Ofi arowania Pańskiego. Według tradycji w tym 
okresie wierni organizują spotkania opłatkowe. 
Piękny zwyczaj łączy nie tylko rodziny i blis-
kich, ale też przyjaciół, kolegów, wspólnoty... 
Ludzi łączy wiara w Zbawiciela, który przyszedł 
na świat ponad dwa tysiące lat temu.

Spotkania 
opłatkowe

Wszyscy łamią się opłatkiem, który symbolizuje braterstwo, miłość, pokój i pojednanie. W ten sposób zgromadzeni świadczą o tym, że Jezus 
jest obecny wśród nich: „Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w Moje imię, tam jestem wśród nich” (Mt 18, 20).

Dzielenie się opłatkiem oznacza, że ludzie chcą być razem, żyć w pokoju i zgodzie, z pokorą przyjmując wszystkie radości i przeciwności losu. 
Przepraszają siebie nawzajem, wybaczają krzywdy, składają serdeczne życzenia.

Za przykładem Jezusa powinniśmy dzielić się sobą z innymi. Chrześcijanin ma być jak „chleb powszedni” – karmić głodnych. Przypomina o tym 
samo słowo „opłatek”, pochodzące od łacińskiego „oblatum”, czyli „dar ofiarny”. Jak chleb jest podstawowym, powszechnym pokarmem człowieka, 
tak „pożywieniem” dla wierzącego jest miłość. A gdy jest chleb i miłość, to do przeżycia dnia to wystarczy. 

Rozkład zaplanowanych spotkań
Według tradycji w diecezji grodzieńskiej odbywają się spotkania 

opłatkowe różnych wspólnot z udziałem hierarchów miejscowego Koś-
cioła – księży biskupów Aleksandra Kaszkiewicza i Józefa Staniewskiego.

5 stycznia – spotkanie opłatkowe członków Duszpasterstwa Studen-
tów i Starszej Młodzieży „OPEN”.

19.15 – Msza św. w grodzieńskim kościele rektoralnym pw. Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Pannie. Później – spotkanie opłatkowe i koncert.

7 stycznia – spotkanie opłatkowe studentów kursów katechetycz-
nych przy Wydziale Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Gro-
dzieńskiej.

17.00 – Msza św. w grodzieńskim kościele rektoralnym pw. Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Pannie. Później – spotkanie opłatkowe i przedstawienie tea-
tralne w budynku kurii biskupiej.

8 stycznia – spotkanie opłatkowe członków Duszpasterstwa Wykła-
dowców, Nauczycieli i Wychowawców.

16.00 – Msza św. w grodzieńskim kościele rektoralnym pw. Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Pannie. Następnie – spotkanie opłatkowe.

9 stycznia – spotkanie opłatkowe sióstr zakonnych, posługujących 
w diecezji grodzieńskiej.

10.00 – adoracja, konferencja, Msza św. w grodzieńskim kościele rek-
toralnym pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Później – spotkanie 
opłatkowe.

15 stycznia – spotkanie opłatkowe członków Duszpasterstwa Trzeź-
wości.

9.00 – Msza św. w lidzkim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Następnie – spotkanie opłatkowe w Domu Kultury.

15 stycznia – spotkanie opłatkowe członków Duszpasterstwa Służby 
Zdrowia.

16.00 – Msza św. w grodzieńskim kościele rektoralnym pw. Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Pannie. Później – spotkanie opłatkowe.

15 stycznia – spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Kolejarzy.
12.00 – Msza św. w grodzieńskim kościele pw. Najświętszego Odkupiciela. 

Później – spotkanie opłatkowe.

Spotkanie opłatkowe odbyło się w Szczuczynie
Na spotkaniu w klasztorze ojców pijarów zebrali się ministranci, 
dziewczęta z chóru i ich rodzice.

Świąteczne spotkanie 
rozpoczęło się wspól-
ną modlitwą – Koronką 
dwunastu gwiazd, którą 
kiedyś zapisał św. Józef 
Kalasanty, patron Litur-
gicznej Służby Ołtarza 
i młodzieżowego chóru 
„Calasanz”. Zebrani prosili 
Boga o pokój, jedność i ra-
dość w swoich rodzinach. 
Następnie podzielili się 
opłatkiem, składając so-
bie nawzajem świąteczne 
życzenia. Nieoczekiwa-
nie na spotkanie zawitał 

św. Mikołaj, który przyniósł obecnym słodkie prezenty. Na zakończenie wierni 
zaśpiewali tradycyjne kolędy.

Spotkanie opłatkowe odbyło się w Smorgoniach
Wzięli w nim udział księża salezjanie, siostry salezjanki, prenowicjusze, 
a także ich rodzice i bliscy.

Na początku zebrani 
wysłuchali fragmentu 
Ewangelii, który opowia-
da o narodzinach Zbawi-
ciela. Następnie wspólnie 
zaśpiewali kolędy. Pod-
czas dzielenia się opłat-
kiem złożyli sobie nawza-
jem życzenia i przeprosili 
za krzywdy. Na zakończe-
nie spotkania regionalny 
przełożony wspólnoty 
salezjańskiej na Biało-
rusi ks. Wiktor Hajdukie-
wicz SDB wyraził zado-
wolenie z tego spotkania. 

Obecni podziękowali za możliwość wspólnie się zgromadzić i wyrazili nadzieję, 
że podobne wydarzenia staną się tradycją.

Spotkanie opłatkowe dla pracowników kurii
odbyło się w Grodnie 
Zebrały się na nim zarówno osoby duchowne, jak i świeckie. W spotka-
niu wzięli udział biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz oraz bis-
kup pomocniczy Józef Staniewski.

Świąteczne życzenia 
do grodzieńskich hie-
rarchów skierował wi-
cekanclerz kurii ks. ka-
nonik Antoni Gremza. 
Kapłan życzył biskupom 
nadal prowadzić wier-
nych drogą do zbawie-
nia. Ordynariusz diecezji 
Aleksander Kaszkiewicz 
wyraził słowa podzięko-
wania pracownikom kurii 
za oddaną i ofi arną służ-
bę, którą pełnią w Koś-
ciele. „Niech wasza praca 
będzie pięknym świade-

ctwem służby Bogu i człowiekowi” – życzył hierarcha. Zebrani podzielili się 
opłatkiem i złożyli sobie nawzajem serdeczne życzenia.

Spotkania opłatkowe księży diecezji grodzień-
skiej odbyły się w Lidzie i Grodnie 
Wzięli w nich udział biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz i biskup 
pomocniczy Józef Staniewski.

Składając życzenia, bisku-
pi dziękowali kapłanom 
za ofi arną służbę i akcje 
duszpasterskie, które oni 
realizują w swych wspól-
notach parafi alnych. Ży-
czyli potrzebnych sił i 
inspiracji, zgody i pokoju, 
wierności Bogu i otwarto-
ści na każdego człowieka. 
W imieniu wszystkich ka-
płanów diecezji ks. biskup 
Józef Staniewski wyraził 
wdzięczność biskupowi 
Aleksandrowi Kaszkie-
wiczowi za to, że w cią-

gu 25 lat prowadzi Kościół na Grodzieńszczyźnie. Na zakończenie hierarcho-
wie udzielili zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

Według grodnensis.by
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Kinga Krasicka

Z woli Ojca w Betlejem urodził się Zbawiciel. On przyszedł na świat, aby oczyścić ludzkość 

od grzechów i dać życie wieczne. Musiał zapłacić wysoką cenę za to – być ukrzyżowany. Następnie 

Chrystus zmartwychwstał, ogłaszając światu niewyczerpane źródło Bożego miłosierdzia. I pozostał 

na zawsze żywy – w sercach i duszach ludzi.

W przeddzień wielkiego święta Narodzenia Pana ludzie zatrzymują się w oczekiwaniu 

na kolejne przyjście Jezusa. Wpatrują się w niebo w poszukiwaniu pierwszej gwiazdki, 

przypominającej o wspaniałym wydarzeniu, które miało miejsce ponad dwa tysiące lat temu...

Trwa czas, gdy warto po raz kolejny podziękować Bogu za Jego miłość do nas. Umocnijmy się 

w przekonaniu, że w przyjaźni z Wszechmogącym żadne cierpienie nie jest straszne. Z Nim 

wszystko jest możliwe. Niech marność odejdzie do przeszłości. Wybaczmy krzywdy bliźniemu, 

stając bardziej uprzejmymi do siebie nawzajem. A wtedy w każdym domu zapali się ogień pokoju Chrystusa, który oświetla życie 

serdecznością i łaską.
Anna Kozycz, Grodno

. . .Przy dużych metalo-
wych drzwiach gości spo-
tyka pani Natalia. Od 5 lat 
pomaga siostrom nazare-
tankom w gotowaniu po-
siłków dla biednych. Wraz 
z nią uczestników spot-
kania zapraszają do stołu 
przedstawiciele Caritasu. 
Do wejścia od czasu do czasu 
podchodzi s. Nereusza, wy-
glądając, czy ktokolwiek 
nie idzie. To właśnie ona 
w tym roku jest odpowie-
dzialną za organizację 
„opłatka”.

Sala powoli się wy-
pełnia. Pod cichą melodię 
kolęd uczestnicy zajmują 
miejsca. „Czyści, pachnący” – 
zauważa z uśmiechem jed-
na z sióstr. Na ozdobionych 
stołach oprócz chleba i sło-
dyczy przed każdym stoi 
miód. „W zeszłym tygodniu 

do nas przyszedł mężczyzna 
z pytaniem, czy może ofiaro-
wać miód dla ludzi w potrze-
bie. Jeszcze inny niedawno 
przyniósł jabłka” – mówi
s. Teresa.

Ogłaszają początek. Roz-
mowy milkną. Jeden z klery-
ków czyta fragment z Ewan-
gelii. Po błogosławieństwie 
opłatków biskup pomocni-
czy diecezji grodzieńskiej 
Józef Staniewski zwraca się 
do zgromadzonych. Mówi 
o tym, że Jezus, który uro-
dził się w ubóstwie, przy-
chodzi do serca każdego 
człowieka. On przyszedł 
na świat, aby dać ludziom 
siłę, nadzieję. Właśnie owej 
wiary w lepsze życie i wza-
jemnej miłości życzy obec-
nym ksiądz biskup. Zwraca 
uwagę na to, że zgroma-
dzeni tworzą ze sobą jedną 

rodzinę i ważne jest, aby 
się wzajemnie wspierali 
w trudnych warunkach ży-
ciowych.

Uczestnicy spotkania 
dzielą się opłatkiem. „Kiedy 
podchodzisz do tych ludzi, 
widzisz, że ich wzrusza to, 
że zostali zauważeni, czu-
ją «ludzką» postawę wobec 
siebie” – podkreśla s. Maria.

Następnie nadchodzi 
długo oczekiwany obiad. 
Zupą gości częstują wszy-
scy: siostry nazaretanki, 
klerycy, dyrektor grodzień-
skiego Caritasu ks. dr Ro-
man Raczko. Na pytanie 
biskupa Józefa „gdzie mam 
postawić miskę” jedna 
z sióstr odpowiada: „Gdzie 
widzi Ekscelencja wolne 
miejsce, tam niech i sta-
wia”. Na drugie danie po-
dają pieczone plasterkami 
ziemniaki ze śledziem i bu-
raczkami.

Wiele osób na spot-
kaniu opłatkowym jest 
nie po raz pierwszy. Przy-
znają się, że przyjemnie 
na nim być. Jedna z uczest-
niczek tegorocznego spot-
kania dowiedziała się o „op-
łatku” od znajomych: „Pra-
cuję, lecz zarobek jest bardzo 
mały. Więc  podpowiedzieli 
mi, że można tu przyjść”.

S. Nereusza opowia-
da o radości, jaką widzi 
w oczach zgromadzo-
nych: „Ci ludzie zawsze są 
wdzięczni, gdyż dla nich jest 
to ważne. Dziś są szczegól-
nie zadowoleni. Chyba daw-
no tyle prezentów nie dosta-
wali: ofiarowano dla nich 

miód, także Caritas przygo-
tował prezenty”.

Czasem może rodzić się 
pytanie: po co pomagać lu-
dziom, którzy, wydawałoby 
się, sami są winni swojej 
trudnej sytuacji? Zdaniem 
dyrektora Katolickiej Orga-
nizacji Charytatywnej ks. Ro-
mana Raczko, nie ludzką rze-
czą jest potępianie innych. 
„Z jednej strony zdajemy so-
bie sprawę, że każdy ponosi 
odpowiedzialność za swoje 

życie. Więc czasem sami je-
steśmy przyczyną własnych 
radości i nieszczęścia. Tylko 
nie mamy prawa sądzić in-
nych oraz ich wybory. Na-
sze zadanie jako chrześci-
jan – okazywać miłość bliź-
nim. Chyba najlepszy tego 
przykład podaje teraz papież 
Franciszek, który słowami i 
czynami mówi nam, abyśmy 
szli i pomagali innym, prak-
tykowali miłość, a nie rozwa-
żali i krytykowali”.

W dużej sali domu sióstr nazaretanek w Grodnie
w przeddzień świąt Bożego Narodzenia pachniało zupą grzybową.

Na tradycyjne spotkanie opłatkowe zebrali się tam Grodnianie, którzy 
nie mają swojego domu, których schronieniem jest dom noclegowy,
a także osoby mające mieszkania, lecz nie mające wystarczających

środków na życie codzienne. Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu 
fi nansowemu Katolickiej Organizacji Charytatywnej „Caritas”.

Miód dla ludzi w potrzebie,
lub jak odbyła się wigilia

dla biednych

W jaki sposób chrześcijanin powinien pomagać lu-
dziom w potrzebie, których spotyka  na ulicy? A czy 
w ogóle powinien? Dlaczego możemy mówić o korzyś-
ciach płynących z takiej współpracy dla obu stron? 
Proponujemy sensowne myśli na ten temat, według  
wydawnictwowam.pl, od s. Małgorzaty Chmielewskiej, 
przełożonej Wspólnoty Chleb Życia w Polsce. Przez 
wiele lat pomaga ona biednym, рrowadzi domy i noc-
legownie dla ludzi bezdomnych, chorych, samotnych 
matek.

Wszystko zależy od człowieka i sytuacji, w której znalazł 
się. Wśród bezdomnych w naszych domach są ludzie, któ-
rzy wymagają tylko chwili, aby dojść do siebie. Mają umie-
jętności zachowania w społeczeństwie, nie są uzależnieni 
od alkoholu lub narkotyków. Po prostu tak się stało, że teraz 
okazali się bez mieszkania, bo coś w ich życiu poszło nie tak. 
Ludzie z tej kategorii bardzo szybko znajdują pracę i wypro-
wadzają się. Wraz z tym istnieje duża liczba ludzi, którzy po-
trzebują więcej czasu. Na przykład, wychowankowie domów 
dziecka. Dużo czasu trzeba poświęcić pracy z nimi. Przede 
wszystkim dotyczy to wiary w siebie. Tacy ludzie muszą na-
uczyć się życia w społeczeństwie. W domu dziecka nie mie-
li takiej możliwości. Do tego trzeba przeanalizować szereg 
różnego rodzaju problemów emocjonalnych.

Jeśli człowiek jest głodny, nie trzeba zastanawiać się, 
dlaczego znalazł się w takim stanowisku, a po prostu dać mu 
jeść. Dopiero później, w zależności od sytuacji można spró-
bować dowiedzieć się o przyczynach danych okoliczności. A 
mogą one być bardzo różne.

Pomoc bliźniemu – świadomy wybór każdego człowieka. 
Ludzi obowiązuje zwykła solidarność, chrześcijan – miło-
sierdzie, którego znaczenie nie jest w litości, ale w tym, żeby 
dać człowiekowi możliwość dorastania do tego, do czego zo-
stał stworzony przez Boga.

Ludzie budują siebie na tyle, na ile budują w sobie mi-
łość. Oczywiście, tego się człowiek uczy. Ale poradnika z mi-
łości nie ma – trzeba ją poznawać poprzez własne doświad-
czenie.

Niemal wszystkie miejsca za stołem świątecznym są zajęte

Podzielić się opłatkiem – znaczy zauważyć człowieka,
okazać mu szczerość i dobroć

Łamanie opłatkiem łączy się ze złożeniem życzeń

Jubileuszowa wystawa 
przypominająca Cud Słońca

W sanktuarium w Fatimie 
została otwarta wystawa 
koncentrująca się na fe-
nomenie tzw. wirującego 
słońca, jaki miał miejsce 
w dniu ostatniego obja-
wienia Maryi trojgu ma-
łym pasterzom 13 paź-
dziernika 1917 roku. 

Wystawa została przygo-
towana z okazji roku jubile-
uszowego stulecia objawień 
w Fatimie. Ekspozycja zatytu-
łowana „Kolory słońca” składa 
się z materiałów zdjęciowych, 
wartościowych eksponatów 
oraz mechanizmów dźwięko-
wych. Będzie ona prezentowa-
na bezpłatnie w podziemiach 
fatimskiego kościoła Trójcy 
Przenajświętszej przez 2 lata. 

Papież Franciszek osobą 
najbardziej godną zaufania

Do Ojca Świętego ma za-
ufanie ponad 85 proc. 
Włochów. Wśród kato-
lików liczba ta wzrasta 
do 90 proc. 

Franciszek jest osobą god-
ną zaufania także dla 68 proc. 
mieszkańców Półwyspu Ape-
nińskiego, którzy deklarują się 
jako niewierzący czy niekato-
licy. Dane te podaje instytut 
badania opinii publicznej De-
mopolis, który przeprowadził 
sondaż z okazji 80. urodzin 
Papieża.

Co najbardziej przekonuje 
do Papieża opinię publicz-
ną, jest jego spontaniczność, 
głęboka empatia z realnymi 
potrzebami ludzi oraz to, że 
Ojciec Święty potrafi prowa-
dzić dialog zarówno z wierzą-
cymi, jak i niewierzącymi. On 
odrzuca kompromisy i troszczy 
się o najbiedniejszych.

W Watykanie odnowiono 
galerię rzeźb antycznych

„Braccio Nuovo” została 
otwarta dla zwiedzających 
po 7-letniej renowacji.

Odnowienie dotyczyło 
nie tylko pomieszczenia sali 
wystawowej, lecz także dzieł 
sztuki ogółem 140 rzeźb.

Galeria została zbudowa-
na w XIX wieku z inicjatywy 
papieża Piusa VII. Wzdłuż 
ścian znajduje się 28 niszy, 
w których są umieszczone 
starożytne rzymskie i greckie 
posągi. Pomiędzy nimi stoją 
popiersia wybitnych postaci 
antyczności.

Katarzyna Pawłowska

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:

Podczas przygotowania wiadomości wykorzystano stronę internetową  grodnensis.by

   4 stycznia 1967 r. – ks. Bolesław Krasodomski, prob. Iszczołna;

10 stycznia 2004 r. – o. Karol Szczepanek OFMCap, prob. Lipniszki;

13 stycznia 1991 r. – ks. prałat Piotr Bartoszewicz, prob. Żołudek.

REKOLEKCJE ROZEZNAWANIA DROGI ŻYCIA
ODBĘDĄ SIĘ W SEMINARIUM GRODZIEŃSKIM

Ćwiczenia duchowe nt. „Przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2) odbędą się
w dniach 6–8 stycznia 2017 roku. Do udziału są zaproszeni chłopcy w wieku od 14 lat. 

Uczestnicy będą mieli możliwość doświadczyć klimatu życia seminaryjnego, porozmawiać 
z klerykami, kierownikami duchowymi oraz pogłębić prawdy wiary i modlitwę. 

Chętni powinni zgłosić swój udział do 3 stycznia.
Liczba uczestników jest ograniczona.

Numery kontaktowe:
(8 029) 695-24-69 – ks. Walery Bykowski;
(8 029) 744-99-61 – ks. Andrzej Liszko;

(8 0152) 77-02-34 – seminarium.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ Zawiera on między innymi konferen-
cje kardynała Zenona Grocholewskiego, 
arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, 
biskupa Jerzego Mazura SVD, biskupa 
Henryka Ciereszki, wygłoszone podczas 
Krajowego Kongresu Eucharystycznego 
w Grodnie.

Rocznik naukowo-teologiczny jest 
poświęcony  25. rocznicy sakry bisku-
piej pierwszego ordynariusza miejsco-
wego Kościoła Aleksandra Kaszkiewi-
cza. Zawiera artykuły w 4 językach: 
polskim, białoruskim, rosyjskim, wło-
skim. Pierwsza część wydania składa 
się z materiałów konferencji i sympo-
zjów, druga – z artykułów naukowych, 
trzecia – ze sprawozdań. Jest to pierw-
szy zbiór takiego rodzaju w Kościele 
katolickim na Białorusi.

Kolegium redakcyjne liczy na to, że 
książka znajdzie swoich czytelników, 
zachęcając do działalności naukowej 
w zakresie wiedzy teologicznej osoby 
duchowne i świeckie, dla których waż-
na jest problematyka życia Kościoła 
powszechnego i lokalnego.

Ukazao się 10. wydanie rocznika Studia Theologica Grodnensia

Harcerze przywieźli Ogień Pokoju 
do kościoła katedralnego pw. św. Fran-
ciszka Ksawerego z granicy polsko-biało-
ruskiej. Ogień Betlejemski przyjął biskup 
grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.

Hierarcha przypomniał o jego boga-
tej symbolice i zwrócił się do obecnych 
z prośbą, aby zanieśli ten ogień nie tylko 
do swoich domów, lecz również do osób 
samotnych, cierpiących z powodu cho-
roby lub podeszłego wieku. „Ogień daje 
ciepło – zauważył ordynariusz. – Jak 
bardzo pragniemy tego ciepła Bożej mi-
łości! Jak potrzebne jest ono  rodzinom, 
wspólnotom, parafi om i całemu społe-
czeństwu! Niech nasze serca, rozgrza-
ne w ogniu miłosierdzia Bożego, płoną 
miłością do bliźniego, pasją, czułością, 
bezinteresownością, przebaczeniem i 
pojednaniem”.

Podróż Światła Pokoju w tym roku 
odbywa się pod hasłem „Odważnie 
twórzmy pokój”. Przez te słowa organi-
zatorzy zachęcają ludzi do stworzenia 
pokoju w swoim otoczeniu. Inicjatorzy 
akcji chcą, aby w każdym narodzie i każ-
dej rodzinie zapanował spokój, którego 
dzisiaj tak bardzo potrzebuje świat ob-
jęty nastrojami terrorystycznymi.

Betlejemskie Światło Pokoju zajaśniało w Grodnie

Pod takim hasłem w Iwiu odbył się 
konkurs szopek, który stał się już trady-
cją parafi i św.św. App. Piotra i Pawła.

Uwadze jurorów zostały przed-
stawione około 80 prac wykonanych 
w rozmaitych technikach z wykorzy-
staniem różnorodnych materiałów. Po-
przez twórcze prace dzieci wraz z do-
rosłymi starali się odzwierciedlić jedno 
z największych i najważniejszych wy-
darzeń w chrześcijaństwie – Boże Na-
rodzenie. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali upominki od proboszcza parafi i 
ks. Jana Gaweckiego i życzliwych lu-
dzi. Autorom najlepszych prac wrę-
czono nagrody od Katolickiej Organi-

zacji Charytatywnej „Caritas” diecezji 
grodzieńskiej (rowery, gry planszowe, 
zabawki). Zgodnie z tradycją niektóre 
szopki zostały przekazane samotnym 
starszym parafi anom.

„Dzieci – nowonarodzonemu Chrystusowi”

W ramach renowacji zostały roze-
brane ściany wewnętrzne i elementy 
konstrukcyjne, które nie są autentyczne i 
pochodzą z późniejszego okresu. Specja-
liści wzmocnili i w większości wymienili 
fundamenty pod budynkiem.

Drewniany lamus klasztoru po-
brygidzkiego pochodzi z 1796 roku i 
jest własnością diecezji grodzieńskiej. 
Po renowacji zostanie w nim utworzone 
muzeum, w którym prezentowane będą 
liczne eksponaty – pomniki historii Gro-
dzieńszczyzny.

Odnowieniem unikalnej, zabytkowej 
budowli zajmuje się diecezja grodzień-
ska we współpracy z diecezją ełcką 
(Polska). Znaczne wsparcie fi nansowe 
w realizacji projektu okazuje Minister-

stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Polski (w ramach programów „Dziedzi-
ctwo Kulturowe” i „Ochrona Dziedzictwa 
Kulturowego za Granicą”). Dofi nanso-
wanie wynosi około 85 proc. całkowi-
tych kosztów wszystkich prac.

Zakończył się pierwszy etap prac renowacyjnych grodzieńskiego lamusa

W Wigilię Narodzenia Pańskiego ordy-
nariusz odprawił uroczystą Eucharystię, 
w której wzięli udział liczni parafi anie i 
wierni miasta.

W homilii hierarcha podkreślił, że 
święta noc na zawsze zmieniła bieg 
historii, nadała nowy sens działaniom 
ludzkości. „Bóg dał nam swego Syna, 
Jezusa Chrystusa, który stał się Czło-
wiekiem i przyszedł na ten świat” – po-
wiedział biskup. Podkreślił także, że 
Zbawiciel ogłosił ludziom Bożą miłość, 
aby ona zmieniła ich dusze, pomogła 
każdemu znaleźć drogę do serca bliź-
niego – drogę jedności, współczucia, 
życzliwości, wzajemnej miłości. Ordy-
nariusz wezwał obecnych podać sobie 
nawzajem rękę i przebaczyć wszystkie 
winy i krzywdy.

Na zakończenie Mszy św. biskup 
Kaszkiewicz złożył wiernym świąteczne 
życzenia, zachęcając każdego uczynić 
Jezusa Chrystusa Panem swego życia. 
Hierarcha również życzył, aby Nowy 
2017 Rok stał się dobrą okazją, by otwo-
rzyć się na drugiego człowieka.

Ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz przewodniczył Mszy św. Pasterce w bazylice katedralnej

DEKANALNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 
ODBĘDZIE SIĘ W SOPOĆKINIACH

Koncert świąteczny tradycyjnie jest organizowany przez parafi ę
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jozafata Kuncewicza.

Odbędzie się 29 stycznia w Domu Kultury już po raz 16. Początek o godzinie 14.00.

Do udziału zaproszeni są zespoły, chóry, soliści. Wystąpić może każdy chętny.
Wiek uczestników nie jest ograniczony.

O swoim udziale należy poinformować do 15 stycznia proboszcza parafi i w Sopoćkiniach
ks. Antoniego Obuchowskiego przez telefon: (8 029) 888-18-29 lub (8 0152) 99-21-30.

W HNIEŹNIE POMODLĄ SIĘ ZA KS. KANONIKA 
LUDWIKA STANISZEWSKIEGO

Msza św. w intencji zmarłego kapłana w 30. dniu po jego śmierci odbędzie się 3 stycznia 
w parafi alnym kościele pw. św. Michała Archanioła o godz. 11.00.

Do wspólnej modlitwy zaproszeni są kapłani, siostry zakonne oraz wierni.

Przypomnimy, że kapłan odszedł do wieczności po ciężkiej chorobie 2 grudnia 2016 roku.

Młodzież odwiedziła Państwowe 
Miejskie Społeczno-Pedagogiczne Cen-
trum w Grodnie i złożyła świąteczne ży-
czenia jego wychowankom z okazji świąt 
Bożego Narodzenia.

Wolontariusze portalu internetowe-
go diecezji grodzieńskiej przygotowali 
dla dzieci program rozrywkowy, a tak-
że przekazali dla nich gry planszowe 
i słodycze. Prezenty zostały zakupione  
dzięki wsparciu fi nansowemu wiernych 
z parafi i katedralnej pw. św. Franciszka 
Ksawerego.

Państwowe Miejskie Społeczno-
Pedagogiczne Centrum w Grodnie jest 
punktem czasowego pobytu dzieci 
(od 3 do 18 lat), które pozostały bez 

opieki rodziców, stałego miejsca za-
mieszkania lub samowolnie opuściły 
rodzinę. Pracownicy instytucji opiekują 
się dziećmi, dopóki one nie będą zwró-
cone rodzicom lub nie odnajdą rodziny 
zastępcze.

Wolontariusze grodnensis.by zorganizowali świąteczne spotkanie dla dzieci

VI FESTIWAL MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
„DOPUKAĆ SIĘ DO NIEBIOS”

ODBĘDZIE SIĘ W BARANOWICZACH
Trzygodzinny koncert będzie miał miejsce 11 lutego w Domu Kultury Włókniarzy.

Początek o godzinie 19.00. Tematem tegorocznego festiwalu będą słowa
„Aby wszyscy stanowili jedno”.

Po raz pierwszy festiwal odbył się w Ostrowcu w styczniu 2012 roku jako festiwal
rockowy pieśni religijnych. Następnie – w Gudohaju. W ciągu trzech ostatnich lat

odbywa się w Baranowiczach. Na scenie festiwalu wystąpili takie zespoły jak
„AVE” (Grodno), „The Cross Way” (Baranowicze), „United in Spirit” (Baranowicze),

„Laudans” (Mińsk), „Niebaschił” (Mińsk) i in.

Organizatorzy obiecują gościom wiele przyjemnych niespodzianek.
Wejście bezpłatne.

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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Najdostojniejszym
Księdzu Arcybiskupowi 

Tadeuszowi Kondru-
siewiczowi, Księżom 

Biskupom Aleksandrowi 
Kaszkiewiczowi, Józe-
fowi Staniewskiemu, 

Antoniemu Dziemiance 
i Olegowi Butkiewiczowi, 

czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Janowi 

Kuczyńskiemu, Waleremu 
Bykowskiemu, Pawłowi 

Bezlapowiczowi, Pawłowi 
Skubie, Aleksandrowi Sie-
mińskiemu, Aleksandrowi 
Mackiewiczowi, Waleremu 

Spirydonowi, Jerzemu 
Jasiewiczowi, Witalemu 
Dobrołowiczowi, Ojcu 

Kazimierzowi Żylisowi, 
wszystkim Księżom i Sio-
strom Zakonnym diecezji 
grodzieńskiej oraz Księdzu 

Rektorowi i Klerykom 
Wyższego Seminarium 
Duchownego w Grodnie

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy moc najserdecz-
niejszych życzeń: zdrowia 

na długie lata, radości Bożej 
na każdy dzień posługi, 

życzliwych ludzi, gotowych 
przyjść z pomocą, sił w po-
konaniu ludzkich słabości i 
przeszkód życiowych. Niech 
Duch Święty nie opuszcza, 
Matka Boża mocno trzyma 

za rękę, a święci Patronowie 
zawsze będą obok.

Z modlitwą, apostolat „Margaretka” 
z parafi i pw. św. Franciszka 

Ksawerego w Grodnie

Najdostojniejszym Księ-
żom Biskupom Aleksan-
drowi Kaszkiewiczowi 

i Józefowi Staniewskie-
mu, czcigodnym Ojcu 

Kazimierzowi Żylisowi, 
Księżom Leszku Domogale,
Lucjanowi Radomskiemu, 

Andrzejowi Liszko, 
Markowi Zaniewskiemu, 

Proboszczowi Tadeuszowi 
Krysztopikowi oraz 
wszystkim Księżom, 

którzy głosili Słowo Boże 
i pełnili posługę duszpa-

sterską w naszej świątyni, 
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniejsze 

życzenia wszelkich łask 
w codziennym życiu. Niech 
Bóg strzeże przez całe życie 

i rozjaśnia swe oblicze, a 
Matka Boża opiekuje się 

Wami. Z całego serca 
dziękujemy za szczere 

serce i otwarte na każdego 
człowieka dusze. 

Szczęść Boże!
Komitet Kościelny i życzliwi para-

fi anie z kaplicy pw. Miłosierdzia 
Bożego w Swisłoczy

Najdostojniejszym Księ-
żom Biskupom Aleksan-
drowi Kaszkiewiczowi i 

Józefowi Staniewskiemu, 
Proboszczowi Włodzimie-
rzowi Hulajowi, Olegowi 
Kononowiczowi, Włady-
sławowi Surwile, Wale-

remu Bykowskiemu, Wi-
talemu Sidorce, Wiacze-

sławowi Matukiewiczowi, 
Stanisławowi Pacynie, 

Andrzejowi Znosce,
 Jerzemu Biegańskiemu, 
Andrzejowi Kiewlukowi

z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia oraz Nowego Roku 

życzymy radosnych i pogod-
nych dni, wiele szczęśliwych 
chwil oraz wszelkiej pomyśl-
ności w Nowym Roku. Niech 
Dzieciątko Jezus błogosławi 
Wam na długie lata służby 
Bogu i ludziom, a Matka 

Najświętsza otula płaszczem 
macierzyńskiej dobroci.

Apostolat „Margaretka”
z parafi i Lida-Faraz parafi i Lida-Faraz parafi i Lida-Fara

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Józefowi 

Staniewskiemu i 
czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Pawłowi 

Giedrojciowi
z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia składamy serdeczne 

życzenia. Niech droga 
kapłańska będzie szczęśliwa 

i błogosławiona, a nowo-

narodzony Jezus obdarza 
swoimi łaskami, dobrym 
zdrowiem na długie lata 

życia, siłą i wytrwałością, 
by móc pokonywać wszel-
kie trudności na życiowej 

drodze. Szczęść Boże!
Wierni z parafi i HołynkaWierni z parafi i HołynkaWierni z parafi i Hołynka

Czcigodnemu Księdzu 
Redaktorowi Jerzemu 

Martinowiczowi i całemu 
Zespołowi redakcyjnemu 

gazety „Słowo Życia”
 z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składamy serdeczne 
życzenia mocnego zdro-
wia, optymizmu, pogody 

ducha, pomyślności w pracy 
oraz pogodnych i jasnych 

dni. Niech obok będą tylko 
życzliwi ludzie, którzy dają 
jak najwięcej ciepła i łaski, 
Dzieciątko Jezus obdaro-

wuje swoim błogosławień-
stwem, Matka Boża zawsze 
się opiekuje, a Duch Święty 

zsyła swe obfi te łaski 
na każdy dzień życia. 

Wesołych Świąt!
Z modlitwą, apostolat „Margaretka” 

z parafi i pw. św. Franciszka 
Ksawerego w Grodnie

Czcigodnym Księżom
Kanonikowi Janowi 

Kuczyńskiemu, Pawłowi 
Skubie, Pawłowi

Bezlapowiczowi, Aleksan-
drowi Siemińskiemu, 
Ojcu Kazimierzowi 

Żylisowi oraz Klerykowi 
Waleremu Korolowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najpiękniejsze 

życzenia. Niech dobry Bóg 
czuwa nad Wami i błogo-
sławi, a Matka Boża otula 
płaszczem macierzyńskiej 

opieki. Szczęść Boże!
Młodzież z katedry grodzieńskiej

Czcigodnym Księżom 
Kazimierzowi Murawie, 
Olegowi Żurawskiemu
i Klerykowi Arturowi 

Laszniewskiemu
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 
2017 Roku serdecznie 

życzymy mocnego zdrowia, 
długich lat życia, szczęścia, 
radości, uśmiechów i pogo-
dy ducha. Niech Dzieciątko 
Jezus obdarza Was łaskami 

i błogosławieństwem, a 
Najświętsza Maryja Panna 

otula płaszczem swojej 
opieki. Obfi tych darów Du-
cha Świętego oraz dobrych, 

życzliwych ludzi obok. 
Szczęść Boże!

Z wdzięcznością, byli parafi anieZ wdzięcznością, byli parafi anieZ wdzięcznością, byli parafi anie

Czcigodnemu Księdzu 
Romanowi Jałowczykowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy zdrowia, szczęścia, 
pomyślności. Niech Gwiaz-

da Betlejemska rozjaśnia 
drogę kapłańską, wprowa-

dza spokój do duszy i serca, 
a Dzieciątko Jezus i Jego 

Matka Najświętsza 
Ci błogosławią.
Byli parafi anie z Nowijanki

Czcigodnym Księżom
Dymitrowi Siedleckiemu
i Tadeuszowi Kaczanowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia: zdrowia, pogody 

ducha, sił i radości na każdy 
dzień. Niech Dzieciątko 
Jezus opromienia swym 

światłem, Matka Najświęt-
sza przytula do swojego 

serca, a posługa kapłańska 
przynosi zadowolenie i 

obfi te owoce.
Parafi anie ze wsi Nowijanka
i Paszeli, chór kościelny oraz

parafi anie z Konwaliszek

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Witoldowi 
Łozowickiemu i Pawłowi 

Romanowskiemu
z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku skła-
damy serdeczne życzenia. 

Niech nowonarodzony Zba-
wiciel, który przynosi pokój 

całemu człowieczeństwu, 
obdarza Was zdrowiem i 
radością. Niech Gwiazda 

Betlejemska prowadzi naj-
lepszą drogą do Pana. Dzię-

kujemy za oddaną służbę 
Bogu i ludziom, dobre serce, 
miłość i cierpliwość do nas. 

Wesołych Świąt!
Robotnicy Raduńskiej 

suszarni owoców

Czcigodnym Księżom 
Aleksandrowi Mietli-
ckiemu, Kazimierzowi 

Murawskiemu, Pawłowi 
Romanowskiemu, Wikto-
rowi Zacharzewskiemu, 

Józefowi Bogdziewiczowi, 
Olegowi Korolowi, 

Klerykowi Jerzemu Pasz-
kowcowi oraz Siostrom 
Irenie Barcewicz, We-
ronice Bliźniuk, Darii 

Jewtuchowskiej, Wero-
nice Ogar, Mariannie 

Oleszczyk, Aleksandrze 
Oreszko, Filotei Cicho-

nowicz, Klarze Wołczek, 
Agacie Smolskiej

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy serdeczne życze-
nia. Niech Boże Dzieciątko 

obdarza Was zdrowiem, 
będzie obok w drodze, 

którą wybraliście, pomaga 
prowadzić ludzi do Boga, 

umacnia Was swoimi dara-
mi i pokojem, byście mogli 

rozdawać dobro tam, 
gdzie jest potrzebne.

Z modlitwą, Alicja i Witalij 
Woronowowie ze Smorgoń

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Wiktorowi
Zacharzewskiemu

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia składamy 

najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Gwiazda Betlejemska 
zaprowadzi Cię do szczęścia 

i radości w Nowym Roku, 
a nowonarodzony Jezus 
obdarzy zdrowiem, doda 
sił i cierpliwości w reali-
zacji wszystkich planów i 

zamiarów.
Parafi anie z kościoła

pw. św.św. Aniołów Stróżów
w Rohotnej

Czcigodnym Ojcu Andrze-
jowi Żylewiczowi, Księ-
żom Andrzejowi Łysemu
i Sergiuszowi Angurowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

składamy serdeczne 
życzenia. Niech z nowona-
rodzonym Jezusem w rado-
ści i miłości płyną chwile 

życia, a spokój jak Gwiazda 
Betlejemska zajaśnieje 

w Waszych sercach. 
Życzymy mocnego zdro-
wia, nadziei, miłości oraz 

pomyślności we wszystkich 
sprawach. Niech malutki 
Jezus Wam błogosławi, a 

Matka Boża oświeca 
każdy dzień życia.

Apostolat „Margaretka ze w. Suraż

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi 
Dymitrowi Nieścierowi

i Jerzemu Martinowiczowi
z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku skła-
damy serdeczne życzenia. 

Niech Gwiazda Betlejemska 
rozjaśnia Waszą drogę, 

Dzieciątko Jezus obdaro-
wuje pokojem, miłością 
i radością, Matka Boża 

opiekuje się w każdej chwili 
życia, a Duch Święty zsyła 
swe obfi te dary. Życzymy 
szczęścia, zdrowia na dłu-
gie lata życia, wytrwałości, 
pogodnych dni w posłudze 

kapłańskiej oraz życzliwych 
ludzi obok.

Parafi anie z Suraży i Gieranion

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Janowi Etelowi
z okazji Urodzin składamy 
najserdeczniejsze życze-
nia. Niech drogę, którą 
wybrał dla Księdza Pan, 

oświeca Matka Najświęt-
sza. Niech dobry Jezus 

trzyma przy swoim sercu, 

obdarowuje błogosławień-
stwem i wszelkimi po-

trzebnymi łaskami, a Duch 
Święty będzie bezgranicz-

nie hojny na swe dary. 
Dziękujemy za głosze-

nie Słowa Bożego, czło-
wieczeństwo, przykład 

prawdziwej wiary, ofiarną 
posługę na rzecz parafii. 

Bóg zapłać!
Legion Maryi, Komitet Kościelny

i wdzięczni wierni z parafi i
pw. Miłosierdzia Bożego w Grodnie

Czcigodnym Księżom
Janowi Etelowi,

Edwardowi Sinkiewiczowi 
i Aleksandrowi 

Fiedotowowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy wiązankę naj-

serdeczniejszych życzeń: 
zdrowia na długie lata, 

radości Bożej, błogosła-
wieństwa Najświętszej 

Maryi Panny oraz pięknych 
owoców na niwie, na którą 
posłał Was Pan. Dziękuje-

my za ofiarną pracę 
w naszej parafii i troskę

o każdego z nas.
Komitet Kościelny oraz wdzięczni 
wierni z parafi i pw. Miłosierdzia 

Bożego w Grodnie

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi 

Adamowiczowi
z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku skła-
damy moc gorących życzeń: 

opieki Najświętszej Maryi 
Panny, obfi tości darów Du-
cha Świętego, ufności Bogu, 

który wskazuje Ci drogę 
Prawdy i Życia, mocnej wia-
ry i niezachwianej nadziei. 

Szczęść Boże!
Chór kościelny z parafi i Nacza

Czcigodnym Ojcom Witol-
dowi Żelwetro, Andrze-
jowi Zujowi, Wiktorowi 

Borysiewiczowi oraz 
Siostrom Łucji i Andrzei

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
pragniemy złożyć najser-

deczniejsze życzenia. Niech 
nowonarodzony Pan Bóg 
obdarzy swoją miłością i 

siłą, byście godnie kroczyli 
drogą, którą kiedyś wskazał 
Duch Święty. Niech Matka 
Najświętsza wspiera Was 
i pomaga, a w sercu nigdy 
nie zgaśnie zapał służenia 

Bogu i ludziom.
Franciszkański Zakon Świeckich 

oraz parafi anie z Lipniszek

Czcigodnym Księdzu 
Aleksandrowi

Lebiedziewiczowi
i Siostrze Zofi i Śmietance

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy moc serdecznych 
życzeń. Niech nowonaro-
dzony Zbawiciel obdarzy 
Was dobrym zdrowiem, 

radością, miłością i nadzie-
ją, Jego Matka otoczy swym 

matczynym płaszczem 
i ciepłem, a Anioł Stróż 

zawsze czuwa nad Wami. 
Niech Gwiazda Betlejemska 
rozjaśnia drogę, przynosząc 

spokój w serce i duszę. 
Szczęść Boże!

Komitet Kościelny, Franciszkański 
Zakon Świeckich i Kółka Różańcowe 

z parafi i Sobotniki

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Igorowi Anisimowowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
z całego serca życzymy 

obfi tych łask Bożych, mocy 
i cierpliwości w pełnieniu 
obowiązków duszpaster-
skich. Niech dobry Bóg 

pomaga w pokonywaniu 
wszelkich trudności, a 

droga, którą codziennie po-
dążasz, będzie szczęśliwa i 
błogosławiona. Niech serce 
napełnia się pokojem i mi-
łością, a obok będą dobrzy 
i szczerzy ludzie. Dzięku-
jemy za posługę w naszej 
parafi i, opiekę duchową, 

troskę o świątynię, uwagę 
do każdego wiernego, 

za naukę, szczerą mod-
litwę, cierpliwość, dobry 

uśmiech i kochające serce.
Z wdzięcznością, parafi anie 

z kościoła pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP, Słonim

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Szczupałowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składamy serdeczne 
życzenia zdrowia i ludzkiej 

życzliwości. Niech Jezus 
Chrystus będzie źródłem 

siły i radości w wykonywa-
nej posłudze, Duch Święty 
opromienia swym świat-
łem, a Maryja przytula 

do swego serca.
Parafi anie z Nowej Rudy

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Szczupałowi 

z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku skła-

damy moc najgorętszych 
życzeń: zdrowia, radości, 
pomyślności oraz dużo sił 
w pracy duszpasterskiej. 
Niech Matka Najświętsza 
nieustannie się opiekuje, 
broni od złego i uprasza 

u swego nowonarodzone-
go Syna wszystkie łaski 

dla Ciebie, a Duch Święty 
napełnia swymi darami. 

Szczęść Boże!
Rodziny Zając i Szwed oraz Natalia 

Czasnulawiczus z Porzecza

Czcigodnemu Księdzu 
Olegowi Pietraszce

 z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia na długie 
lata, zadowolenia z każdej 
przeżytej chwili, codzien-
nej radości i natchnienia 
Ducha Świętego. Niech 
nowonarodzony Jezus 
obdarzy Cię wszelkimi 

potrzebnymi łaskami, a 
Matka Boża doda sił, 

cierpliwości i wytrwałości 
na wybranej drodze.

Parafi anie ze wsi Jewłasze i Lack

Czcigodnym Księżom
Romanowi Jałowczykowi

i Olegowi Dulowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
z całego serca życzymy bło-
gosławieństwa Dzieciątka 
Jezus, nieustannej opieki 

Matki Bożej na drodze 
kapłańskiej, obfi tych darów 

Ducha Świętego, niegas-
nącego zapału w głoszeniu 

Słowa Bożego, mocnego 
zdrowia i pogody ducha. 

Niech Wasze życie będzie 
napełnione łaską Bożą i 

miłością, a posługa 
przynosi tylko radość i 

bogate owoce.
Parafi anie z HnieznaParafi anie z HnieznaParafi anie z Hniezna

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Wiktorowi 
Wieliwisowi, Henrykowi 
Jabłońskiemu i Siostrze 

Jadwidze Miecielice
z okazji świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku 
z całego serca życzymy 
mocnego zdrowia, łask 
Bożych i opieki Matki 
Najświętszej na każdy 

dzień życia. Niech na niwie 
Pańskiej dojrzewają jedynie 

kłosy ludzkiego szacunku 
i dobroci. Szczerze Wam 

dziękujemy za piękne Msze 
roratnie, za to, że poma-

gacie wychowywać dzieci i 
wnuków w wierze i miłości 
do Boga, uczycie odpowie-
dzialności za swe uczynki. 

Dziękujemy, że nieustannie 
przekonujecie nas w wiel-
kiej miłości i łasce Bożej. 

Niech każdy dzień Waszego 
życia będzie jasny, tak jak 

Święto Światłości.
Parafi anie z kościoła 

pw. św. Rocha w Grandziczach

Czcigodnym Księdzu 
Waleremu Bykowskiemu, 

Klerykom Ernestowi
Mikołajczykowi

i Andrzejowi Ejsmontowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy serdeczne życze-

nia. Niech nowonarodzony 
Zbawiciel, który przynosi 

spokój całemu światu, 
obdarowuje Was swoimi 

darami: zdrowiem, radością 
i pogodą ducha. Niech obok 

będą życzliwi ludzie. We-
sołych Świąt i szczęśliwego 

Nowego Roku!
Wierni z parafi i Wielkie Ejsmonty

Czcigodnym Księżom 
Janowi Gaweckiemu, 
Olegowi Janowiczowi

i Witalemu Cybulskiemu 
oraz szanownym

Siostrom
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniej-

sze życzenia. Niech Gwiaz-
da Betlejemska rozjaśnia 
drogę, Dzieciątko Jezus 
obdarowuje pokojem, 

miłością i radością, Matka 
Boża opiekuje się w każdej 
chwili życia, Duch Święty 
opromienia światłem i ob-
ficie udziela swych darów. 

Niech zdrowie, radość, 
pokój, miłość i życzliwość 
ludzka zawsze Wam towa-
rzyszą. Długich lat życia 

w służbie Bogu i ludziom!
Legion Maryi z parafi i

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

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi 

Józefowi Bogdziewiczowi
i Jerzemu Jasiewiczowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

życzymy mocnego zdro-
wia, szczęścia, spełnienia 
marzeń. Niech nowonaro-
dzony Jezus obdarzy Was 
swoimi łaskami, miłością 

i radością. A pokój jak 
Gwiazda Betlejemska za-

jaśnieje w Waszych sercach 
jasnymi promieniami. 
Szczerze dziękujemy 

za ofi arną posługę. Weso-
łych i radosnych Świąt!

Wdzięczni wierni z parafi i
pw. św.św. Kosmy i Damiana

w Ostrowcu

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Olegowi Dulowi
z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku skła-
damy serdeczne życzenia. 

Niech Gwiazda Betlejemska 
rozjaśnia drogę, Dzieciątko 
Jezus obdarowuje pokojem, 
miłością i radością, Matka 
Boża opiekuje się w każdej 
chwili życia, a Duch Święty 
opromienia swym światłem 
i zsyła obfi te dary. Życzymy 
szczęścia, zdrowia, długich 

lat życia, spokojnych i 
jasnych dni w posłudze 

kapłańskiej oraz życzliwych 
ludzi obok. Niech Pan wy-
nagrodzi Ci za dobre serce, 
miłość i cierpliwość. Dzię-
kujemy za ofi arną posługę 

w naszej parafi i, mądre 
rady, szczerą modlitwę i 

piękne kazania.
Z modlitwą i wdzięcznością,

parafi anie, grupa modlitewna, 
dzieci i młodzież z kościoła
pw. św. Stanisława Kostki

w Wołkowysku

Czcigodny Księże 
Pawle Borysiewicz!

Z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku życzymy Ci mocne-
go zdrowia, pomyślności 
we wszystkich sprawach, 

ciepła, cierpliwości. Dzię-
kujemy za ofiarną posługę 
w naszej parafii, głoszenie 

Słowa Bożego, słuszne 
i dobre rady. Jesteśmy 

wdzięczni Bogu za Ciebie, 
a Ci – za naukę i wiedzę, 
którymi się dzielisz z na-

mi, za troskę o nasz wzrost 
duchowy oraz za wspaniały 
przykład wiary i mądrości. 
Niech Wszechmogący czu-
wa nad Tobą i ma w swej 

opiece, a Matka Boża otula 
płaszczem macierzyń-

skiej dobroci.
Z wdzięcznością, parafi anie

z Nowojelni

 ciąg dalszy na str. 8

Z głębi serca

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


8 №1
1 stycznia 20171 1 stycznia stycznia 20172017

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń

Gazeta religijno - informacyjna Diecezji Grodzieńskiej Słowo życia; Red. naczelny ks. Jerzy Martinowicz; założyciel: Grodzieńska Diecezja Rzymskokatolicka; rok założenia 1997; cert. rej.: №7162 Wydawca: Kuria Diecezji Grodzieńskiej.
Redakcja gazety: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4; Jerzy Ławysz, Angelina Pokaczajło; tel. / faks: (80152) 756438; e-mail: slowo.grodnensis@gmail.com; http://www.slowo.grodnensis.by. 

 Druk: ГАУПП«Гродзенская друкарня»,  ЛП 02330/39 от 27.03.2014 г.; Grodno 230003, ul. Poligrafi stów 4; nr zam. 6579; nakład: 4240; objętość gazety: 2 ark. druk.; jakość druku odpowiada jakości przedstawionych matryc; cena dowolna

ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

Z głębi serca
Czcigodnemu Księdzu 

Eugeniuszowi Borysiukowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia, Nowego Roku i 
Imienin składamy serdecz-
ne życzenia. Niech Gwiazda 
Betlejemska oświeca drogę, 
Dzieciątko Jezus obdarowu-

je pokojem, miłością i ra-
dością, Matka Boża opiekuje 

się w każdej chwili życia, 
a Duch Święty opromienia 
światłem i obfi cie udziela 

swych darów. Życzymy 
szczęścia, zdrowia, dłu-

gich lat życia, spokojnych 
i jasnych dni w posłudze 

kapłańskiej oraz życzliwych 
ludzi obok. Dziękujemy 

za ofi arne służenie 
na rzecz Boga i ludzi.

Wdzięczni parafi anie z kościoła pw. 
św. Andrzeja Boboli w Kozłowiczach

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi

Jackowi Markielowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy obfi tości darów 

Ducha Świętego, nieustan-
nej opieki Matki Najświęt-
szej oraz dużo łask Bożych 
na każdy dzień kapłańskiej 
posługi. Niech Księdza dro-
ga życiowa będzie szczęś-

liwa i błogosławiona. Dzię-
kujemy za piękną i oddaną 

służbę Bogu i ludziom.
Rodziny Ciereszczenków

i Pluszewiczów

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Witalemu Czurganowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
z całego serca życzymy bło-
gosławieństwa Bożego i nie-
ustannej opieki Matki Bożej 
Trokielskiej. Niech Gwiazda 

Betlejemska oświetla Ci 
drogę do Boga.

Kółko Różańcowe
MB Trokielskiej, Juraciszki

Czcigodnemu Księdzu 
Kanonikowi Henrykowi 

Jabłońskiemu
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia. Niech narodzony 
Zbawiciel, który niesie po-
kój całej ludzkości, obdaro-

wuje Cię swymi łaskami:
zdrowiem, radością i 

pokojem. Niech Gwiazda 
Betlejemska prowadzi naj-
piękniejszą drogą do Pana.

 Dziękujemy za ofi arną 
posługę na rzecz Boga i 

ludzi, dobre serce i 
cierpliwość do nas.

Wdzięczni parafi anie z Zabłocia

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Walentemu 
Chwiedukowi, Wiktorowi 

Zacharzewskiemu i 
Janowi Rejszelowi

z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku skła-

damy serdeczne życzenia 
mocnego zdrowia na długie 
lata życia i posługi kapłań-
skiej, szczerych i wiernych 
ludzi obok, obfi tych łask 

od nowonarodzonego 
Jezusa i nieustannej opieki 
Najświętszej Maryi Panny 
na drodze służenia Bogu i 

ludziom. Niech Wasze serca 
i rozum nigdy nie ustają 

głosić Ewangelię. Dzięku-
jemy za ofi arną posługę, 

szczere słowa i troskę 
o świątynię i wiernych.

Z modlitwą, parafi anie ze wsi 
Mociewicze, Wangi i Pieskowce

Czcigodnemu Księdzu 
Lucjanowi Dąbrowskiemu 
z okazji Imienin składamy 

najserdeczniejsze życzenia: 
mocnego zdrowia na długie 

lata życia, pogody ducha, 
radości i niegasnącego 

zapału w sercu. Niech Jezus 
Chrystus, którego codzien-

nie trzymasz w swych 

kapłańskich rękach, bło-
gosławi każdy Twój dzień, 
matka Boża Boruńska ota-
cza swą miłością i opieką, a 
Duch Święty pomaga godnie 

pełnić posługę.
Członkowie Apostolskiego Dzieła 
Pomocy dla Czyśćca oraz wierni

z parafi i Boruny

Czcigodnym Księżom 
Witalemu Czurganowi, 
Janowi Gaweckiemu i 

Mikołajowi Cichonowiczowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy wiele serdecznych 
życzeń mocnego zdrowia i 
pomyślności w pracy dusz-
pasterskiej. Niech Dzieciąt-

ko Jezus w każdej chwili 
życia szczerze Wam błogo-
sławi, Gwiazda Betlejemska 

oświeca każdy dzień, a 
Matka Boża otula i 
chroni przed złem.

Z szacunkiem rodzina Jezierskich
z Juraciszek

Kochanemu Synowi 
Księdzu Andrzejowi 

Kiewlukowi
z okazji Urodzin i świąt Bo-
żego Narodzenia życzymy 

dużo zdrowia, 100 lat życia, 
sił, niegasnącego zapału 

do pracy, optymizmu 
i nadziei. Niech Matka 

Najświętsza wraz ze swoim 
umiłowanym Synem zawsze 

mają Cię w swojej opiece 
i prowadzą przez drogę 
życiową. Szczęść Boże!

Mama i krewni

Czcigodnemu Księdzu 
Michałowi Łastowskiemu

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy życzenia mocne-
go zdrowia, sił, cierpliwości 
i ludzkiej życzliwości. Niech 

nowonarodzony Jezus 
obdarza swoimi darami, a 
Matka Najświętsza otula 

płaszczem macierzyńskiej 
miłości. Dziękujemy 

za opiekę duchową, modli-
twę i cierpliwość do nas.

Parafi anie z Nowijanki i Kopciówki

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Waleremu Bykowskiemu
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy serdeczne życzenia. 

Niech narodzony malutki 
Pan Jezus obdarza Cię swoimi 
darami, mocnym zdrowiem, 
pogodą ducha, ludzką życzli-
wością, a Najświętsza Maryja 
Panna nieustannie Tobą się 
opiekuje na drodze kapłań-
skiej. Dziękujemy za gło-

szenie Słowa Bożego, 
wspaniały przykład wiary i 
mądrości, za troskę o wier-

nych i świątynię. Radosnych 
Świąt i szczęśliwego 

Nowego Roku!
Wierni parafi anie i Kółko Różańcowe 

św. Jana Nepomucena
ze Staniewicz

Czcigodnemu Księdzu
Arturowi Wołczkiewiczowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy, aby Malutki Jezus 

obdarzał Cię zdrowiem, 
cierpliwością i siłą, ciesząc 
się wraz z Tobą z owoców 

posługi kapłańskiej. Na zaw-
sze dla nas będziesz jasną 

gwiazdą, która każdemu lśni 
dobrocią, miłością i ciepłem.
Wierni z parafi i pw. św. Jana Pawła II 

w Smorgoniach

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Czesławowi 

Pawlukiewiczowi, 
Dymitrowi Popieniukowi, 
Andrzejowi Radziewiczowi 

i Wiktorowi Myślukowi
z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku skła-
damy serdeczne życzenia. 

Niech Bóg Wam błogosławi 
i obdarza swymi łaskami, 

byście wytrwale podążali 
obraną drogą życiową, słu-
żąc Bogu i ludziom. Niech 
Was wspiera swą miłością 
oraz mocą, abyście w swej 

prostocie, pokorze i miłości 
bliźniego, mimo ludzkiej 
niedoskonałości byli nie-

zwykłymi kapłanami.
Z chrześcijańskim pozdrowieniem, 

parafi anie z Rosi

Czcigodnym Księżom 
Aleksandrowi Szemetowi, 

Arturowi Małafi ejowi, 
Olegowi Kuderce, 

Siostrom Ludmile i Lilii
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy wiązankę najpięk-
niejszych życzeń: mocnego 
zdrowia, szczęścia, radości 
i optymizmu. W ten świą-
teczny czas prosimy, niech 
Maryja otuli Was swą piesz-
czotą i miłością, a Dzieciątko 
Jezus niech rozjaśni Waszą 
drogę życiową. Dziękujemy 

za lata pracy w naszej parafi i, 
otwarte serca i dobre słowa 

dla każdego z nas. 
Wesołych i radosnych Świąt!

Grupa modlitewna MB Królowej 
Pokoju z Grodna-Augustówka

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Aleksan-
drowi Romanowskiemu, 

Prałatowi Józefowi 
Trubowiczowi, 

Antoniemu Adamowiczowi,
Andrzejowi Zajko

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
z całego serca życzymy bło-
gosławieństwa od nowona-
rodzonego Dzieciątka Jezus, 
opieki Matki Najświętszej, 

pogody ducha, radości w peł-
nieniu posługi kapłańskiej 
oraz zdrowia, wytrwałości i 

mocy na co dzień.
Z modlitwą, wierni z parafi i 

Grodno-Południowy

Czcigodnym Księżom 
Antoniemu Filipczykowi, 
Jerzemu Sadowskiemu, 

Aleksandrowi Worobjowo-
wi, Dymitrowi Lewczykowi 

i Pawłowi Ejsmontowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdecznejsze 

życzenia zdrowia, szczęścia, 
obfi tych łask Bożych na dro-
dze kapłańskiej. Niech Pan 
Jezus narodzony prowadzi 
Was przez całe życie, Duch 

Święty darzy mądrością i 
pomyślnością, a Matka Naj-

świętsza otula płaszczem 
macierzyńskiej opieki.

Kółko Różańcowe MB Nieustającej 
Pomocy z parafi i pw. św. Wacława, 

Franciszkański Zakon Świeckich, 
Wołkowysk

Czcigodnemu Księdzu 
Michałowi Wasilkiewiczowi 

z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia oraz Nowego Roku 

składamy najserdeczniejsze 
życzenia. Niech Pan Jezus 
nowonarodzony napełnia 

Księdza swoją łaską, a na dro-
dze kapłańskiej zawsze 

towarzyszą dobrzy ludzie. 
Niech Matka Boża Ostro-

bramska obdarowuje błogo-
sławieństwem i wszystkimi 

potrzebnymi łaskami.
„Margaretka” z parafi i

pw. św. Wacława, Wołkowysk

Czcigodnym Księżom Anto-
niemu Obuchowskiemu, 

Jerzemu Powajbie, Jerzemu 
Swisłockiemu, Jerzemu 
Martinowiczowi oraz 

Siostrom Goretti, Julicie, 
Leonii i Eucharii

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia: zdrowia, radości 

na każdy dzień, Bożego 
błogosławieństwa, sił i 

wytrwałości, darów Ducha 
Świętego, opieki Matki 

Bożej i Dzieciątka Jezus. 

Dziękujemy za szczere modli-
twy, mądre kazania i przykład 

pobożności, troskę o nas 
i o parafi ę.

Rodzina Kościuszków

Czcigodnemu Księdzu 
Antoniemu Gremzie

z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego 2017 Roku ży-
czymy wszelkich łask Bożych, 
opieki Maryi Panny na dro-
dze kapłańskiej, ludzkiej 

życzliwości. Niech Dzieciątko 
Jezus obdarza Księdza swoimi 
darami i błogosławieństwem. 

Niech w Nowym Roku 
realizują się wszystkie dobre 

sprawy i zamiary.
Rodzina Podulińskich z Grodna

Czcigodnemu Ojcu 
Andrzejowi Wróblewskiemu

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia. Niech nowonaro-
dzone Boże Dziecię obdarza 

Cię wszelkimi łaskami i 
napełnia serce pokojem, 

radością i miłością. Życzymy 
mocnego zdrowia, mocy 

Ducha Świętego i codziennej 
opieki Najświętszej 

Maryi Panny.
Członkowie Apostolskiego Dzieła 

Pomocy dla Czyśćca z parafi i 
pw. Najświętszego Odkupiciela

w Grodnie

Czcigodnym Ojcom 
Proboszczowi Dymitrowi 

Łabkowowi, Józefowi Gęzie, 
Andrzejowi Wróblewskiemu, 

Edwardowi Petelczycowi, 
Waleremu Maziukowi, 

Andrzejowi Jodkowskiemu 
i Wiktorowi Bochanowi

z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzy-

my wszelkich łask Bożych i 
opieki Maryi Panny na drodze 
kapłańskiej. Niech wraz z no-
wonarodzonym Jezusem w ra-

dości i miłości płyną chwile 
życia, a spokój jak Gwiazda 

Betlejemska jaśnieje w sercu.
Franciszkański Zakon Świeckich, 

apostolat „Magaretka” oraz para-
fi anie z kościoła pw. Najświętszego 

Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnym Ojcu
Romanowi Cieślakowi

i Siostrze Julii
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składam najserdeczniejsze 
życzenia mocnego zdrowia, 
pogody ducha, spełnienia 

marzeń, dobrych i życzliwych 
ludzi na drodze kapłańskiej. 

Niech Dzieciątko Jezus 
błogosławi każdy dzień życia, 

a Matka Boża Nieustającej 
Pomocy zawsze Wami się 

opiekuje. Niech na twarzy jaś-
nieje uśmiech, oczy błyszczą 
z radości, a serce bije mocno 
od tej miłości, która w nim 
mieszka. Dziękuję Bogu i 

Maryi Pannie za ten czas, gdy 
mogłam być w Waszej parafi i, 
przeżyć spowiedź generalną i 
rekolekcje, otrzymując błogo-

sławieństwo Boże. Niech 
Pan za wszystko 

Wam wynagrodzi.
Z szacunkiem, Teresa z Grodna

Czcigodnemu Ojcu Kazi-
mierzowi Jędrzejczakowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

przesyłamy najserdeczniejsze 
życzenia: szczodrych łask 
Bożych i tylko radosnych 
chwil! Niech Duch Święty 

opromienia swoim światłem 
każdy dzień Twojej posługi 

kapłańskiej, Jezus niech 
zawsze będzie Przyjacielem, 
a Maryja przytula do swojego 

serca. Szczęść Boże!
Jana, Weronika i Walery 

z parafi i Sylwanowce

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Szańczukowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 

przesyłamy najserdeczniejsze 
życzenia: błogosławieństwa 
Dzieciątka Jezus, mocnego 

zdrowia, radości, optymizmu, 
pogody ducha, pomyślno-
ści w pracy duszpasterskiej 
oraz obfi tych darów Ducha 

Świętego. Niech Najświętsza 
Maryja Panna prowadzi naj-
piękniejszą drogą do świę-

tości, a miłosierny Bóg opro-
mienia swym światłem 

każdy Twój dzień.
Parafi anie z Hoży

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi

Józefowi Trubowiczowi
z okazji 91. rocznicy Uro-
dzin składamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń, 
połączonych z modlitwą: 

opieki Matki Bożej, wszel-
kich łask Bożych, darów 

Ducha Świętego, dużo sił i 
zdrowia w realizacji Bożych 

zamiarów, życzliwych i 
dobrych ludzi obok. Niech 
każdy dzień życia będzie 

napełniony radością i 
pokojem. Szczęść Boże!

Wierni z parafi i Grodno-Południowy

Czcigodnym Księżom Pro-
boszczowi Janowi Sarele, 
Leonowi Liszykowi i Ojcu 
Aleksandrowi Drogasiowi 
z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku prze-
syłamy serdeczne życzenia: 
mocnego zdrowia na długie 
lata, cierpliwości w nieła-
twej posłudze kapłańskiej, 

codziennej radości i niegas-
nącego zapału wiary. Niech 

każdy Wasz dzień będzie 
oświecony Bożą miłością i 
miłosierdziem, a wszystkie 
plany i zamiary spełniają 

się z Bożą pomocą. Z całego 
serca dziękujemy za ofi arną 

posługę, otwarte serca i 
głoszenie Słowa Bożego. 

Szczęść Boże!
Wierni parafi anie z Wołpy

Czcigodnemu Księdzu 
Wiaczesławowi
Matukiewiczowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniej-
sze życzenia. Niech Bóg 

błogosławi drogę kapłań-
ską, Duch Święty rozjaśni 
ją, a Matka Boża Tobą się 

opiekuje. Życzymy mocnego 
zdrowia, sił, wytrwałości, 

dobroci i czułości od ludzi. 
Niech Nowy Rok sprzyja 

we wszystkich zamysłach 
i planach. Szczęśliwych i 

radosnych Świąt!
Komitet Kościelny z parafi i

pw. Narodzenia NMP, Dudy

Czcigodnemu 
Księdzu Proboszczowi 
Jerzemu Konopielce

z okazji świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku życzymy 

dużo zdrowia, szczęścia i obfi -
tych łask Bożych od nowonaro-
dzonego Dzieciątka Jezus na co 

dzień. Dziękujemy za szcze-
rą posługę, duszpasterską 
opiekę, wspaniałe kazania 
i modlitwę. Niech Pan Bóg 

pomaga na drodze życiowej, 
a Matka Boża Miłosierna 

opiekuje się Tobą. Życzymy 
także obfi tych darów Ducha 

Świętego i wszelkich 
łask od Niego!

Wierni z kaplicy Bortniki

Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Ignatowiczowi

z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego 2017 Roku 
życzymy mocnego zdrowia, 

spokojnych i pogodnych 
dni, obfi tego plonu na niwie 
Pańskiej, opieki Matki Bożej, 
natchnienia Ducha Świętego. 

Niech Jezus błogosławi 
na każdy dzień posługi 

kapłańskiej, obdarzy nieza-
chwianą nadzieją, pomoże 

w realizacji planów i 

dobrych uczynków. 
Wdzięczni parafi anie z kościoła

pw. św. Jana Chrzciciela 
w Mostach Prawych

Czcigodnym Siostrom 
Dorocie i Marynie, Księdzu 
Aleksandrowi Bakłażcowi 
z okazji świąt Narodzenia 
Pana i Nowego 2017 Roku 

składamy najserdeczniejsze 
życzenia szczęścia, zdrowia, 
obfi tych łask Bożych, światła 

Ducha Świętego i opieki 
Matki Bożej. Niech służenie 

Bogu i ludziom przynosi 
zadowolenie i obfi te owoce.

Rodzina Sawków ze w. WiejszyczeRodzina Sawków ze w. WiejszyczeRodzina Sawków ze w. Wiejszycze

Czcigodnemu Księdzu 
Jackowi Markielowi 

z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego 2017 Roku 

składamy wiązankę najpięk-
niejszych życzeń: zdrowia, ra-
dości, uśmiechu, serdeczności, 
pogody ducha, optymizmu, 
niezachwianej nadziei i siły 
w posłudze duszpasterskiej. 

Niech każdy dzień będzie 
napełniony Bożym światłem i 

darami od Wszechmogą-
cego. Szczęść Boże!
Byli parafi anie z Zelwy rodziny 

Trubiejów i Romańczuków, Grodno

Czcigodnemu Księdzu 
Wiktorowi Chańko
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku z całego serca życzy-
my dużo radości, pogody 

ducha, owocnej posługi oraz 
dobrych i życzliwych ludzi 

obok. Niech nowonarodzony 
Zbawiciel codziennie Ci bło-
gosławi, Matka Najświętsza 

otula swoją opieką i miłością, 
a Duch Święty zsyła swe 

hojne dary.
Wdzięczni parafi anie z Mostów

Kochanemu Księdzu
Witoldowi Łozowickiemu

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy wszelkich łask Bo-

żych, darów Ducha Świętego, 
opieki Matki Bożej, zdrowia, 
radości i niegasnącego zapa-
łu w służeniu Bogu i ludziom, 
niech uśmiech nigdy nie scho-

dzi z Twej twarzy, a obok 
będą życzliwi ludzie. 

Wszystkiego Najlepszego 
w Nowym 2017 Roku!

Rodziny Kuczyńskich, Ejsmontów, 
Łozowickich

Państwu Krystynie i 
Stanisławowi Ejsmontom
z okazji 30. rocznicy ślubu 
składamy serdeczne życze-
nia mocnego zdrowia, łask 

Bożych na każdy dzień życia, 
darów Ducha Świętego, 

opieki Matki Bożej Fatimskiej 
i świętych Patronów. Niech 
serca napełnią się miłością 
Bożą, a duszę otoczy pokój. 

100 lat!
Syn Andrzej i chrześniaki, 

rodziny Kuczyńskich, 
Ejsmontów, Łozowickich

Kochanemu bratu
Marianowi Ejsmontowi
z okazji 70-lecia składamy 

serdeczne życzenia: zdrowia, 
opieki Matki Bożej, sił i wy-

trwałości na drodze życiowej, 
uśmiechu i pociechy z dzieci 

i wnuków. Dziękujemy 
za uwagę, czułość i dobre 

serce. Szczęść Boże!
Rodzina Rodzina Rodzina 

Krewnym i bliskim
śp. księdza
Tadeusza

Wyszyńskiego 
wyrazy szczerego 

współczucia i chrześ-
cijańskiego wsparcia 

połączone z modlitwą 
o spokój dla duszy 
zmarłego składają 
pracownicy kurii i 

redakcji „Słowo Życia”
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