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Zacząć nowy rok
od nowa     

GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

Lamus: zachować to,
co istnieje  

„Nie zapomnijmy podziękować Bogu za każde dobro, które otrzymaliśmy”. Papież Franciszek

MŁODZIEŻ
W CENTRUM 

UWAGI
Nowy, 2018 rok duszpasterski na Białorusi został ogłoszony Rokiem 

Młodzieży. Ta decyzja została potwierdzona podczas 67. posiedzenia 
plenarnego Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi, które odbyło
się pod koniec ubiegłego roku w Nuncjaturze Apostolskiej w Mińsku.
Przewodniczący Rady do spraw świeckich i młodzieży przy KKBB 
biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski opowiada 
o wynikach współczesności oraz istocie pracy duszpasterskiej z mło-
dymi ludźmi.

 ciąg dalszy na str. 4
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Każdy nowy rok dla chrześ-
cijanina jest szansą i okazją 
na czynienie dobra i pielęg-
nowanie swojej „roli” tak, by 
zaowocowała ona najwspa-
nialszymi plonami tu na ziemi 
i potem w wieczności. Dlatego 
początek roku niesie ze sobą 
nowe nadzieje oraz różnorodne 
wyzwania. 

Nowe często bywa skom-
plikowane. Nie przez przypadek 
się mówi, że „każdy początek 
jest trudny”. Jednak na tej dro-
dze nigdy nie jesteśmy sami, 
gdyż od wieków kroczy z nami 
Ten, który dla nas przyszedł na 
świat. Jest On Słowem, które 
było na początku; Słowem, któ-
re rozproszyło mroki śmierci. 

Nasze kroki w nieznane odtąd 
już na zawsze są oświetlane 
Jego blaskiem, ponieważ Bóg 
w swym miłosierdziu zechciał, 
by stało się Ono naszym Prze-
wodnikiem. 

Zgodnie z postanowieniem 
biskupów Białorusi rok 2018 
będziemy przeżywali pod ha-
słem: „Młodzież nadzieją Koś-
cioła i społeczeństwa”. W ten 
sposób włączymy się w przy-
gotowania do XV zgromadzenia 
zwyczajnego synodu biskupów 
poświęconego sprawom mło-
dego pokolenia, które odbędzie 
się w październiku w Watyka-
nie. Chcemy skupić naszą uwa-
gę na młodzieży, aby dzień 
po dniu wzrastał w niej podziw 

dla rzeczywistości, a przez 
to również głęboka tęsknota 
za doskonałością, harmonią 
i szczęściem, których można 
doświadczyć tylko w Bogu. 
A pasjonujący sposób na życie 
w chrześcijaństwie można do-
strzec dopiero wtedy, gdy się 
zrozumie, że Chrystus jest jedy-
nym źródłem, z którego można 
otrzymać pełnię wspaniałej 
rzeczywistości Trójjedynego.

Bardzo często jesteśmy 
świadkami tego, jak młodzi lu-
dzie odchodzą od wiary i Boga. 
Zapominają o tym, że dano 
im w darze wspaniałe życie. 
Nie potrafi ą dostrzec piękna 
tego świata, tylko ogranicze-
nia. Nie umieją pielęgnować 

rodzinne więzi, szanować mi-
łość i przyjmować cierpienie. 
Przed nami wielkie zadanie – 
modlitwa w intencji naszej mło-
dzieży, aby odkryła piękno tego 
świata i dostrzegła to duchowe 
bogactwo, aby trwała mocna 
w wierze, odważnie świadcząc 
o Chrystusie, i realizowała 
na co dzień swe chrześcijań-
skie powołanie. 

Warto zatem na początku
nowego roku zatrzymać się 
przy Jezusowym żłóbku z naszy-
mi pytaniami o nieznane oraz 
o to, co napełnia nasze serca 
niepokojem. Warto powierzać 
Bogu młodych ludzi, którzy 
zapomnieli o wiecznym i 
świętym. 

Drodzy Czytelnicy!
Pan, który jest Słowem, daje moc wszystkim, którzy Je przyjmują. Gdy Je rozpoznamy i zaakceptujemy, Wszechmocny uczyni nas 

swymi dziećmi i uzdolni do radosnego i sensownego przeżywania każdego dnia. Życzę, aby nowy, 2018 rok Pański zaowocował 
Bożą łaską w codziennym życiu i napełnił serca prawdziwą radością, która wypływa z przekonania, że Stwórca nas wszystkich 
kocha i pragnie widzieć szczęśliwymi. 

Ks. Jerzy Martinowicz

Kilka dni temu z wiarą i nadzieją rozpoczęliśmy kolejny rok Pański. Wraz 
z nim otrzymaliśmy nowy początek, przyszłość, która nie przybiera jeszcze 
konkretnych kształtów, ale już stopniowo staje się naszym udziałem. 

SŁOWO REDAKTORA

Mk 1, 7-11
Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy 

ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, 
rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was 
wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu 
w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. 
W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające 
się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. 
A z nieba odezwał się głos: „Ty jesteś moim Synem 
umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.

CHRZEST – SPOTKANIEM
Z CHRYSTUSEM

Ewangelia prowadzi nas nad rzekę Jordan, gdzie miał 
miejsce chrzest Jezusa. Był to punkt zwrotny w życiu 
Mistrza. Od tej chwili Chrystus nie był już prostym cie-
ślą z Nazaretu – stał się głosicielem Królestwa Bożego.

Chrzest to wydarzenie zwrotne również w naszym 
życiu. Przez niego wchodzimy do nowej wspólnoty, 
do wspólnoty wiary, do wspólnoty Kościoła. Woda 
chrztu zmywa grzech pierworodny i przywraca łaskę, 
którą jest życie Boga w człowieku. Spotkanie z Chrystu-
sem kształtuje całe nasze istnienie.

Z Jezusem jesteśmy „pogrzebani” w chrzcie – jak to 
obrazowo przedstawia św. Paweł (Kol 2, 12) – i z Nim 
powstajemy do nowego i wiecznego życia. Ważność 
chrztu nieustannie odkrywamy, rozważamy i zgłębia-
my. Dziękujmy Bogu, że woda pierwszego sakramentu 
zapoczątkowała nasze życie chrześcijańskie.

Czy dbam o bycie na co dzień w stanie
łaski uświęcającej?

Czy pamiętam o rocznicy swojego chrztu? 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Ks. Jerzy Martinowicz

J 1, 35-42

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy 
zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek 
Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli 
za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, 
że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”. 
Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: 
Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”. Odpowiedział im: 
„Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, 
gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to 
około godziny dziesiątej.

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli 
za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał 
najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy 
Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go 
do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: 
„Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się 
Kefas” – to znaczy: Piotr.

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA

DOŚWIADCZYĆ PANA

Umieć się zatrzymać, by rozpoznać przechodzą-
cego obok Jezusa, to w dzisiejszych czasach wielka 
sztuka. Przyzwyczailiśmy się już, że musimy sporo 
biegać, coś robić, w ten sposób „działając dla Jezusa”. 
Czujemy wezwanie do szerzenia wiary, ewangelizo-
wania. Staramy się nie ominąć żadnej akcji religijnej, 
odmawiamy różnorodne modlitwy. Jednak oprócz 
tych wszystkich dzieł, które owszem są bardzo po-
trzebne, a nawet konieczne, potrzebujemy również 
chwil zatrzymania, by spotkać się z Tym, dla którego
to wszystko czynimy i chcemy czynić nadal. Jeśli 
nie doświadczymy Jezusa, wszystkie nasze starania 
nie będą miały żadnego większego sensu i znaczenia.

Każde spotkanie z Chrystusem pomaga zrozumieć, 
do jakich działań nas powołuje. Pan zaprasza, abyśmy 
tworzyli przestrzeń do spotkania z Nim podczas każ-
dej modlitwy, Eucharystii, a także w sytuacjach, gdy 
mamy możliwość świadczyć o Bogu.

Czy potrafi ę się zatrzymać, by rozpoznać Pana?

Czy odkryłem, do czego zaprasza mnie Chrystus? 

Kolejny rok staje się 
naszym udziałem!

Biografowie, próbując zobrazować życie duchowe świętego, 
określali go jako „homo marianus” („człowieka maryjnego”), wierne-
go syna Kościoła, opiekuna ubogich, gorliwego pasterza dusz czy też 
miłośnika Najświętszego Serca Jezusowego. Za hasło swojego życia, 
które poświęcał dla chwały Bożej i zbawienia dusz, obrał on zawoła-
nie: „Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez Niepoka-
lane Ręce Najświętszej Maryi Panny”.

PRZEJĘTY GŁĘBOKĄ TROSKĄ O MORALNOŚĆ
Józef urodził się 17 stycznia 1842 roku w Korczynie koło Kros-

na (Polska) w rodzinie Wojciecha i Marianny, średniozamożnych 
rolników. Jeszcze przed urodzeniem został ofi arowany Najświętszej 
Maryi Pannie przez swoją pobożną matkę. 

Wzrastał w głęboko religijnej atmosferze. Od szóstego roku ży-
cia był ministrantem w kościele parafi alnym. Po ukończeniu szkoły
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. 
W 1864 roku przyjął święcenia kapłańskie, a po nich przez półtora 
roku był wikariuszem w Samborze. 

Lata 1865-1868 spędził w Rzymie, odbywając studia dokto-
ranckie jednocześnie na dwóch kierunkach: prawie kanonicznym 
i teologii. Głębokie życie wewnętrzne oraz analiza dzieł ascetyków 
zaowocowały pracą pod tytułem „Życie duchowe, czyli doskonałość 
chrześcijańska”. Przez dziesiątki lat aktywnie korzystali z niej za-
równo kapłani, jak i osoby świeckie. Z Wiecznego Miasta oprócz 
pogłębionej wiedzy wyniósł wielką miłość do Kościoła i papiestwa.

Po powrocie do kraju był wykładowcą w seminarium przemy-
skim, profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprócz 
tego aktywnie zajmował się działalnością kościelno-społeczną. 
Był bardzo gorliwy i roztropny w podejmowaniu ważnych przed-
sięwzięć, miał doskonałą pamięć. Jednym z wielu dowodów jego 
pracowitości jest bogata spuścizna pisarska: dzieła teologiczne, 
historyczne oraz książki z dziedziny prawa kanonicznego, podręcz-
niki, modlitewniki, listy pasterskie, mowy i kazania.

Odznaczał się gorliwością i szczególnym nabożeństwem 
do Najświętszego Sakramentu, do Serca Bożego i Najświętszej Ma-
ryi Panny. W 1894 roku założył w Krakowie Zgromadzenie Służeb-
nic Najświętszego Serca Jezusowego (sercanki), którego celem jest 
rozszerzanie Królestwa Serca Bożego na świecie.

W 1899 roku został biskupem pomocniczym, a rok później 
ordynariuszem diecezji przemyskiej. Jako gorliwy pasterz dbał 
o świętość ludu wiernego. Natchnienie i moc do pracy apostolskiej 
czerpał z Najświętszej Ofi ary i gorącej modlitwy. Przedmiotem jego 
szczególnej troski było życie ubogich i chorych.  Skąpy dla siebie, 
hojnie wspierał wszelkie dobre i potrzebne inicjatywy. Ubolewał 
nad krzywdą robotników, dużo czasu poświęcał problemowi emi-
gracji i alkoholizmu.

Zmarł w Przemyślu 28 marca 1924 roku w opinii świętości. 
Beatyfi kowany został w 1991 roku, kanonizowany w 2003 roku. 
Relikwie świętego znajdują się w przemyskiej katedrze. 

CZEGO MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ OD ŚW. JÓZEFA SEBASTIA-
NA PELCZARA?

We współczesnych niespokojnych czasach święty uczy nas wraż-
liwości na drugiego człowieka, szczególnie tego, który znajduje się 
w potrzebie, gościnności dla ludzi, potrzebujących dachu nad głową, 
kawałka chleba, bądź nawet dobrego słowa dodającego otuchy. 

CIEKAWE!
Kiedyś ks. prof. Karol Wojtyła zapytał alumnów, nad jaką lekturą 

duchową się pochylają. Klerycy odpowiedzieli, że czytają „Biskupa 
Pelczara” i razi ich staroświeckość formy. Na co przyszły papież od-
rzekł: „Chłopcy, chłopcy, tam są lawiny prawdy”.

Z UST ŚWIĘTEGO
„Miłować winniśmy Pana Boga, bo On jest Stwórcą najmiłoś-

ciwszym, Panem najłaskawszym, Ojcem najtroskliwszym, a więc 
słuszne jest, aby stworzenia miłowały swego Stwórcę, słudzy swo-
jego Pana, dzieci swojego Ojca” (w: „Życie duchowne czyli dosko-
nałość chrześcijańska”). 

WSPOMNIENIE LITURGICZNE
Kościół wspomina św. Józefa Sebastiana Pelczara 19 stycznia.

Ks. Jerzy Martinowicz

W ikonografi i św. Józef Pelczar
przedstawiany jest w stroju biskupim.

Św. Józef
Sebastian Pelczar: 

patron chorych,
ubogich

i emigrantów
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D l a  n a s 
wszystkich, kim-
kolwiek jesteśmy, 
ś w i e c i  G w i a z -
da Betlejemska. 
Przyjmijmy Boga 
do swoich domów i 

serc. Niech On oświeca wszyst-
kie mroki naszego życia i niech 
nas prowadzi. Zechciejmy, tak 
jak pasterze, opowiadać innym 
o tej radości, której doświad-
czamy, której dotknęliśmy tej 
nocy. Nie możemy jej zatrzy-
mać tylko dla siebie…

Zauważcie, że od chwili 
narodzenia Pana Jezusa na-
sze istnienie nabrało sensu. 
Nie żyje się ot tak, aby żyć, aby 
czas zabić. Musimy uświado-
mić sobie, że Bóg pomyślał 
o każdym z nas, gdyż Jego 
Słowo przyszło na świat, aby 
wszyscyśmy byli braćmi i sio-
strami Pana Jezusa i żyli tak 
jak On: Panu Bogu na chwałę, 
a ludziom na pożytek.

Musimy pamiętać, że życie 
człowieka nie jest bezsensow-
ne. Jest jakby kartą piątej 
Ewangelii. Jest ich cztery, ale 
jeszcze jedną – wielką, piątą – 
piszą ludzie: każdy z nas jest 
jedną z kart tej Ewangelii. 
Taka strona może być czasa-
mi pusta, może być brudna, 
podarta, podeptana... A może 
być piękna, tak jak rękopisy 
średniowieczne, pełne cudow-
nych kolorów i harmonii, którą 
człowiek podziwia.

Fragment homilii 
wygłoszonej podczas Pasterki 

w kościele pw. Świętej Rodziny 
w Lidzie, 24.12.2017

Ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz

Uroczystość Świętej Rodzi-
ny – Jezusa, Maryi i Józefa – 
jest okazją do podziękowania 
Bogu za tych wszystkich, którzy 
głoszą Ewangelię życia. Trzeba 
w należyty sposób ocenić wszel-
kie działania ruchów i osób 
dobrej woli, które pragną przy-
czynić się do obrony dziecka 
poczętego.

Wśród licznych inicjatyw do-
tyczących świętości życia może-
my wyróżnić „Duchową Adop-
cję”, bardzo rozpowszechnioną 
w naszym Kościele. Mamy tu 
na uwadze osoby, które poprzez 
codzienną modlitwę w ciągu 
9 miesięcy ofiarują swój czas 
w intencji życia dziecka, znajdu-
jącego się w niebezpieczeństwie 
pod sercem matki. [...] Wierzymy, 
że troska „Duchowej Adopcji” 
dodaje odwagi i nadziei mat-
kom oczekującym potomstwa, 
szczególnie tym, którzy z różnych 
przyczyn wahają się, czy pozwo-
lić dziecku przyjść na świat.

Zachęcamy do odważnego 
świadczenia swej ludzkiej istoty 
poprzez wsparcie życia. Niech 
nowy rok przyniesie każdemu 
z Was nowe siły i entuzjazm 
do przyjęcia odpowiedzialności 
za cywilizację życia, broniąc je 
od pierwszych chwil aż po śmierć 
naturalną. Wiara w narodzenie 
Jezusa Chrystusa niech uczyni 
Was zdolnymi do podjęcia waż-
nej posługi na rzecz godności 
osoby ludzkiej.

Fragment listu na niedzielę 
Świętej Rodziny 2017

Konferencja
Katolickich Biskupów

Białorusi

Rozpoczął się nowy 
rok... Wraz ze zmianą cy-
fry w kalendarzu wielu 
osobom marzy się zmiana 
życia na lepsze. W sumie 
to doskonała okazja, by za-
cząć od nowa. Jak działać, 
by się udało realizować 
noworoczne postanowienia?

Najpierw się zasta-
nów, co ci się naprawdę 
nie podoba we własnym 
życiu, czego pragniesz, ja-
kie masz potajemne dąże-
nia. Przed czym uciekasz? 
Czemu boisz się stawić 
czoło? Jakiej konfrontacji 
unikasz? Prawda jest taka, 

że większość z nas intui-
cyjnie czuje, za co powin-
na się zabrać, by zmienić 
swoje życie. Jednak za rok 
może to być tylko suma 
chaotycznych ruchów nie-
świadomości i zwykłych 
przypadków, jeśli już teraz 
nie zabierzemy się za to, co 
wymaga zaangażowania.

1. Nie rób postanowień, 
ułóż plan. Nie mów, że rzu-
cisz palenie. Nie mów, że 
zmienisz pracę. Podobne 
obietnice w żaden sposób 
nie przybliżą do celu. Aby 
zrealizować postanowie-
nie, nie wystarczy mieć 
tylko mglistą wizję fi nału 

zmiany, potrzebny jest do-
kładny plan, jak to osiąg-
nąć. Wyróżnij przynajmniej 
kilka kolejnych kroków 
w drodze do celu i ko-
niecznie zapisz, by potem 
można było sukcesywnie je 
skreślać z listy.

2. Nie czekaj z dzia-
łaniem, zacznij już teraz, 
od zaraz! Im szybciej za-
czniesz iść w kierunku 
zmian, które cię uwierają, 
tym szybciej znajdziesz się 
u celu.

3. Uświadom sobie, 
że zmiana wymaga cza-
su. Jeśli to zaakceptujesz, 
nie ulegniesz zniechęceniu, 

w razie początkowych nie-
powodzeń i trudności.

4. Monitoruj swój plan 
działań i śledź postępy. 
Wtedy będziesz wiedzieć, 
ile ci jeszcze brakuje. Bę-
dziesz również zmotywo-
wany tym, co już osiągną-
łeś. Napisany plan można 
modyfi kować, ale tylko 
na lepsze. Nie zmieniaj 
go po to, by sobie ułatwić 
zadanie, gdyż spowolnisz 
tempo i zrobisz mniej, niż 
byś mógł.

5. Z chirurgiczną pre-
cyzją zbadaj serce, czy 
nie kryje się w nim ja-
kieś niezaakceptowane 

cierpienie. Gdyby się znala-
zło, poświęć mu tyle uwa-
gi, ile będzie trzeba. Każdy 
choćby najmniejszy frag-
ment ignorowanego bólu 
z czasem przekształca się 
w „złogi”, których usunięcie 
z roku na rok będzie coraz 
trudniejsze.

Pamiętaj, że Bóg chce 
spełniać twoje marzenia, 
o ile nie są szkodliwe dla in-
nych ludzi lub ciebie same-
go. Powierz więc Panu swoje 
plany, a On pomoże ci reali-
zować twoje zamysły.

Przygotowała
Kinga Krasicka

Jak zaznacza ks. Alek-
sander Sosnowski, kierow-
nik działu ekonomiczno-
budowlanego diecezji 
grodzieńskiej i odpowie-
dzialny za restaurację la-
musa, tym razem głównym 
zadaniem specjalistów 
było usunięcie zaniedbań 
oraz zniszczeń powstałych 
na skutek oddziaływania 
czynników biologicznych 
i atmosferycznych. Ko-
lejny etap remontu prze-
widywał rekonstrukcję i 
wymianę elementów cał-
kowicie zniszczonych i 
zużytych pod względem 
technicznym, a także kon-
serwację poszczególnych 
elementów ze ścisłym za-
chowaniem odpowiednich 
zaleceń.

„Zostały wykonane 
prace rozbiórkowe muro-
wanych ścian i kominów, 
gdyż nie były autentyczne – 
mówi ks. Aleksander. –  
Po otworzeniu tynków zna-
leźliśmy cegłę, datowa-
ną 50. rokiem XX wieku. 
Należy sądzić, że rodzina, 
która mieszkała w lamusie 
w czasach sowieckich, zro-
biła te ścianki, przegródki i 
piece, żeby stworzyć sobie 
warunki mieszkalne. Prze-
prowadzono tu również 
konserwację i wymianę 
drewnianych elementów – 
podwalin ścian i belek oraz 
słupów. Wykonano rozbiór-
kę dachu: zerwano stare 
gonty, wymieniono desko-
wanie. Naprawiono więźbę 

dachową poprzez wzmoc-
nienie krokwi deskami, im-
pregnację od szkodników i 
zabezpieczenie przed pleś-
nią. Po czym dach został 
przykryty nową warstwą 
papy i przygotowany do na-
krycia gontami”.

Kapłan opowiada, że 
najtrudniejsze wyzwa-
nie, z którym przyszło się 
zmierzyć specjalistom, to 
naprawa wewnętrznych 
i zewnętrznych drewnia-
nych ścian oraz wymiana 

zużytych elementów. Wy-
konanie tych prac wyma-
gało podniesienia całego 
gmachu na podnośnikach. 
Budynek był bardzo 

ciężki i niektóre z nich 
nie wytrzymywały. Dopie-
ro po zrzuceniu z poddasza 
ocieplenia, które składało 
się z gliny wymieszanej 
ze słomą, stało się możli-
wym podniesienie budyn-
ku. Przy tym dodatkowo 
trzeba było zmocować 
między sobą ściany, żeby 
budynek się nie rozwalił. 
„Kolejny problem, z którym 
się spotkaliśmy, polegał 
na tym, że jeden róg lamusa 
był niższy od pozostałych 

o 30 cm. Potrzebne były 
dodatkowe obliczenia, żeby 
wyrównać to zapadnięcie. 
Potem ręcznie wyczysz-
czono ściany do podstawy 

prawdziwego drewna: usu-
nięto pozostałości cemento-
wo-wapienne, którymi były 
uszczelnione wieńce” – 
zaznacza ks. Aleksander.

Kapłan podkreśla, że 
wszystkie prace wykony-
wano zgodnie z wcześniej 
przygotowaną dokumen-
tacją projektową. Ingeren-
cja w oryginalną strukturę 
budynku była ograniczona 
do minimum, by zacho-
wać unikalny charak-
ter obiektu. „Przed nami 

kolejne wyzwanie – trzeci 
etap prac przy odnowie la-
musa. Powinniśmy przykryć 
cały gmach gontem, wymie-
nić kilka belek na poddaszu, 

a także wykonać szereg 
prac stolarskich oraz na-
prawić zewnętrzne schody 
i całą balustradę” – tłuma-
czy ks. Aleksander.

Eksperci twierdzą, że 
obiekty drewniane bardzo 
szybko ulegają zniszcze-
niu, trzeba więc szcze-
gólnej staranności przy 
ich eksploatacji. Wystar-
czy kilku lat i niezabez-
pieczony obiekt będzie 
nieodwracalnie stracony. 
„Cieszy fakt, że renowa-
cja lamusa w Grodnie na-
biera tempa. Wkrótce ten 
piękny drewniany zabytek 
o wspaniałej architekturze 
dostanie szansę na drugie 
życie i stanie się atrakcyj-
nym obiektem turystycznym 

miasta nad Niemnem” – 
podkreślają specjaliści.

Kinga Krasicka

Zachować 
to, co

istnieje

Zacząć wszystko od nowa

Drewniany lamus
klasztoru

sióstr brygidek
w Grodnie jest

jedynym tego rodzaju – 
zbudowanym

bez żadnego gwoździa – 
zabytkiem

na Białorusi. Jest to 
obiekt pod wieloma 
względami unikalny, 

wyróżniający się
swoistą konstrukcją i 
formą, posiadający 

niezaprzeczalne 
walory historyczne,

architektoniczne
i naukowe. 

Renowację
grodzieńskiego lamusa 
prowadzą architekci,

inżynierowie, projektanci
i inni wykwalifi kowani

specjaliści.
Wykorzystują oni

historyczne technologie 
budowlane – mają

bogate doświadczenie
w tej dziedzinie.

Budynek jest odnawiany 
dzięki dotacjom

Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa

Narodowego Polski.

Zakończył się drugi etap prac przy odnowie unikalnego drewnianego lamusa usytu-
owanego na dziedzińcu klasztoru sióstr brygidek w Grodnie. Zabytkowy budynek uległ 
znacznemu zniszczeniu na skutek oddziaływania czynników przyrodniczych, a także 
z powodu zaniechania prac konserwatorskich.
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  Stolica Apostolska wy-
dała nowe wytyczne dotyczące 
przekazywania i eksponowania 
relikwii świętych, a także ich 
wymiany i relokacji między 
klasztorami oraz opactwami. 
„Handel i sprzedaż relikwii 
są absolutnie zabronione” – 
przypomniała  Kongregacja 
Spraw Kanonizacyjnych. Roz-
członkowywanie ciała świętych 
bez zgody Watykanu także jest 
surowo zabronione. Biskupi 
muszą uzyskać zgodę człon-
ków rodziny na ekshumację 
ciała potencjalnego kandydata 
na ołtarze. Podkreślono, że 
relikwii nie można pokazywać 
„w miejscach nieuprawnio-
nych lub profanowanych” ani 
używać ich w świętokradczych 
rytuałach. Mogą być ekspo-
nowane w świątyniach tylko 
wtedy, gdy posiadają świa-
dectwo potwierdzające ich 
autentyczność. 

  Jak co roku Ojciec Święty 
Franciszek odwiedził w klaszto-
rze „Mater Ecclesiae” w Waty-
kanie emerytowanego papieża 
Benedykta XVI. Złożył on swo-
jemu poprzednikowi życzenia 
świąteczne z okazji Bożego Na-
rodzenia. Zgodnie z informacją 
podaną przez biuro prasowe 
Stolicy Apostolskiej spotkanie 
odbyło się 21 grudnia 2017 roku 
i trwało około pół godziny.

  W Ossonie (Włochy) 
po raz 18. organizowano wysta-
wę pod tytułem „100 szopek”. 
W tym roku zostały na niej 
przedstawione 890 prac – wię-
cej niż mieszkańców miejsco-
wości, w której tradycyjnie odby-
wa się to wydarzenie. Wszystkie 
szopki zostały wykonane przez 
mistrzów, rzemieślników, to-
warzystwa Ossony, niektóre – 
z oryginalnych surowców, jak 
ziarno, muszelki, pnie drzew 
lub liście. Wystawa co roku 
przyciąga turystów z różnych 
zakątków Włoch. Oglądają oni 
szopki, krocząc uliczkami świą-
tecznie ozdobionego miastecz-
ka wzdłuż czerwonego łańcucha, 
za pomocą którego oznacza się 
trasę dla zwiedzających.

  Tatrzańską bazylikę lo-
dową pobudowano w Barcelo-
nie (Hiszpania). Górna kopuła 
świątyni sięga na 25 metrów 
wzwyż. Nad projektem autorzy 
pracowali w ciągu 10-12 go-
dzin dziennie. Do jego realizacji 
potrzebowano 1440 brył lodu, 
których waga wspólna wyniosła 
ponad 190 ton. Odwiedzają-
cy są zachwyceni rozmachem 
zamysłu i szczegółami ustroju 
wnętrza, podkreślanymi za po-
mocą oświetlenia klimatycznego 
(w bazylice jest podtrzymywana 
stała temperatura -7°С). Wejście 
do świątyni jest bezpłatne. Bę-
dzie otwarta do marca bieżącego 
roku.

  Zgodnie z danymi badania, 
przeprowadzonego na zlecenie 
Fundacji Mamy i Taty w Pol-
sce, rozwód najczęściej dotyka 
małżeństwa ze stażem 5-9 lat 
oraz do 4 lat, a także 10-14 lat. 
Następnie liczba spada wraz 
z postępującym stażem, ale np. 
małżeństw rozwodzących się 
po 30 latach pożycia jest więcej 
niż w przedziale 25-29 lat. Dla 
71% Polaków staje się to życiową 
porażką, choć aż 88% uważa, że 
miłość na całe życie jest możliwa. 
Rozstanie nie jest zatem obojętne 
dla małżonków, a aż 1/3 dopiero 
co rozwiedzionych uważa, że 
rozwodu można było uniknąć.

credo.pro; pch24.pl;
niedziela.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

– Dlaczego właśnie Rok Młodzieży?
– Rok Młodzieży to kontynuacja tego, 

co się robi dla młodych ludzi i wspól-
nie z nimi w Kościele partykularnym, 

na Białorusi i w świecie. Podążamy 
w pierwszej kolejności za Ojcem Świę-
tym Janem Pawłem II, który zainicjo-
wał Światowe Dni Młodzieży. Papież 
dużo czasu poświęcał młodym lu-
dziom, rozumiejąc, że od nich zależy 
przyszłość. Ogłoszony w Kościele 
na Białorusi Rok Młodzieży będzie 
w pewnym sensie przygotowaniem 
do ŚDM, które odbędą się w 2019 roku 

w Panamie. Wkrótce w Watykanie będzie 
miał miejsce Synod Biskupów, poświęco-

ny problemom młodego pokolenia. W jego 
pracy przygotowawczej może i, powiedział-

bym nawet, powinna wziąć udział młodzież 
z całego świata. Bardzo ważne jest, aby ten 

synod nie był o niej, tylko razem z nią. 
Kościół czeka na inicjatywę ze strony 

młodych ludzi, aby poczuć oddech 
współczesności i zobaczyć przez 

nich jutrzejszą perspektywę 
wspólnoty wiernych.

– Czy istnieje niepo-
kój z powodu tego, co 
się dzieje w środowisku 
młodzieżowym?

– Pomysł dotyczący 
synodu w rzeczywistości 
dojrzewał przez dziesię-
ciolecia. Po raz pierwszy 
tę myśl wyraziła jeszcze 
podczas spotkania z pa-
pieżem Janem Pawłem II

Matka Teresa z Kalkuty. 
I oto czas nadszedł. Na prze-

łomie tysiącleci dużo się 
na świecie zmieniło: okoliczno-

ści społeczne, sytuacja polityczna 
i ekonomiczna, nawet kryteria mo-

ralności. Jednak Ewangelia Chrystusa 
jest niezmienna i żywa we wszyst-

kich czasach. Nadszedł ten ostry 
moment, kiedy młodzi ludzie 

twarzą w twarz zetknę-
li się z ideałami, które 

czasami mogą się nie 
godzić lub nawet są 
sprzeczne z war-
tościami chrześci-
jańskimi. Kościół 
pragnie wysłu-
chać młodzieży: 
jakie ma marze-
nia, czym żyje i 
co planuje. Usły-
szeć i zorien-
tować młodych 
ludzi w kierunku, 

który prowadzi 
do prawdziwego 

szczęścia.

– Jaką część ogółu wierzących stanowi młodzież?
– W Grodnie na przykład mieszkają dziesiątki tysięcy młodych ludzi. 

Jednak w kościele ich nie widać w takiej ilości! Nie powiemy, że młodzieży 
nie ma – po prostu nie jest obecna we wspólnocie wiernych. W kolejnym 
roku po I Komunii św. widzimy w świątyniach już mniejszą liczbę dzieci. 
Na katechezie dla młodzieży natomiast gromadzą się tylko niektórzy 
z ogólnej liczby ochrzczonych rówieśników. I jeśli w pierwszym przypadku 
odpowiedzialność za ich obecność spoczywa na rodzicach, to w drugim jest 
to decyzja własna młodych ludzi.

– Dlaczego tak się dzieje?
– Część młodzieży dziś stawia na edukację. Zgadzam się, że to dobra 

inwestycja w przyszłość. Jednak warto poprawnie organizować swój czas, 
by nie zabrakło go również na niezbędny rozwój duchowy. Wielu młodych 
ludzi, którzy przyjeżdżają do miasta na studia, jest zatroskanych adapta-
cją w nowym miejscu, w innej grupie społecznej... Jednak jeśli od razu 
nie znajdą czasu na Kościół, to najprawdopodobniej nie znajdą go rów-
nież potem. Utrwalą w sobie przekonanie, że „Bóg jest, żyć nie przeszkadza”. 
Będą dorastać, rozwijać się, nabierać sił, energii, a do kościoła przyjdą do-
piero wtedy, gdy „zaboli”.

Czasami młodzi ludzie mogą nie czuć wsparcia ze strony starszego po-
kolenia, a to również jest ważne. Tak się złożyło, że rodzice współczesnej 
młodzieży byli w Kościele, jednak nie uczestniczyli w jego życiu aktyw-
nie, ponieważ nie mieli takiej możliwości. Niektórzy nadal przychylają się 
do poglądów typu „u nas takiego nie było i było w porządku” i narzuca-
ją je swoim dzieciom. Od podstaw źle! Kościół jest dynamiczny, ciągle się 
rozwija. Pojawiają się nowe wyzwania czasu, nowe okoliczności, w których 
okazuje się społeczeństwo, w tym też Kościół. On również dostosowuje się 
do współczesnych warunków.

– Jak przyprowadzić z powrotem tę część „zagubionej” młodzieży?
– Potrzebni są przewodnicy, za którymi młodzież mogłaby pójść. Innymi 

słowy, niezbędni są ludzie, którzy potrafi ą zainteresować, „zapalić” młodych 
i poprowadzić za sobą. I się okazuje, że takimi przewodnikami mogą zo-
stać przedstawiciele aktywnej młodzieży, uczestniczący w życiu Kościoła. 
Nie powinni się wstydzić mówić o wierze w swoim otoczeniu. Młodzi ludzie 
muszą umieć prowadzić świecki dialog, lecz także rozmawiać na tematy re-
ligijne. Nie wymaga to wiedzy naukowej, tylko przede wszystkim – odwagi.

Kościołowi nie zawsze udaje się trafi ć do miejsc edukacji, pracy, choć 
się stara ze wszystkich sił to czynić. Młodzież może stać się tym ogniwem, 
które połączy zagubione owce z Owczarnią lub zaprosi do niej tych, którzy 
o niej nawet nie słyszeli. Tak, należymy do Kościoła i jest nam dobrze. 
Bo wiadomo, dobrze! Jednak powinniśmy również myśleć o innych, czyli 
ukazywać im  drogę do tego dobra. My wszyscy jesteśmy powołani do by-
cia chrześcijanami na wzór apostoła Andrzeja, który przyszedł do domu i 
podzielił się swoją wiarą z bratem.

– Czyli często wielu po prostu brakuje odwagi?
– Może to być również świadectwo wiary w milczeniu. Katolik umieścił 

na biurku w pracy obrazek – przyciągnął uwagę. Nawiązała się rozmowa – 
mamy okazję do działalności ewangelizacyjnej. Być może nikt nie zapyta 
o obrazek, ale się zastanowi. Ktoś się zmiesza i nie zada pytania, ale poszu-
ka w internecie, co symbolizuje, oznacza ten wizerunek. Takimi więc najróż-
niejszymi drogami człowiek, zdarza się, przychodzi do Boga. A do tego cza-
sami potrzeba kropelki odwagi ze strony innego człowieka, aby unaocznić 
swoją przynależność do Kościoła.

– W jakim stopniu jest rozwinięte duszpasterstwo młodzieży na Białorusi?
– W większości parafi i funkcjonuje na dobrym poziomie. Specjalnie 

dla młodych ludzi są odprawiane Msze św., organizowane dni skupienia, 
rekolekcje, w tym też indywidualne, a także różnorodne pielgrzymki, wie-
czory muzyczne i in. Kościół stara się odczuwać duch młodzieży, aby ona 
w miarę możliwości i poklaskała w dłonie, i potańczyła, i pośpiewała. 
Zawsze jest otwarty na propozycje.

– Czy jednocześnie możemy wyróżnić słabe strony Kościoła 
na Białorusi odnośnie pracy z młodymi ludźmi?

– Jak słusznie zauważył podczas jednego ze spotkań z biskupa-
mi Nuncjusz Apostolski na Białorusi arcybiskup Gabor Pinter, „wszystko, 

co czynimy, wpływa na wychowanie młodzieży, i wszystko, czego 
nie czynimy, również”. Hierarcha zachęcił nas do jeszcze aktywniejszej 
pracy z młodymi ludźmi, abyśmy się nie ograniczali do doświadczeń 

parafi i, diecezji, tylko kierowali swe spojrzenia na to, jak współdzia-
łać z młodzieżą w świecie, jakie pytania są podejmowane w ich 

otoczeniu, w jaki sposób są rozwiązywane.

– Z jakimi postanowieniami warto wchodzić do nowe-
go roku duszpasterskiego?

– Dziś wszystkie spojrzenia są skierowane na młodzież: 
dzieci pragną szybciej dorosnąć, starzy marzą odzyskać 
młodość. Młodzież to nadzieja Kościoła i społeczeństwa. 
Dlatego właśnie tak brzmi hasło roku duszpasterskiego 
na Białorusi. Mamy zaufanie do młodych ludzi, wierzymy, 
że będą trwałym fundamentem dla wspólnoty wiernych.

Czekamy na tego chłopca i na tę dziewczynę, którzy 
przyjdą i powiedzą: „Jesteśmy! Co mamy robić?”. Nieprawda, 
że młodzi ludzie nie mają nic do roboty w Kościele. Najważ-
niejsza jest chęć! Za cel przyjmujemy rozruszać młodzież, aby 
„aż dokuczała”. Wtedy życie we wspólnocie wiernych na pew-

no stanie się aktywniejsze i przyniesie bogaty plon.

KKBB planuje przeprowadzić ogólnobiałoruskie 
spotkanie młodzieży, wzorując się na tych, które 

odbywają się na świecie. W tym momencie 
w diecezjach są opracowywane tematyczne 

programy wydarzeń na 2018 rok duszpasterski, 
odpowiednie dla każdego z regionów 

i lokalnych wyzwań.
Angelina Pokaczajło

MŁODZIEŻ
W CENTRUM UWAGI

 ciąg dalszy ze str. 1
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Akcja zbierania
nietrafionych prezentów

Jasnogórski Punkt Chary-
tatywny zachęcił Polaków 
po świętach zebrać nie-
chciane prezenty.  

Na taki pomysł natchnął 
list czytelnika do tygodnika ka-
tolickiego „Niedziela”. „Okres 
Świąt Bożego Narodzenia 
nieodłącznie wiąże się z wrę-
czaniem prezentów. Z wielu 
ucieszymy się, ale pewną część 
rzucimy w kąt. Tymczasem 
dla wielu biedniejszych rodzin 
te niepotrzebne nam rzeczy są 
przedmiotem marzeń” – napi-
sał czytelnik. List zainspirował 
o. Szymona Botula OSPPE, 
opiekuna Jasnogórskiego 
Punktu Charytatywnego, 
do zorganizowania akcji, 
mającej na celu pozyskanie 
darów, które zostaną roz-
dysponowane pomiędzy pod-
opiecznych placówki. Według 
zamysłu z pomocy będą mogli 
skorzystać przede wszystkim 
rodziny wielodzietne, bez-
domni oraz bezrobotni.

Jedna z najpopularniejszych 
kolęd obchodzi 200-lecie
Piosenka „Cicha noc”, 
skomponowana w 1816 ro-
ku, a wykonana dwa lata 
później podczas pasterki 
w niewielkim kościółku 
w Oberndorf koło Salzbur-
ga (Austria), w prostych 
słowach i z wielką czułoś-
cią przekazuje tajemnicę 
Bożego Narodzenia.

W 2018 roku z okazji 
200. rocznicy pierwszego wy-
konania kolędy przygotowano 
liczne jubileuszowe uroczy-
stości, m.in. zostaną otwarte 
odnowione muzeum „Cichej 
nocy” w Oberndorf oraz wy-
stawa w Salzburgu. Poczta 
austriacka 200. rocznicę 
„Cichej nocy” uczci okolicz-
nościowym znaczkiem.

Setki tysięcy różańców 
na pamiątkę 

przyjazdu papieża
Produkcją różańców, które
będą pamiątką wizyty 
Ojca Świętego w Peru, 
od trzech miesięcy zajmują 
się więźniowie z 11 zak-
ładów karnych w Limie. 
Przewodniczący Krajowego

Instytutu Penitencjarnego 
Carlos Vásquez zaznaczył, 
że 1,2 tys. więźniów pracuje 
w rekordowym tempie, żeby 
wyprodukować 200 tys. sztuk 
różańców przed przyjazdem 
Ojca Świętego Franciszka. 
Są one robione według wzo-
ru przedstawionego przez 
archidiecezję: na medaliku 
różańca znajdzie się zdjęcie 
papieża i flaga Peru.

Ojciec Święty odwiedzi ten 
południowoamerykański kraj 
w dniach 18-21 stycznia.

Zazwyczaj rodzice zasta-
nawiają się nad imieniem 
dla dziecka na długo przed 
jego przyjściem na świat, 
ponieważ jest to jedna z naj-
trudniejszych decyzji. Imię 
jest znakiem rozpoznaw-
czym człowieka, określa, kim 
on jest, wpływa na całe jego 
życie. 

Dzisiaj istnieje tenden-
cja do dawania oryginalnych 
imion. „Chcieliśmy, by nasza 
córka wyróżniała się spośród 
tłumu innych, by wołając ją
na ulicy, byłam pewna, że od-
wróci się tylko ona, dlatego 
nadaliśmy dziecku imię Wio-
rika – opowiada Anastazja. – 
Oczywiście nie raz zastana-
wialiśmy z mężem, co bę-
dzie, jeśli to imię się dziecku 
nie spodoba lub w przyszłości 
jego koledzy z podwórka albo 
z klasy będą mówili, że takie 
imię jest zbyt dziwne. Jednak 
w końcu doszliśmy do wnio-
sku, że właśnie tak chcemy 
zwracać się do swojej córki. 
Każdy rodzic nadaje takie 
imię, jakie chce. Ja akceptuję 
wybory innych, chociaż duży 
procent nadawanych imion 
mi się nie podoba”. 

Choć sprawa wyboru 

imienia dla dziecka wydaje 
się ciekawa i zachwycająca, 
często staje się prawdziwym 
problemem. „Podczas szu-
kania imienia każdy członek 
rodziny chciał dorzucić swoje 
5 groszy – skarżą się młodzi 
rodzice Andrzej i Katarzyna. – 
Wysłuchaliśmy milionów ko-
mentarzy. Niektórzy delikatnie 
pytali: «Dlaczego takie imię, 
znam już tyle tych Milan?». 
Inni mówili wprost: «W połą-

czeniu z nazwiskiem to imię 
będzie brzmiało okropnie!». 
Dziadkowie mieli swoje pre-
ferencje i koniecznie chcieli 
nas przekonać do poprzesta-
nia właśnie na ich propozycji. 
W końcu zaniechaliśmy roz-
mów o imieniu i zaczęliśmy 
odpowiadać, że podejmiemy 
decyzję, gdy córka się urodzi 
i ją zobaczymy. Nazwaliśmy 
dziewczynkę, zgodnie ze swo-
im pragnieniem, Milaną, a przy 
chrzcie nadaliśmy jej drugie 

imię – Maria”. 
Imię powinno nie tylko 

się podobać. Dobrze jest, 
jeśli dla rodziców ma ja-
kieś większe znaczenie, aby 
po latach mogli wytłuma-
czyć dziecku, że nazwali je 
właśnie tak, a nie inaczej 
z pewnych ważnych dla nich 
przyczyn. „Modliłam się za wsta-
wiennictwem św. Antoniego 
o dar potomstwa. Przyrze-
kłam sobie, że jeśli urodzi się 

syn, nadam mu imię Antoni – 
mówi Helena. – Najpierw 
na świat przyszła córka, póź-
niej chłopczyk. I wraz z mężem 
zdecydowaliśmy, że będzie 
miał na imię Antoni. Myślę, 
że w przyszłości nasze dzie-
cko będzie dumne ze swojego 
imienia, ponieważ jest rzeczy-
wiście piękne i ma wspaniałe 
przesłanie. Szkoda, że dzisiaj 
rodzice coraz częściej kierują 
się modą i sięgają po imiona, 
które nie mają nic wspólnego 

z tradycją chrześcijańską”. 

W tradycji chrześcijań-
skiej istnieje przeświad-
czenie o związku imienia 
z losem jego właściciela. Już 
w Starym Testamencie czyta-
my: „Nie lękaj się, bo cię wy-
kupiłem, wezwałem cię po 
imieniu, tyś moim” (Iz 43, 1). 
W Ewangelii znajdujemy 

następujące słowa: „owce 
słuchają jego głosu, woła 
on swoje owce po imieniu i 
wyprowadza je” (J 10, 3). 

Zgodnie z Biblią nadanie 
przez Boga imienia człowie-
kowi oznacza wejście na no-
wą drogę życia. Wybrani 
przez Pana otrzymują kon-
kretne zadania. Abram zo-
staje Abrahamem, Jakub – 
Izraelem, Szymon – Piotrem, 
a Szaweł – Pawłem. 

Katechizm Kościoła 

Katolickiego stwierdza, że 
„podczas chrztu imię Pań-
skie uświęca człowieka 
i chrześcijanin otrzymu-
je swoje imię w Kościele. 
Może to być imię świętego, 
to znaczy ucznia Chrystusa, 
którego życie było przykład-
ną wiernością swemu Panu” 
(KKK 2156). Dzięki temu 
dziecko otrzymuje zarazem 
wzór do naśladowania, a 
także orędownika w Niebie. 
W Katechizmie podkreśla się 
również, że „imię każdego 
człowieka jest święte. Imię 
jest ikoną osoby. Domaga 
się szacunku ze względu na 
godność tego, kto je nosi” 
(KKK 2158), a otrzymane 

imię pozostaje na zawsze i 
„w Królestwie Niebieskim 
zajaśnieje w pełnym blasku 
tajemniczy i niepowtarzalny 
charakter każdej osoby na-
znaczonej Bożym imieniem” 
(KKK 2159).

„Kodeks Prawa Kano-
nicznego mówi, że «rodzice, 
chrzestni i proboszcz powin-
ni troszczyć się, by nie na-
dawać imienia obcego du-
chowi chrześcijańskiemu» 
(KPK, kan. 855). «Powinni 
troszczyć się», tzn. że Koś-
ciół nie może wymagać, by 
nadawane dzieciom imiona 
zawsze były «święte». Jeśli 
więc rodzice chcą nazwać 
swoje maleństwo inaczej i 
mają na to konkretne po-
wody, prosimy pomyśleć 
o drugim imieniu przy 
chrzcie, by otrzymało ono pa-
trona – wyjaśnia ks. Rusłan 
Mazan. –  Święty opiekun ma 
pomóc ochrzczonemu w dro-
dze do Boga i być dla niego 
przykładem. Dlatego kiedy 
maluch dorośnie, rodzice po-
winni pokazać mu piękno po-
staci świętego patrona, w ten 
sposób tłumacząc swój wybór. 
Warto również nauczyć go 
modlitwy do Boga za wsta-
wiennictwem swego opieku-
na. Dla niektórych rodziców 
nadanie drugiego imienia 
przy chrzcie jest doskonałą 
okazją, by okazać szacunek 
swoim krewnym. Chcąc uho-
norować dziadka, babcię lub 
innego członka rodziny, de-
cydują się nazwać dziecko 
jego imieniem. Nie brakuje 
również małżeństw, które 
w ten sposób pragną upa-
miętnić lub wyrazić wdzięcz-
ność pewnej osobie spotkanej 
na ich drodze życia”.

Kapłan także podkreśla, 
że wybór imienia jest waż-
nym i pięknym zadaniem. 
Dlatego rodzice powinni 
nie tylko zadbać o to, by 
imię przypadło im do gustu, 
lecz także pomyśleć o tym, 
jak dziecko będzie się z nim 
czuło w przyszłości.

Kinga Krasicka

Na starożytnym 
Wschodzie imię
odgrywało rolę
najważniejszą.

To, co nie miało
imienia (nazwy),

nie istniało. 

Jakie imię wybraliście 
dla swojego dziecka?  

To sakramentalne pytanie jest zadawane rodzicom podczas chrztu ich dziecka. 
W 2017 roku księża w Grodnie coraz częściej w odpowiedzi słyszeli następujące
imiona: Sofia, Daria, Ksenia, Polina, Anastazja, Alisa, Arina, Wiktoria, Uljana, 
Waleria, Milana, Artiom, Maksym, Aleksander, Michał, Nikita, Kirył, Matwiej, 
Władysław, Gleb, Aleksy. Powody, którymi kierowali się mamy i taty przy wyborze imie-
nia dla swojego potomstwa, były najrozmaitsze. Dla niektórych kwestią decydującą 
stała się moda, dla innych – wiara.

Niektórzy chłopcy i dziewczęta, którzy dopiero marzą o tym, by wziąć ślub, zastanawiają się, jakie imię mogliby nadać 
w przyszłości swojemu dziecku. Powody, którymi się kierują, są najróżniejsze. Niektórzy chcą nazwać swoich dzieci imionami zna-
nych aktorów, piosenkarzy lub bohaterów seriali telewizyjnych. Innych to pytanie kieruje do głębin ich wiary – szukają świętego 
opiekuna dla syna lub córki.

Jeśli przyjrzeć się dziennikom szkolnym, można zauważyć, że w niektórych klasach pewne imiona przeważają. Wiadomo, 
nie ma w tym nic złego. Istotne jest jednak, by decyzja rodziców, jak nazwać dziecko, była świadoma i przemyślana, zrodzona 
z wiary. W ciągu mojej posługi kapłańskiej spotkałem kilka małżeństw, które poprzestały na imionach dobrze znanych nam osób, 
w pewny sposób wpisujących się w ich życie: Stefania, Jan, Paweł, Dominika...

W ostatnich latach w naszej parafi i w ramach przygotowań do sakramentu bierzmowania młodzież bardzo odpowiedzialnie
podchodzi do wyboru imienia świętego orędownika. Widać, że dla wielu sam moment wyboru jest rzeczywiście ważny. Jeśli 
po kilku latach wracamy do tego wydarzenia, okazuje się, że było ono związane z głębokimi przeżyciami, które pozostawiły 
w życiu młodych ludzi istotny ślad.

Rodzicom również warto przypominać sobie, że imię powinno mieć „głębię”. Jeśli nadaje się chłopcu imię ojca, dziadka lub 
innego przodka, od razu powstaje więź z historią rodziny. A jeśli wybieramy imię z oglądanej opery mydlanej, o której po pewnym 
czasie wszyscy zapomną?..

Niech imię dziecka kryje w sobie głębokie przeżycia jego rodziców. Niech dojrzewa razem z nimi i staje się plonem historii ich 
życia, wiary w Boga i pracy całego Kościoła.

Ks. Jerzy Górski,
wikariusz parafi i Świętej
Rodziny w Lidzie

„Dobre”
i „złe” mody Warto, by dziecko otrzy-

mało imię świętego

Polscy socjolodzy zwracają uwagę na pewną prawidłowość:
po oryginalne, udziwnione imiona sięgają najczęściej ludzie ubodzy,

niewykształceni. W ten sposób chcą dziecko wyróżnić, wyrwać
z pospolitości, uważając, że zapewnią mu lepszy los.

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

Intencje
różańcowe

Styczeń

By chrześcijanie
różnych wyznań w naszej 

diecezji pragnęli żyć 
w prawdziwej jedności

i miłości do siebie 
nawzajem zgodnie
z nauką Chrystusa

i Jego Kościoła.

 „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 Świsłoczy 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 
6 lutego.

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.

Kalendarz
wydarzeń

7 stycznia
Święto

Chrztu Pańskiego.

14 stycznia
Światowy

Dzień Migranta
i Uchodźcy.

Zachęcamy do modlitwy 
w intencji uchodźców 

i zmuszonych 
do pozostawienia 
swojej ojczyzny.

18–25 stycznia
Tydzień Powszechnej 
Modlitwy o Jedność 

Chrześcijan.
Zachęcamy do modlitwy 

o jedność wszystkich 
wyznawców Chrystusa.

 

10 stycznia 2004 r. – o. Karol Szczepanek OFMCap, 
                                   prob. Lipniszki;
13 stycznia 1991 r. – ks. prałat Piotr Bartoszewicz, 
                                   prob. Żołudek;
15 stycznia 1991 r. – ks. Feliks Soroko, prob. Odelsk;
17 stycznia 2003 r. – bp Edward Samsel,
                                     prof. WSD w Grodnie;
19 stycznia 1968 r. – ks. Marian Wądołowski,
                                     prob. Mosty Prawe;
20 stycznia 1965 r. – ks. Józef Nowosadko,
                                     prob. Teolin;
20 stycznia 1976 r. – ks. Stefan Sieczka, prob. Lipniszki.

– o. Karol Szczepanek OFMCap, – o. Karol Szczepanek OFMCap, – o. Karol Szczepanek OFMCap, – o. Karol Szczepanek OFMCap, 
prob. Lipniszki;prob. Lipniszki;prob. Lipniszki;prob. Lipniszki;

– ks. prałat Piotr Bartoszewicz, – ks. prałat Piotr Bartoszewicz, – ks. prałat Piotr Bartoszewicz, – ks. prałat Piotr Bartoszewicz, 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ WIADOMOŚCI

W modlitwie wspominamy 
zmarłych duszpasterzy:

Gloria in excelsis Deo!
Świętem Chrztu Pana w Kościele kończy się okres Bożego Narodzenia, 

na dobre przeżywanie którego diecezjan pobłogosławili biskupi Aleksan-
der Kaszkiewicz i Józef Staniewski. Hierarchowie przewodniczyli głównym 
uroczystościom w noc Bożego Narodzenia w lidzkim kościele pw. Świętej 
Rodziny oraz grodzieńskiej katedrze pw. św. Franciszka Ksawerego. Biskupi 
modlili się w intencji owocnego świętowania Narodzenia Pana, aby ten czas 
stał się dla wiernych szczególnym zaproszeniem Boga do swoich domów i 
wspólnot. 

Jak co roku w parafi ach diecezji grodzieńskiej przygotowano jasełka. 
Dzięki nim wierni mieli możliwość przybliżyć sobie tajemnicę jednego z naj-
ważniejszych świąt chrześcijańskich. A przedstawienie bożonarodzeniowe 
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dziatłowie obej-
rzał nawet cały świat! Zdjęcie spektaklu zostało opublikowane na okładce 
popularnego amerykańskiego dziennika „The Wall Street Journal”. Jego au-
torem jest białoruski fotograf Wasil Fiedosienko (międzynarodowa agencja 
wiadomości i informacji fi nansowych „Reuters”).

Aby podzielić się radością ze świętowania, nieobojętni diecezjanie zor-
ganizowali w okresie Bożego Narodzenia wiele akcji dla potrzebujących. 
W smorgońskiej parafi i św. Michała Archanioła dzieci z Savio-klubu odwie-
dzili starsze osoby w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy miejskim 
szpitalu, z wizytą do domu dziecka wyruszyli przedstawiciele salezjańskiej 
rodziny centrum młodzieżowego. Młodzi ludzie z lidzkiej parafi i Podwyż-
szenia Krzyża Świętego zawitali do dzieci z rodzin wielodzietnych, a także 
do osób starszych, samotnych i chorych. Alumni Wyższego Seminarium Du-
chownego odwiedzili  ludzi w podeszłym wieku oraz chorych w Domu Miło-
sierdzia w Kamionce (dekanat Szczuczyn).

Odrobinę radości i dobroci przyniósł do hospicjum Miejskiego Szpitala 
Klinicznego nr 3 m. Grodno dziecięcy chór „Misterium” z parafi i Matki Bożej 
Anielskiej. W jego wykonaniu odbył się koncert bożonarodzeniowy z serii 
„Muzyczne południe”.

Swoją twórczością i nastrojem w okresie świąt dzielili się studenci 
z Afryki, którzy wystąpili z oryginalnym repertuarem przed miejscowy-
mi wiernymi w grodzieńskim rektoralnym kościele pw. Zwiastowania Naj-
świętszej Maryi Panny. Tradycyjnie z okazji Bożego Narodzenia w katedrze 
pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie odbył się koncert diecezjalnego 
chóru „Cantate Domino”.

W ciągu całego okresu świąt w diecezji były organizowywane spotkania 
opłatkowe. Duchowni, osoby konsekrowane, wspólnota seminaryjna, przed-
stawiciele liturgicznej służby ołtarza, młodzież, uczestnicy pielgrzymek i inni 
wierni gromadzili się razem, by złożyć sobie nawzajem życzenia świąteczne.

Niezwykłe spotkanie opłatkowe dla potrzebujących miało miejsce 
w parafi i świętych Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu. Do restauracji, którą 
z własnej chęci zaoferowała pewna parafi anka, zostały zaproszone osoby 
starsze i niepełnosprawne z oddziału pobytu całodobowego dla mieszkań-
ców w przestarzałym wieku we wsi Łukaszyno (rejon iwiejski). Do gotowania 
poczęstunku dołączyli inni parafi anie, którzy wspólnymi siłami przyrządzili
świąteczne potrawy. Wszyscy obecni otrzymali prezenty, które udało się 
zebrać dzięki akcjom zorganizowanym przez parafi alne „Caritas”.

Spotkanie dyskusyjne na temat „Eucharystia w życiu wiernego” odbyło 
się w kościele pw. Michała Archanioła w Nowogródku. Jego inicjatorem był 
zespół redakcyjny czasopisma „Dialog”. Miejscowi wierni dzielili się świa-
dectwem, czym dla nich osobiście jest udział w Najświętszej Ofierze i jak 
przeżywają Mszę św. W najbliższym numerze czasopisma ukaże się artykuł-
sprawozdanie przedstawiający wyniki pracy spotkania dyskusyjnego.

Wieczór twórczy z okazji Urodzin słynnego poety i pisarza Adama Mi-
ckiewicza miał miejsce w bibliotece rejonowej Nowogródka. Zorganizowali 
go uczestnicy kółka polskojęzycznego, które działa przy miejscowej para-
fii św. Michała Archanioła. W ramach wydarzenia został przeprowadzony 
konkurs „Jak dobrze znamy Adama Mickiewicza”, laureaci którego dostali 
nagrody. 

• Na XXVI Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego, który odbywał 
się w Warszawie (Polska), Marcelina Martinczyk, Alina Siewruk i Aleksander 
Dziwruk z parafi i Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosier-
dzia w Grodnie zajęli 4. miejsca w kategoriach 2002-2009 r.u. , Aleksander 
Gusar – 5. miejsce w turnieju wśród opiekunów. • W intencji ks. Tadeusza 
Wyszyńskiego CM w pierwszą rocznicę jego śmierci modlono się w kaplicy 
Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie. • Święto patronalne Świętej 
Rodziny obchodziły siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Naza-
retu. • Najstarszy kapłan na Białorusi ks. prałat Józef Trubowicz (urodził się 
w 1926 r.) obchodził kolejne Urodziny. • Tradycyjne noworoczne spotkanie 
dla rodzin z elementami rekolekcji odbyło się w klasztorze sióstr nazareta-
nek w Nowogródku.

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.
Angelina Pokaczajło

zebrać dzięki akcjom zorganizowanym przez parafi alne „Caritas”.zebrać dzięki akcjom zorganizowanym przez parafi alne „Caritas”.

Spotkanie dyskusyjne na temat „Eucharystia w życiu wiernego” odbyło Spotkanie dyskusyjne na temat „Eucharystia w życiu wiernego” odbyło 

WYDARZENIA KULTURALNE

nagrody. nagrody. 

• • Na XXVI Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego, który odbywał Na XXVI Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego, który odbywał 

JEDNYM WERSEM

BOŻONARODZENIOWY KONCERT MUZYKI 
ORGANOWEJ I INSTRUMENTALNEJ 
ODBĘDZIE SIĘ W NOWOGRÓDKU
Wydarzenie będzie miało miejsce 13 stycznia 

o godz. 18.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła.

Podczas koncertu zabrzmią bożonarodzeniowe utwory 
muzyczne, znane na Węgrzech, w Polsce, Francji, Austrii, 

Czechach, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Bułgarii, Włoszech 
i USA. Wykonają je dzieci z różnych krajów świata, uczniowie 

międzynarodowej szkoły w Mińsku. Po raz pierwszy 
z bożonarodzeniowym programem wystąpi 

projekt muzyczny „Bon Voyage”.

XV FESTIWAL PIEŚNI 
BOŻONARODZENIOWYCH

ODBĘDZIE SIĘ W IWIU
Tradycyjne wydarzenie pod tytułem „Gloria in excelsis Deo” 

będzie miało miejsce 21 stycznia w miejscowym Domu 
Kultury. Początek o godz. 14.00.

W konkursie wezmą udział dzieci i młodzież: soliści, duety, 
trio, kwartety, zespoły i chóry z różnych parafi i

dekanatu Iwie. Na świąteczny koncert organizatorzy 
zapraszają wszystkich chętnych.

Przed otwarciem festiwalu o godz. 11.00 w kościele pw. świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła zostanie odprawiona Msza św.

KONCERT RODZINY POSPIESZALSKICH 
ODBĘDZIE SIĘ W GRODNIE

Posłuchać kolęd i pastorałek w opracowaniu autorskim 
jednej z najznakomitszych rodzin muzycznych będzie 

można 12 stycznia o godz. 20.00 w kościele 
pw. Najświętszego Odkupiciela (ul. Kurczatowa 41).

Zespół składa się z 14 muzyków. Łączy dwa pokolenia
znanych w całej Polsce i poza jej granicami 

wykonawców z rodziny Pospieszalskich. 

PRZEDSTAWIENIE BOŻONARODZENIOWE 
POKAŻĄ W GRODZIEŃSKIIM KOŚCIELE 

PW. NAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA
Spektakl odbędzie się 14 stycznia o godz. 17.30.

Widowisko pod tytułem „Dla Boga nie ma nic niemożliwego” 
przygotowują młodzi aktorzy z teatru im. św. Jana Pawła II, 

działającego przy parafi i.

XVII DEKANALNY PRZEGLĄD KOLĘD
I PASTORAŁEK ODBĘDZIE SIĘ

W SOPOĆKINIACH
W bieżącym roku wydarzenie, które tradycyjnie organizuje 

miejscowa parafi a Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
i św. Jozafata Kuncewicza, odbędzie się 28 stycznia w Domu 
Kultury pod hasłem: „Gwiazdo świeć, kolędo leć, Misterium 

niech się dzieje...”. Rozpoczęcie o godz. 14.00. 

Do udziału są zaproszeni wspólnoty, chóry, soliści.
Wystąpić może każdy chętny. Wiek jest nieograniczony.

O chęci wzięcia udziału w przeglądzie trzeba do 14 stycznia 
zawiadomić proboszcza parafi i w Sopoćkiniach
ks. Antoniego Obuchowskiego pod numerem 
(8 029) 888-18-29 lub (8 0152) 99-21-30. 

Podczas zgłoszenia należy podać: 
• imię i nazwisko wykonawcy lub nazwę zespołu czy grupy; 
• liczbę osób śpiewających; 
• tytuły kolęd. 

Każdy uczestnik może wykonać nie więcej 
niż 3 kolędy (do trzech zwrotek).

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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Ich Ekscelencjom
Księżom Biskupom

Aleksandrowi Kaszkie-
wiczowi i Józefowi Sta-
niewskiemu, wszystkim 
Księżom i Siostrom Za-

konnym, a także Pracow-
nikom kurii i wszystkim, 

kto pomagał nam 
w trudnych chwilach, 
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia życzę 
zdrowia, szczęścia, 

pomocy świętego Józefa i 
Najświętszej Maryi Panny. 

Janina Makarczyk

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi

Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi 

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia składamy naj-
serdeczniejsze życzenia: 
zdrowia na długie lata, 
darów Ducha Świętego. 

Niech Matka Niepokalana, 
która przyniosła na świat 

Jezusa Chrystusa, przytula 
Ekscelencję do swojego 
Serca. Szczerze dzięku-

jemy za modlitwy i 
troskę o Kościół 

na Grodzieńszczyźnie.
Alicja i Witalij Woronowowie 

ze Smorgoń

Jego Ekscelencji Księdzu
Biskupowi Józefowi 

Staniewskiemu, Księżom 
Proboszczowi Andrzejowi 

Pyszyńskiemu,
Jerzemu Konopielce
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia: błogosławieństwa 
Dzieciątka Jezus, nieustan-
nej opieki Matki Bożej, da-
rów Ducha Świętego. Niech 

droga kapłańska będzie 
szczęśliwa, a obok zawsze 

będą życzliwi ludzie.
Parafianie z kościoła we Mści-

bowie i kaplicy w Bortnikach

Czcigodnym Księżom 
Kanonikowi Zdzisławowi 
Wederowi, Aleksandrowi 
Mietlickiemu, Pawłowi 

Romanowskiemu, Wikto-
rowi Zacharzewskiemu, 

Józefowi Bogdziewiczowi 
oraz wszystkim Księżom 
z naszej parafi i, a także 
Siostrom Marii Stasie-
wicz, Irenie Barcewicz, 
Mariannie Oleszczyk, 
Filotei Cichonowicz, 

Klarze Wołczek, Agacie 
Smolskiej, Aleksandrze 
Oreszko, Weronice Bliź-
niuk, Darii Jewtuchow-

skiej, Weronice Ogar
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składamy serdeczne 
życzenia: zdrowia na dłu-
gie lata, potrzebnych łask 

od Wszechmocnego, 
darów Ducha Świętego i 
radości z każdej przeży-
tej chwili. Niech Jezus, 

który przychodzi na świat, 
błogosławi Wam, a Jego 

Matka dodaje sił i cierpli-
wości na wybranej drodze.
Alicja i Witalij Woronowowie 

ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Powajbie

z okazji Urodzin i świąt 
Bożego Narodzenia skła-
damy serdeczne życzenia. 

Niech Boże Dzieciątko 
rozjaśnia Twoje życie, 

zawsze ukazuje drogę ku 
prawdzie, miłości, miło-

sierdziu, szczęściu i poko-
jowi. Życzymy mocnego 

zdrowia, energii, ludzkiej 
życzliwości i niezachwia-

nej wiary. Dziękujemy 
za Twój optymizm, dobre 

serce, czułość, wielko-
duszność, uwagę i ciepło, 

którymi darzysz nas i 
wszystkich naokoło! Dzię-
kujemy Bogu za to, że dał 
nam takiego syna i brata.

Rodzice, siostry i brat

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Janowi Etelowi
z okazji Urodzin z całego 
serca życzymy mocnego 
zdrowia, pogody ducha, 

codziennej radości, wielu 
łask Bożych na każdy 

dzień życia. Niech Jezus 
Chrystus zawsze pomaga, 
Matka Boża nieustannie 
czuwa nad Tobą, a Duch 
Święty obfi cie obdarza 

swoimi darami. Z całego 
serca dziękujemy 

za uśmiech, dobroć, 
otwarte serce i ofi arną pra-

cę na rzecz Boga i ludzi.
Z szacunkiem Legion Maryi

i grupa Dobrego Pasterza
z parafii Miłosierdzia Bożego 

w Grodnie

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Jerzemu Jodzikowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najpiękniejsze 
życzenia. Niech Gwiazda 

Betlejemska rozjaśnia 
Twoją drogę kapłańską, 
przynosi pokój i radość, 
Dzieciątko Jezus opro-

mienia swym światłem, a 
Matka Najświętsza otula 
płaszczem miłości. Ży-

czymy mocnego zdrowia, 
błogosławieństwa Bożego, 
sił, optymizmu, nadziei i 
wiary. Dziękujemy za po-

sługę w naszej parafi i, 
ofi arną i oddaną pracę 

przy odnawianiu świątyni, 
dobroć i szacunek do nas, 
życzliwość i zrozumienie.

Parafianie z Cudzieniszek

Czcigodnym Księżom 
Dymitrowi Siedleckiemu 
i Tadeuszowi Kaczanowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

2018 Roku życzymy tych 
darów, które przyniósł na 
świat Jezus Chrystus, aby 
nas nimi ubogacić. Niech 

Zbawiciel w tajemnicy Bo-
żego Narodzenia obdarza 

pokojem i radością, Maryja 
Panna uprasza potrzebne 

łaski. Niech w życiu każde-
go z Was spełnią się słowa 
błogosławieństwa z Księgi 

Liczb: „Niech cię Pan 
błogosławi i strzeże. Niech 

Pan rozpromieni oblicze 
swe nad tobą, niech cię 

obdarzy swą łaską. Niech 
zwróci ku tobie oblicze 

swoje i niech cię obdarzy 
pokojem” (Lb 6, 24–26).
Chór kościelny z parafii Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa 
w Konwaliszkach, wierni 

ze wsi Nowijanka i Paszeli

Czcigodnym Księżom 
Witalemu Cybulskiemu, 

Jerzemu Jodzikowi,
Aleksandrowi Worobjo-
wowi, Dymitrowi Urba-
nowiczowi i Arturowi 

Wołczkiewiczowi
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku szczerze życzymy 
wszystkiego najlepszego: 

dobrego zdrowia na długie 
lata, mocnej wiary, nadziei 

i miłości na każdy dzień, 
nieustannej radości i poko-
ju w sercu. Niech Gwiazda 
Betlejemska prowadzi Was 

najpiękniejszą drogą 
ku Panu, Matka Najświęt-

sza otula płaszczem 
matczynej miłości, a 

Dzieciątko Jezus błogosławi 
i obfi cie udziela swych łask. 
Z szacunkiem Kółko Różańcowe

i Legion Maryi z parafi i 
św. Jana Pawła II w Smorgoniach

Czcigodnemu Księdzu 
Zdzisławowi Wederowi 

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku

składamy wiązankę naj-
lepszych życzeń: mocnego 
zdrowia, sił, wytrwałości,

radości, natchnienia, 
życzliwych ludzi obok, a 
także wielu łask Bożych, 

opieki Matki Najświętszej 
i darów Ducha Świętego. 

Szczęść Boże!
Z szacunkiem zgromadzenie 

„Życie bez granic” 
w Smorgoniach

Czcigodnemu
Księdzu Jerzemu 
Bartoszewiczowi

z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku skła-
damy serdeczne życzenia: 
wielu łask Bożych i radości 

z posługi kapłańskiej.
Z całego serca 

Ci zdrowia życzymy,
Codziennie Duchowi 

Świętemu powierzamy.
Niech zejdzie na Ciebie, 

opromieni swym światłem, 
Obdarzy zdrowiem, 

otoczy ciepłem.
A Matkę Bożą 

będziemy prosić,
By łaską Chrystusa 

nasz kapłan mógł żyć.
Z modlitwą apostolat „Mar-

garetka” i Kółko Żywego 
Różańca z Żyrmun

Czcigodnemu Księdzu 
Wiktorowi Myślukowi

 z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy serdeczne życze-
nia. Niech cud Narodzenia 
Pana zdarzy się w naszych 
sercach, by znalazła w nich 

schronienie cała bieda 
tego świata. Jeśli Chrystus 

będzie Królem w duszy, 
nic złego nam nie grozi. 

Życzymy ufności w to, co 
niemożliwe i niezrozumia-
łe, radości z małych rzeczy 
i wielkiego serca, by święta 
były prawdziwie radosne!

Rodzina Małyszko 
z Bali Kościelnej

Czcigodnym Księżom 
Wiktorowi Myślukowi
i Leonowi Liszykowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy wielu łask od 

Dzieciątka Jezus, nieustan-
nej opieki Najświętszej 

Maryi Panny oraz mocnego 
zdrowia, radości i pogody 

ducha na każdy dzień życia.
Kółko Różańcowe MB Nieus-

tającej Pomocy, Wołpa

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Jerzemu Konopielce
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składamy moc ser-
decznych życzeń. Niech 
nowonarodzony Zbawi-

ciel obdarzy Cię mocnym 
zdrowiem, radością, 

miłością i nadzieją, a Jego 
Matka opiekuje się Tobą 
i strzeże każdego dnia. 

Niech Gwiazda Betlejem-
ska oświeci Twoje życie!

Z modlitwą i szacunkiem 
wierni z Porozowa

i Studzienik

Czcigodnemu
Ojcu Stanisławowi 

Sadowskiemu
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
przesyłamy serdeczne 

życzenia. Niech nowona-
rodzony Zbawiciel, który 

niesie pokój całemu światu, 
obdarza Cię swoimi darami, 

zdrowiem i radością, a 
dalsze lata życia 

płyną w szczęściu.
Z modlitwą i szacunkiem byli 

parafianie z Porozowa

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składamy najser-
deczniejsze życzenia: 

mocnego zdrowia, 

pogody ducha, optymi-
zmu, radości oraz życz-
liwych ludzi obok. Niech 
święty Patron opiekuje 

się Tobą, a Jezus Chrystus 
i Jego Matka obdarzają 

miłością i oświecają każdy 
dzień posługi kapłańskiej.

Krewni 

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Szańczukowi

 z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

składamy wiązankę naj-
piękniejszych życzeń. Niech 

Dzieciątko Jezus obdarza 
dobrym zdrowiem, niech 

serce nigdy się nie zasmuci, 
a dalsze życie płynie 
w szczęściu i pokoju.

Parafia Hoża, Przełom

Czcigodnemu
Ojcu Waldemarowi

Słocie
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 
Roku życzymy radości 

w niesieniu Słowa Bożego, 
błogosławieństwa Bożej 

Dzieciny, zdrowia, sił 
do pokonywania trudów 

codziennego życia, cierp-
liwości, niezachwianej 

wiary, mocnej nadziei oraz 
niekończącej się radości 

z pełnienia swojej posługi.
Apostolskie Dzieło Pomocy 
dla Czyśćca z Brzostowicy 

Wielkiej

Czcigodnym Ojcom
Marianowi Chamieni i 

Piotrowi Wiśniewskiemu
 oraz Siostrze Eligii
 z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składamy serdeczne 
życzenia: mocnego zdro-
wia, łask Bożych, radości, 
pomyślności. Niech Pan 
Jezus będzie Wam Przy-
jacielem, Maryja obdarza 

ciepłem serca, Duch Świę-
ty oświetla drogę, a Anioł 

Stróż pomaga w każdej 
chwili życia. 

Wierni z parafii Szydłowice

Czcigodnemu
Księdzu Wiktorowi
Zacharzewskiemu

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku

składamy serdeczne ży-
czenia: mocnego zdrowia, 
pogody ducha, spełnienia 
marzeń, dobroci i życz-
liwości od ludzi. Niech 
Dzieciątko Jezus błogo-
sławi każdy dzień życia, 
a Matka Boża zawsze się 
Tobą opiekuje. Niech na 

twarzy lśni uśmiech, serce 
mocno bije z miłości, któ-
ra w nim mieszka, a każdy 
dzień będzie napełniony 

słońcem i szczęściem.
Wierni z parafii Dworzec oraz 
wdzięczni parafianie z Rohota

Czcigodnemu
Księdzu Wiktorowi 
Zacharzewskiemu

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 
Roku przesyłamy wią-
zankę najpiękniejszych 

życzeń. Niech nowonaro-
dzony Zbawiciel obdarzy 
Cię zdrowiem, radością i 
mocą, a Jego Najświętsza 
Matka opiekuje się Tobą 
i strzeże każdego dnia. 
Niech Gwiazda Betle-

jemska oświetla życie i 
przynosi pokój 

do serca i duszy.
Członkowie ruchu 

„Matki w modlitwie”

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Janowi Rejszelowi
i Siostrze Annie

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składamy z serca 
płynące życzenia: zdrowia, 

wszelkich łask Bożych, 
radości na co dzień, 

nieustannej opieki Maryi 
Panny. Niech dobry Bóg 

czuwa nad Wami 
i zawsze strzeże.

Wdzięczni parafianie
z kaplicy Lipiczno

Czcigodnym Ojcom 
Proboszczowi Witoldowi 
Petelczycowi, Aleksan-

drowi Machnaczowi,
Witalemu Sierko, 

Janowi Osipowiczowi,
 Witalemu Słuce, a 

także wszystkim Ojcom, 
którzy głosili Słowo 

Boże i pełnili posługę 
duszpasterską 

w naszej świątyni, 
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku
składamy serdeczne ży-

czenia. Niech nowonaro-
dzony Zbawiciel błogosła-
wi Waszą drogę, obdarza 

mocą i natchnieniem 
do realizowania wszyst-
kich marzeń i planów. 

Niech Matka Boża otula 
swą opieką, a Duch Święty 
udziela potrzebnych łask. 

Serdecznie dziękujemy 
za pobożną naukę, troskę 

o wiernych i świątynię.
Z modlitwą i szacunkiem 

parafianie, Kółko Biblijne 
św. Teresy z Avili i Kółko 

Różańcowe św. Maksymiliana 
w Szczuczynie

Czcigodnym Księżom 
Antoniemu Obuchow-
skiemu, Jerzemu Mar-
tinowiczowi, Jerzemu 

Powajbie, Jerzemu 
Swisłockiemu, Witol-
dowi Łozowickiemu, 

Józefowi Hańczycowi, 
Aleksandrowi Sewastia-
nowiczowi, Waleremu 
Bykowskiemu, Ojcom 
Kazimierzowi Jędrzej-
czakowi i Antoniemu 

Porzeckiemu
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku przesyłamy serdecz-
ne życzenia wszystkiego 

najlepszego: zdrowia 
na długie lata, pogody 

ducha, wszelkich łask Bo-
żych, nieustannej opieki 

Najświętszej Maryi Panny 
oraz błogosławieństwa 

Dzieciątka Jezus.
Apostolat „Margaretka”,

Franciszkański Zakon Świeckich,
 Kółka Żywego Różańca 

z parafi i Teolin

Szanownym Siostrom 
Goretti Milkiewicz,

Eucharii Hulbój,
Julicie Pietrowej,
Paule Radziwiłko

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku szczerze życzymy, by 
nowonarodzony Zbawiciel 
obdarzył Was zdrowiem, 
wytrwałością, radością, 

życzliwością serc
ludzkich, pokojem 
oraz mocną wiarą. 

Franciszkański Zakon Świeckich
 i Kółka Żywego Różańca 

z parafi i Teolin

Czcigodnemu
Księdzu Eugeniuszowi 

Uczkuronisowi 
z okazji Imienin i świąt 

Bożego Narodzenia skła-
damy serdeczne życzenia. 

Niech Wszechmogący 
wynagrodzi Ci mocnym 
zdrowiem, wytrwałością 

w oddanej posłudze Bogu i 
ludziom. Niech na drodze, 

którą wskazał Ci Pan, 
zawsze będą obok Jezus i 
Jego Matka, a żywy ogień 

Ducha Świętego, który 
płonie w Twym sercu, ni-
gdy nie osłabnie. Dzięku-
jemy za szczere modlitwy, 

mądre kazania, uwagę 
i serdeczność.
Wierni ze Starego Sioła

Czcigodnemu
Księdzu Eugeniuszowi 

Uczkuronisowi 
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
serdecznie życzymy zdro-
wia, pomyślności, pogody 
ducha i optymizmu. Niech 

nowonarodzony Jezus 
przyniesie pokój i radość.
Wierni z parafii Miłosierdzia 

Bożego, Dociszki

Czcigodnym Księdzu 
Aleksandrowi Bakłaż-

cowi, Siostrom Dorocie, 
Augustynie, Jordanie, 
Aleksandrze i Marynie

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy zdrowia, długich 
lat życia, radości, pogody 

ducha, dużo sił i wytrwało-
ści w pracy duszpasterskiej 

oraz błogosławieństwa 
Dzieciątka Jezus i 
nieustannej opieki

Matki Bożej w każdej
chwili życia.

Kl. Witalij oraz rodzina 
Sawko ze wsi Wiejszycze

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi 
Pawłowi Białonosowi

i Jarosławowi
Hrynaszkiewiczowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku
życzymy błogosławień-
stwa Dzieciątka Bożego, 
nieustannej opieki Maryi 
Panny na drodze kapłań-

skiej, obfi tych darów 
Ducha Świętego, niegas-

nącego zapału w głoszeniu 
Słowa Bożego, mocnego 
zdrowia na długie lata, 

pogody ducha oraz szcze-
rych i dobrych ludzi obok. 
Niech Gwiazda Betlejem-
ska prowadzi Was piękny-

mi drogami do Pana.
Wdzięczni parafianie

z Makarowiec

Czcigodnemu
Księdzu Wiaczesławowi 

Matukiewiczowi
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składamy najser-
deczniejsze życzenia. 

Niech nowonarodzony 
Jezus obdarza Cię wszel-

kimi potrzebnymi łaskami 
i napełnia serce pokojem, 
radością i miłością. Życzy-
my dobrego zdrowia, mocy 
Ducha Świętego i codzien-

nej opieki Matki Bożej.
Komitet Kościelny z parafii 

Narodzenia NMP, Dudy

Kochanemu synowi 
Księdzu Wiaczesławowi 

Matukiewiczowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
przesyłamy najserdecz-
niejsze życzenia: niech 

nowonarodzony Zbawiciel 
obdarza Cię zdrowiem, ra-
dością, pokojem i błogosła-
wieństwem, a Matka Boża 

otula swym macierzyńskim 
płaszczem i chroni od zła. 

Rodzice

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Witalemu Czurganowi

z okazji świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku 
z całego serca życzymy 

mocnego zdrowia na dłu-
gie lata życia, życzliwych 
ludzi obok. Niech nowo-

narodzone Dzieciątko ob-
darza Cię swoimi łaskami, 
a Matka Najświętsza otula 
płaszczem swojej dobroci. 

Dziękujemy Bogu za to, 
że jesteś z nami. 

Zapewniamy o modlitwie.
Kółko Różańcowe 

NMP Trokielskiej, członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

dla Czyśćca i parafianie 
z Juraciszek, wierni ze wsi 

Cieniukowszczyzna

Z głębi serca
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Czcigodny Księże Pro-
boszczu Janie Rusznicki! 

Z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku

z całego serca życzymy 
błogosławieństwa od Dzie-

ciątka Jezus, zdrowia 
na długie lata, obfi tych 
darów Ducha Świętego. 
Niech Matka Boża przy-
tula Cię do swego serca i 
otacza płaszczem swojej 
opieki, wspiera i dodaje 
sił. Czujemy się szczęś-
liwi, że jesteś z nami. 

Dziękujemy za posługę 
w parafi i, mądre nauki, 

cierpliwość i troskę o nas.
Komitet Kościelny i parafi anie 
z Korobczyc i okolicznych wsi

Czcigodnemu 
Księdzu Romanowi 

Jałowczykowi
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składamy serdeczne 
życzenia. Niech nigdy 

nie brakuje sił, zapału i 
wytrwałości w posłudze 
duszpasterskiej, każda 

chwila życia niech będzie 
radosna i błogosławiona
przez Pana. Niech nowo-

narodzone Dziecię 
Boże obdarza wszelkimi 
potrzebnymi łaskami, a 

miłosierna Matka zawsze 
ma w swojej opiece.

Z modlitwą apostolat „Marga-
retka” i parafi anie z kościoła 
pw. św. Michała Archanioła 

w Hnieźnie

Czcigodnemu 
Księdzu Romanowi 

Jałowczykowi 
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku
składamy serdeczne ży-

czenia mocnego zdrowia, 
radości, błogosławieństwa 
Dzieciątka Jezus i opieki 
Jego Matki. Niech Gwiaz-
da Betlejemska oświetla 
Twoją drogę kapłańską. 

Byli parafi anie z Nowijanki

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Józefowi 

Bogdziewiczowi,
Jerzemu Jasiewiczowi, 

Siostrom Reginie,
Natalii i Natalii

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 
Roku składamy moc 
serdecznych życzeń: 

mocnego zdrowia, po-
gody ducha, nieustannej 

radości z posługi na rzecz 
Boga i ludzi, spełnienia 

wszystkich szlachetnych 
marzeń. Niech nowonaro-
dzony Jezus obdarzy Was 
potrzebnymi łaskami, a 
Matka Boża zawsze ma 
w swojej opiece. Niech 
Gwiazda Betlejemska 

oświetla życie i wskazu-
je najpiękniejszą drogę 
do Pana. Dziękujemy za 

szczere modlitwy i ofi arną 
pracę w naszym kościele.

Wdzięczni wierni z parafi i 
świętych Kosmy i Damiana 

w Ostrowcu

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Jerzemu Cierebiejowi
 z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składamy serdecz-
ne życzenia: dobrego 
zdrowia, obfi tych łask 
Bożych, błogosławio-

nych owoców w posłudze 
duszpasterskiej, radości, 
optymizmu. Niech serce 
płonie z miłości do Pana 
i bliźniego, a Matka Boża 

otula płaszczem swej 
dobroci i nieustannie się 

Tobą opiekuje.
Z modlitwą parafi anie

z Borun

Czcigodnemu Księdzu 
Aleksandrowi

Adamowiczowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
przesyłamy serdeczne 
życzenia. Niech Twoja 

ofi arna posługa kapłańska 
nadal prowadzi nas 

do Boskiej istoty. Niesiesz 
radość Ewangelii doros-
łym i dzieciom. Każde 

wygłoszone słowo głęboko 
zapada w duszę. Z całego 
serca dziękujemy za to, 

że jesteś z nami w radości i 
cierpieniu. Życzymy moc-
nego zdrowia, sił i pogody 
ducha, a także wszelkich 

łask Bożych, darów Ducha 
Świętego i opieki Matki 

Bożej. Niech z Twej twarzy 
nigdy nie znika uśmiech!

Parafi anie ze wsi Gineli i 
Sołtaniszki, członkowie chóru 

kościelnego z parafi i Nacza

Czcigodnemu Księdzu 
Aleksandrowi 

Adamowiczowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
przesyłamy najserdecz-

niejsze życzenia: mocnego 
zdrowia, pogody ducha, 
radości, cierpliwości i 

wytrwałości na każdy dzień 
życia. Niech Dziecię Boże 

obdarzy Księdza wszelkimi 
łaskami, a Aniołowie ukażą 

najszybszą drogę do sta-
jenki betlejemskiej.

Wierni z parafi i Miłosierdzia 
Bożego w Dociszkach

Czcigodnym Księżom 
Jerzemu Martinowiczowi 

i Andrzejowi Łysemu 
oraz Ojcu Andrzejowi 

Żylewiczowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy dużo zdrowia 
i sił, pogody ducha oraz 

niegasnącego zapału wiary. 
Niech nowonarodzone 

Dzieciątko Jezus obdarzy 
Was wszelkimi łaskami i 

błogosławieństwem.
Apostolat „Margaretka”

ze wsi Suraż

Czcigodnym Księżom 
Dymitrowi Nieścierowi, 
Wiktorowi Sawickiemu, 
Jerzemu Martinowiczowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku życzymy wszelkich 
łask Bożych. Niech święta 
noc zajaśnieje blaskiem 
przychodzącego Króla 

nad wiekami, cały nowy 
rok będzie pełen pokoju 
i miłosierdzia, a Gwiazda 

Betlejemska oświetla drogi 
kapłańskie. Wesołych Świąt 
i błogosławieństwa Bożego 

Dzieciątka i Jego Matki!
Kółko Różańcowe i wierni 

ze wsi Wincuki

Czcigodnym Księżom 
Dymitrowi Nieścierowi i 
Jerzemu Martinowiczowi

 z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniej-

sze życzenia: dobrego 
zdrowia na długie lata, 

cierpliwości, wytrwałości, 
radości, dobrych ludzi i 

bogatych plonów w posłu-
dze duszpasterskiej. Niech 

Wasza droga kapłańska 
będzie błogosławiona, 
serce napełniają dary 

Ducha Świętego, a Matka 
Boża przytula do siebie. 
Życzymy, aby Gwiazda 
Betlejemska rozjaśniała 
Waszą drogę i pomagała 

prowadzić do nawrócenia 
tych, kto jeszcze 

nie poznał Chrystusa.
Komitet kościelny oraz 
parafi anie z Gieranion, 

wierni z kaplicy Suraż

Czcigodnemu Księdzu 
Eugeniuszowi
Borysiukowi

z okazji Imienin, świąt 
Bożego Narodzenia i 

Nowego Roku składamy 
serdeczne życzenia: moc-
nego zdrowia, błogosła-

wieństwa Bożego na każdy 
dzień, opieki Najświętszej 

Maryi Panny, dobrych i 
życzliwych ludzi na drodze 
kapłańskiej, niegasnącego 
zapału w pracy, natchnie-
nia. Niech radość towa-

rzyszy Ci każdego dnia, a 
Duch Święty oświetla drogę 

życia i pomaga podążać 
za Chrystusem.

Z modlitwą wdzięczni wierni 
z parafi i św. Andrzeja Boboli 

w Kozłowiczach

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Olegowi 

Żurawskiemu,
Zdzisławowi Wederowi, 

Klerykowi Markowi 
Najdziczowi, Siostrom 

Irenie Barcewicz, 
Weronice Bliźniuk, 

Weronice Ogar, 
Darii Jewtuchowskiej
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy serdeczne życze-
nia. Niech nowonarodzony 
Jezus obfi cie obdarzy Was 
swoimi łaskami, mocnym 
zdrowiem i pogodą ducha. 
Niech Najświętsza Maryja 

Panna nieustannie się 
Wami opiekuje, a Duch 

Święty opromienia swym 
światłem. Dziękujemy 

za głoszenie Słowa Bożego, 
dobre serce i modlitwę.
Młodzież, dzieci, ministranci, 

zakrystian i organista Zdzisław, 
wdzięczni parafi anie ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu 
Antoniemu

Kozłowskiemu
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składam serdeczne 
życzenia: zdrowia, pomyśl-

ności, sił, radości, opieki 
Matki Bożej i wszelkich 
darów Ducha Świętego. 
Niech nowonarodzony 

Jezus obdarzy Cię szczęś-
ciem i błogosławieństwem. 

Radosnych Świąt!
Zdzisław ze Smorgoń

Czcigodnym Księżom 
Antoniemu Obuchow-

skiemu, Jerzemu Powaj-
bie, Jerzemu Swisłockie-
mu, Jerzemu Martinowi-
czowi, Siostrom Eucharii, 

Goretti i Julicie
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
z całego serca życzymy 

dużo zdrowia, pogody du-
cha, radości, mocnej wiary, 

wszelkich łask Bożych, 
cierpliwości, życzliwości 

od ludzi. Niech Matka 
Najświętsza zawsze czuwa 

nad Wami i ma 
w swojej opiece.

Rodzina Kościuszko

Czcigodnemu Ojcu 
Jackowi Markielowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
z całego serca życzymy 

mocnego zdrowia, wielu 
łask od nowonarodzonego 
Dzieciątka Jezus i opieki 

Najświętszej Maryi Panny. 
Niech Bóg, który powo-
łał Cię do kapłaństwa, 

wynagrodzi za modlitwę, 
kazania, przykład 

pobożności i dobroci.
Z szacunkiem byli parafi anie 

z Zelwy rodziny Trubiej 
i Romańczuk

Czcigodnemu Ojcu 
Jackowi Markielowi 
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego 
Roku życzymy, by Jezus 
Malusieńki obdarzał Cię 
zdrowiem, cierpliwością 
i wytrwałością. Dla nas 
zawsze będziesz jasną 

gwiazdą, lśniącą dobrocią 
i miłością każdemu czło-
wiekowi. Niech pogodny 
uśmiech nigdy nie znika 

z Twej twarzy!
Maria i Anatol Akuniewiczowie 

z rodziną, Zelwa

Czcigodnym Księżom 
Lucjanowi Radomskiemu, 
Markowi Zaniewskiemu, 

Andrzejowi Liszce, 
Leszkowi Domagale, 

Proboszczowi Tadeuszowi
Krisztopikowi

 z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniej-
sze życzenia: potrzebnych 

łask Bożych, zdrowia 
na długie lata, pomyślności 

w pracy, wytrwałości 
na drodze kapłańskiej oraz 

życzliwych ludzi obok. 
Serdecznie dziękujemy 

za głoszenie Słowa Bożego. 
Wierni z kaplicy pw. Miłosier-

dzia Bożego w Świsłoczy

Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi

Jędrzejczakowi 
 z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku szczerze życzymy 
wewnętrznego pokoju, 
wytrwałości, zdrowia, 

sił i radości oraz Bożego 
błogosławieństwa na każdy 

dzień nowego roku.
Jana, Walery i Weronika

Czcigodnym Księżom 
Waleremu Bykowskiemu 

i Jerzemu Konopielce
 z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
z całego serca życzymy 

mocnego zdrowia, szczęś-
cia i pomyślności w po-
słudze duszpasterskiej. 
Niech miłosierny Bóg 
zawsze Was strzeże i 

obfi cie wynagradza za 
niełatwą posługę, a Matka 
Najświętsza nieustannie 

się Wami opiekuje. 
Jan Ciewiel oraz wierni 

z zakładu poprawczego nr 11 
w Wołkowysku

Czcigodnym Ojcom 
Proboszczowi Dymitrowi 

Łabkowowi, Józefowi 
Gęzie, Andrzejowi Wrób-

lewskiemu, Waleremu 
Maziukowi, Wiktorowi 
Bochanowi, Edwardowi 

Petelczycowi, Andrzejowi 
Jodkowskiemu, Stani-

sławowi Staniewskiemu, 
Waldemarowi Słocie
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniejsze 

życzenia: mocnego zdro-
wia, pogody ducha, dużo sił, 

wytrwałości i zapału 
w głoszeniu Słowa Bożego, 
a także opieki Matki Bożej 

i błogosławieństwa 
Dzieciątka Jezus.
Apostolat „Margaretka” i 

wierni z parafi i Najświętszego 
Odkupiciela

Czcigodnemu
Ojcu Andrzejowi
Wróblewskiemu

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

życzymy, by nowonaro-
dzony Zbawiciel, który 

niesie pokój całemu światu, 
obdarzył swoimi darami, 
zdrowiem, radością i po-

godą ducha, a Najświętsza 
Maryja Panna przygarnęła 

do swego Serca.
Członkowie Apostolskiego Dzieła

 Pomocy dla Czyśćca z parafi i 
Najświętszego Odkupiciela

Czcigodnemu Ojcu
Dymitrowi Łabkowowi 

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku życzymy mocnego 
zdrowia, sił, wytrwałości, 
cierpliwości, łask Bożych, 

nieustannej pomocy 
Najświętszej Maryi Panny. 

Niech serce Ojca będzie 
wypełnione radością 

i miłością.
Franciszkański Zakon 

Świeckich z parafi i 
Najświętszego Odkupiciela

Czcigodnemu Księdzu 
Lucjanowi

Dąbrowskiemu
z okazji Imienin życzymy 

mocnego zdrowia, ludzkiej 
życzliwości oraz obfi tych
łask Bożych. Niech nowo-

narodzony Zbawiciel, 
który niesie pokój całemu 
światu, nieustannie obda-

rza Cię swoimi darami: 
radością, miłością, nadzieją

 i pogodą ducha.
Członkowie Apostolskiego Dzieła

 Pomocy dla Czyśćca z Borun

Czcigodnemu Księdzu 
Redaktorowi Jerze-

mu Martinowiczowi i 
Pracownikom redakcji 
gazety „Słowo Życia”
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku
życzymy radości, niegas-

nących sił, mocnego zdro-
wia, szczęścia, pomyślnej 

realizacji wszystkich 
planów, życzliwych ludzi 
obok, gotowych przyjść 

z pomocą. Niech Gwiazda 
Betlejemska oświetla życie 
i przynosi pokój do serca i 
duszy. Dziękujemy za od-
daną pracę na rzecz ludzi.

Apostolat „Margaretka” 
z parafi i św. Franciszka 

Ksawerego w Grodnie

Czcigodnemu Ojcu 
Romanowi Cieślakowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
z całego serca życzymy, by 
nowonarodzony Jezus bło-
gosławił i obdarzał swoimi 
łaskami. Zdrowia na długie 
lata, obfi tych darów Ducha 

Świętego, opieki Matki 
Bożej. Bardzo dziękujemy 
Ojcu za kazania i porady, 
śpiew i uśmiech, życzli-

wość i dobre serce.
Z modlitwą Danuta z rodziną, 

Grodno

Czcigodnym Księżom 
Wiktorowi Myślukowi, 

Leonowi Liszykowi, 
Janowi Sorele, 

Aleksandrowi Drugosiowi
 z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składamy serdeczne 
życzenia. Niech światło 

betlejemskie oświeci drogę 
życia. Niech narodzone

w stajni, ubóstwie i 
chłodzie Dzieciątko Jezus 
błogosławi Wam, a Matka 
Boża będzie nieustanną 

Orędowniczką i 
Wspomożycielką!

Parafi anie z Wołpy

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Janowi 

Kuczyńskiemu
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku
szczerze życzymy, aby 

każdy dzień nowego roku 
był napełniony mocą Bożą, 
światłem, miłością, ludzką 

życzliwością, dobrocią. 
Niech nowonarodzony 

Zbawiciel prowadzi wspa-
niałą drogą kapłańską, a 

Najświętsza Maryja Panna 
zawsze się Tobą opiekuje.
Grupa modlitewna Matki Bożej 

Kongregackiej

Czcigodnym Księżom 
Olegowi Kuderce,
Witalemu Sidorce,

Mikołajowi Cichono-
wiczowi i Andrzejowi 

Radziewiczowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy radości, pomyśl-
ności we wszystkich spra-
wach, codziennej opieki 

Matki Bożej. Niech Pan Bóg 
nieustannie obdarza Was 

swoją bezgraniczną łaską i 
miłosierdziem, wzmacnia 
wiarę, inspiruje i kieruje 
Wami. Bądźcie światłem 

tego świata!
Duszpasterstwo służby zdrowia

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Stwołowi

z okazji Urodzin z całego 
serca życzymy zdrowia, 

szczęścia, błogosławień-
stwa Bożego, nieustannej 
opieki Matki Bożej. Niech 

Anioł Stróż wyprasza 
u Pana wszelkie potrzebne 

łaski dla duszpasterza. 
Dziękujemy Bogu i matce 

Księdza za takiego 
wspaniałego kapłana!

Rada parafi alna, Repla

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi 

Józefowi Trubowiczowi
 z okazji Urodzin składamy 
wiązankę najpiękniejszych 
życzeń: codziennej radości, 
uśmiechu, mocnego zdro-
wia na długie lata. Niech 

Maryja zawsze przytula Cię 
do swojego serca, a Jezus 

obdarza pokojem i wspiera 
w posłudze kapłańskiej.

Parafi anie z kościoła
Grodno-Południowy

Czcigodnym Księdzu 
Proboszczowi Aleksan-

drowi Lebiedziewiczowi i 
Siostrze Zofi i Śmietance

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

życzymy, aby malutki 
Jezus obdarzał zdrowiem, 
cierpliwością i siłą, Matka 

Miłosierdzia otaczała opie-
ką, a Duch Święty obfi cie 

obdarzał potrzebnymi 
łaskami. Dla nas zawsze 
będziecie jasnymi gwiaz-

dami, które lśnią każdemu
 człowiekowi miłością, dob-

rocią i ciepłem. Modlimy 
się, kochamy, szanujemy i 

jesteśmy z Was dumni.
Komitet kościelny, dzieci i para-

fi anie z Żemosławia, wdzięczni 
wierni z Girowicz

Czcigodnemu Ojcu 
Tomaszowi

Książkiewiczowi
z okazji Urodzin, świąt Bo-
żego Narodzenia i Nowego 

Roku życzymy wszelkich 
łask Bożych na każdy dzień 
życia i posługi duszpaster-

skiej. Niech Matka Naj-
świętsza opiekuje się Tobą 
nieustannie, Duch Święty 
obdarza swoimi darami, a 

Dzieciątko Jezus błogosławi. 
Życzymy też zdrowia, dużo 

radości, szczęścia i 
pogody ducha.

Parafi anie z Jezior

Szanownym
Annie i Sergiuszowi

Protosiewiczom
z okazji 25. rocznicy ślubu 

z całego serca życzę codzien-
nie wzrastać w miłości 

do siebie nawzajem. Niech 
Bóg obdarza mocnym zdro-
wiem Was, dzieci i wnuków, 

błogosławi każdego dnia 
i udziela wszelkich łask, a 

Matka Najświętsza nieustan-
nie się Wami opiekuje.

Matka chrzestna
Bernarda
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Z głębi serca
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