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Wiadomości z życia 
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Jak radzić z żałobą
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I Synod Diecezji 
Grodzieńskiej Dzieci nie są winne!

„Powołanie Pana nie jest ingerencją Boga w naszą wolność”. Papież Franciszek
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GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, głównej Patronki diecezji grodzieńskiej,
biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz udzielił święceń prezbiteratu diakonowi oraz święceń diakonatu pięciu klerykom. 

Uroczystość miała miejsce w bazylice katedralnej św. Franciszka Ksawerego w Grodnie.

DAR DLA CAŁEGO KOŚCIOŁA

BARWY 
ADWENTU

Zbliża się piękny czas – Adwent.
Komuś kojarzy się ze światełkami w sklepach i na ulicach.

Inni postrzegają ten okres w odcieniach ciemnych poranków
i delikatnego światła świec podczas Mszy św. roratnych

czy widzą drewniany żłóbek i złote siano dobrych uczynków 
zbieranych dla Dzieciątka Jezus. 

Dla niektórych jest to trudny czas przed pierwszymi
Świętami bez najbliższych, którzy odeszli już do wieczności. 

A z czym Wam kojarzy się okres Adwentu? 

 ciąg dalszy na str. 4-5

 ciąg dalszy na str. 4-5
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TO, CO TRWA NA WIEKI

Ks. Jerzy Martinowicz 

Okres przedświąteczny 
zazwyczaj spędza się ak-
tywnie. Im bliżej, tym go-
ręcej. Zakupy, sprzątanie, 
gotowanie, spowiedź itd. 
Czasami w tym zabieganiu 
można zapomnieć, po co 
się to wszystko robi. Ad-
went ma nas nauczyć ra-
dosnego, a zarazem cierp-
liwego oczekiwania na 
powtórne przyjście Jezusa. 

Trzeba sobie uświado-
mić, że uczynki mogą być 
wyrazem miłości wobec 

bliskich, tylko jeśli wyko-
nujemy je z pokorą. Pa-
miętajmy, że służba innym 
– gdyż ostatecznie właśnie 
o nią chodzi w tych spra-
wach – ma nas przybliżyć 
do Pana, który przyszedł 
po to, by służyć, a nie po 
to, aby Mu służono (por. Mt 
20, 28). 

Chcąc dobrze przygo-
tować się do Świąt Bożego 
Narodzenia, nie warto się 
skupiać na nieistotnych 
szczegółach. Chodzi o, nie-

raz bardzo pobożne, lecz 
tylko dodatki. Goniąc  
za drobiazgami, ryzyku-
jemy stracić z oczu praw-
dziwy Horyzont naszego 
życia, którym jest Chrystus. 

Zbawiciel nieraz pod-
kreślał, że powołaniem 
każdego człowieka jest 
zjednoczenie z Ojcem. Pan 
stał się człowiekiem, aby-
śmy pewnego dnia mogli 
w pełni uczestniczyć w 
Jego życiu. Aby realizować 
to powołanie, powinniśmy 

pozwolić, by Ewangelia 
przenikała nasze serca, a 
także rozpowszechniać ją 
wśród wszelkiego stwo-
rzenia. Nie jest to łatwe 
zadanie. Zarówno przy-
swajanie Dobrej Nowiny, 
jak i jej szerzenie wymaga 
trudu. Jednak prostowanie 
dróg dla Zbawiciela to bar-
dzo ważna sprawa w życiu 
każdego chrześcijanina.  
W Adwencie winniśmy 
podjąć to dzieło z nowym 
zapałem.

Przyswajać i szerzyć 
Ewangelię 

Drodzy Czytelnicy!

Pamiętajmy, że naszym ostatecznym celem jest osiągnięcie zbawienia, które jest dla człowieka 
największym dobrem. Być zbawionym oznacza stanie się uczestnikiem życia Bożego, zanurzenie się 
w miłości i szczęściu samego Stworzyciela. 

Ks. Jerzy Martinowicz

O tym, że ludzie w naszych czasach są strasznie niecierpliwi, zdaje się, nie trzeba 
nikogo przekonywać. Wystarczy zobaczyć, co dzieje się w kolejkach w supermarke-
tach, przy wsiadaniu do autobusu czy wysiadaniu z pociągu, zwrócić uwagę, kiedy 
na ulicach i w wystawach sklepowych pojawiają się dekoracje świąteczne. Współ-
czesny człowiek spieszy się żyć, chce mieć wszystko od razu, natychmiast...

SŁOWO REDAKTORA

Ks. kan. Antoni Gremza,
Sekretarz Generalny I Synodu Diecezji Grodzieńskiej

Synod nie może pozostać sprawą samych kapłanów i 
osób konsekrowanych. Nie powinien się zmieniać w po-
siedzenie klerykalne, lecz przede wszystkim być przed-
miotem zainteresowań wiernych nieobojętnych na los 
Kościoła, do którego należą.

Obecnie do wszystkich komisji synodalnych (16 ko-
misji i 2 podkomisje) i dekanalnych (16 komisji) należą  
też osoby świeckie. Przedstawiają one grupę wiernych, 
którzy aktywnie posługują przy swoich parafiach, a tak-
że w instytucjach kościelnych. Występują jako eksperci 
w tych sferach życia, w których kapłan czy osoba konse-
krowana nie posiada odpowiedniego doświadczenia lub 
kwalifikacji.

Cieszy to, że podczas obrad synodalnych kapła-
ni i wierni świeccy owocnie współpracują. Na przykład 
przedstawiciele Komisji ds. Katechezy i Wychowania Ka-
tolickiego, Komisji ds. Charytatywności oraz Komisji ds. 
Ewangelizacji i Ruchów Religijnych razem przygotowali 
sondy i wysłali do parafii. Przy okazji chciałbym podkre-
ślić, że na podstawie prac komisji synodalnych przygoto-
wuje się ogólną sondę diecezjalną. Każdy wierny będzie 
mógł wskazać pytania, które go obecnie niepokoją. Ta 
sonda już się tworzy i zostanie opublikowana w następ-
nym numerze gazety „Słowo Życia”. Stanie się swego ro-
dzaju barometrem zainteresowania diecezjan tematami, 
omawianymi podczas posiedzeń komisji synodalnych.

Działalność osób świeckich reguluje nauczanie oraz 
dokumenty Kościoła; nie może ona wychodzić poza ramy 
określone ich powołaniem. Przede wszystkim dotyczy to 
działalności i kompetencji rad parafialnych, współpracy 
i wzajemnych relacji wiernych z duchowieństwem, po-
wierzenia świeckim obowiązków i funkcji, dozwolonych 
przez Kościół, zachowania lokalnych tradycji i zwyczajów, 
sprawy utrzymania świeckich pracowników parafialnych. 

Do tego świeccy przedstawiciele komisji dekanalnych 
mogą bezpośrednio przedstawiać własne propozycje 
dotyczące działalności ruchów i towarzystw religijnych  
w swoich parafiach, rozwoju dzieła powołań.

Oprócz sprecyzowanych pytań komisje i podkomisje 
synodalne pragną usłyszeć opinie diecezjan o roli lokal-
nego Kościoła we współczesnym społeczeństwie oraz 
możliwości ewangelizacji wszystkich jego wiernych. 
Martwią pytania o wychowanie religijne, zachowanie 
wartości rodzinnych, stworzenie diecezjalnej szkoły ani-
matorów i świeckich liderów jako współpracowników 
kapłanów w parafiach… Są to współczesne wyzwania,  
na które powinniśmy niezwłocznie udzielić odpowiedzi. 

Istotne znaczenie ma umożliwienie wiernemu swo-
bodnego wypowiedzenia propozycji lub rady na tematy 
dotyczące pracy Synodu oraz przyczynienia się do oży-
wienia nieraz „skostniałej” rzeczywistości (nawet jeśli 
jest to dotkliwa sprawa dla całego Kościoła). Może to 
uczynić każdy chętny. Swoje opinie trzeba wysyłać pod 
adres elektroniczny: synodus.grodnensis@gmail.com. 
Wiadomość nie może być anonimowa lub posiadać wy-
łącznie charakter osądzający. Warto klarownie określić 
problem i zaproponować drogi jego rozwiązania. Wyra-
żona opinia odegra rolę doradczą w pracy komisji syno-
dalnych.

Jestem bardzo wdzięczny wszystkim ludziom  
za udział w pracach I Synodu Diecezji Grodzieńskiej. 
Pragnę życzyć wiernym większej aktywności, a kapłanom  
szacunku do wypowiedzi wiernych. Będziemy słuchali 
siebie nawzajem, by stworzyć duchową rodzinę odpo-
wiedzialną za przyszłość Kościoła w naszej diecezji! 

Prace Synodu dotyczą zarówno
całej diecezji, jak i każdego z osobna

Od dwóch lat trwa I Synod Diecezji Grodzieńskiej.
Z racji tego, że jest pierwszy, wszyscy razem uczymy się iść tą drogą z troską

o rozwój lokalnego Kościoła. 

 

Łk 23, 35-43

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie 
Sanhedrynu szydzili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie 
wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem”. Szydzili  
z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, 
mówiąc: „Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam 
siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim 
i hebrajskim: „To jest Król żydowski”. Jeden ze złoczyńców, 
których tam powieszono, urągał Mu: „Czyż Ty nie jesteś 
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc 
go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę 
ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem 
słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. 
I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: 
Dziś będziesz ze Mną w raju”.

KRÓLEWSKA GODNOŚĆ 

Chrystus jest Królem z istoty swej Boskiej tożsamości z na-
turą Ojca Niebieskiego i Ducha Świętego: „On jest obrazem Boga 
niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w 
Nim zostało wszystko stworzone” (Kol 1, 15-16a). Nie pojęli tego 
ci, którzy urągali Zbawcy, gdy Go przybito do krzyża. Tylko jeden 
z łotrów, zawisły obok Jezusa, zrozumiał Tajemnicę Objawienia. 
I otrzymał od Pana obietnicę: „Dziś ze Mną będziesz w raju”.

Uroczystość Chrystusa Króla, którą się kończy rok liturgicz-
ny, inspiruje do odkrywania w sobie królewskiej godności dzieci 
Bożych oraz powołania do sprawowania władzy nad stworzo-
nym światem. Pan obdarzył nią człowieka u początków dziejów 
ludzkości, nakazując, by „zaludnili ziemię i uczynili ją sobie 
poddaną; panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem po-
wietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”  
(Rdz 1, 28). 

Terytorium naszej władzy to środowisko, w którym żyjemy. 
Jako pomazańcy Boga i apostołowie Chrystusa powinniśmy siać 
wokół siebie miłość i pokój, pamiętając, że Królestwo Boże rzą-
dzi się innymi prawami niż kraje tego świata. Nieustannie roz-
ważajmy w duszy nakaz  Pana: „Lecz kto by między wami chciał 
stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być 
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym” 
(Mt 20, 26-27). Niech prawo, które Duch Święty wyrył w sercu 
Kościoła, wyda obfite owoce dla całego wszechświata!

Co według mnie stanowi istotę Chrystusowego 
królowania?

Na ile potrafię uzależnić swój los od kogoś innego?

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA 
KRÓLA WSZECHŚWIATA

Mt 24, 37-44
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było  

za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 
Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się  
i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie 
spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, 
tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy 
dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 
Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga 
zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu 
Pan wasz przyjdzie. a to rozumiejcie: Gdyby gospodarz 
wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by 
czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego 
i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie”.

І NIEDZIELA ADWENTU

CZAS OCZEKIWANIA 

Życie nieraz składa się z oczekiwania: na wiosnę, na wypła-
tę, na dogodne okoliczności, na odpoczynek, na spotkanie…  
W Ewangelii również odnajdujemy mnóstwo opisów oczekiwa-
nia. Słudzy czekają na powrót swego pana. Niewiasty z lampa-
mi w rękach wyglądają oblubieńca. Gospodarz czeka, aż ziemia 
wyda  plony. Apostołowie w Ogrójcu padają zmorzeni snem, 
nie mogąc się doczekać powrotu modlącego się przed Męką 
Mistrza... W każdym z tych fragmentów godzina wypełnienia 
obietnicy pozostaje nieznana. 

Co roku na początku Adwentu słyszymy wezwanie: „Czu-
wajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”. 
Jako chrześcijanie powinniśmy nieustannie czekać na nadejście 
Pana i być ku temu gotowi. Wówczas będzie to czas błogosła-
wiony, który stanie się szansą, by w sercu wypełnionym tęsknotą 
dojrzewała łaska. 

Prośmy Wszechmogącego o wsparcie w naszych wysiłkach 
oraz o pomoc przez dobre uczynki godnie przygotować się  
na spotkanie Chrystusa.

Jak będę się przygotowywać w czasie
tegorocznego Adwentu na spotkanie Pana?

Czy moje postanowienia na ten okres radosnego
oczekiwania prowadzą do pogłębienia relacji

z Bogiem?
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Naród żydowski 
s p o r o  w y c i e r -
piał w dziejach. 
Wysiedlano go, 
prześladowano. 
W minionym wie-

ku widzieliśmy bardzo wiele 
okrucieństw, jakich doznał. 
Byliśmy przekonani, że ten 
okres już się skończył. Ale 
dzisiaj zaczyna się doradzać 
w różnych miejscach zwyczaj 
prześladowania Żydów. Bracia 
i Siostry, to nie jest ani ludzkie, 
ani chrześcijańskie. Żydzi są 
naszymi braćmi i nie wolno 
ich prześladować! Czy to jest 
jasne? 

Fragment przemówienia 
podczas audiencji ogólnej
w Watykanie, 13.11.2019

Papież Franciszek

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Pierwsi chrześci-
janie, gdy zano-
sili swe modlitwy  
d o  C h r y s t u s a 
Zmartwychwsta-
łego, z głęboką 
wiarą i tęsknotą w 

sercach wołali: „Przyjdź, Panie 
Jezu”. Już wkrótce to wołanie 
zabrzmi z nową mocą w liturgii 
Adwentu, która przypomni 
nam również o tym, że mamy 
czuwać, to znaczy być duchowo 
przygotowanymi na przyjście 
Zbawiciela.
Przecież my, kapłani, jeste-
śmy najbliżej Chrystusa Eu-
charystycznego, obecnego  
pod postaciami chleba i wina. 
Przyjmujemy Go codziennie 
do swych serc, rozdajemy Go 
ludowi wiernemu. A jednak 
nam samym, może bardziej niż 
naszym parafianom, grozi ru-
tyna, a nawet zobojętnienie na 
tę wielką Tajemnicę. Wpatrzeni 
w oblicze Maryi, która adoruje 
niewidzialnego dla ludzkich 
oczu Syna, prośmy dla siebie 
o dar żywej, gorącej wiary  
w Jego obecność w Sakramencie 
Ołtarza.

Fragment homilii podczas spotka-
nia pasterskiego kapłanów w gro-

dzieńskim WSD, 13.11.2019

Ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz

Obecnie Kościół 
na Białorusi moc-
no stoi na swoich 
nogach, chociaż 
problemów nie 
brakuje. Najpierw 

wciąż jeszcze nie rozwiązana 
do końca sytuacja prawna. Nie 
ma konkordatu i nawet umowy 
pomiędzy Konferencją Bisku-
pów a państwem, co ułatwiłoby 
działalność Kościoła na naszych 
terenach. Oprócz jeszcze niedo-
statecznie rozwiniętej material-
nej bazy, braku świątyń, kapła-
nów, zakonników i zakonnic, 
dobrze uformowanych świeckich, 
wielkim zagrożeniem jest de-
gradacja wartości duchowych. 
[…] W takich warunkach działa 
dzisiaj Kościół jako strażnik  
i promotor wiary... I choć to 
brzmi paradoksalnie, w czasach 
wolności religijnej tę walkę trze-
ba kontynuować. W związku  
z czym powstaje pytanie: „Wy-
graliśmy z nieswobodą, ale czy 
wygramy z wolnością?”.

Fragment homilii podczas Mszy św. 
z okazji 30-lecia sakry biskupiej w 

katedrze grodzieńskiej, 10.11.2019

Ks. abp Tadeusz 
Kondrusiewicz

– Bicz współczesności  
– niepełne rodziny. Jest ich 
wiele. Ks. Mikołaju, jak Koś-
ciół radzi wychowywać dzie-
ci, dorastające z uczuciem, że 
czegoś im nie dodano? Na co 
trzeba zwracać uwagę rodzi-
com, by wychować normalną, 
pełnowartościową osobę?

– W planie Boga rodzina 
to matka, ojciec i dzieci. Ja-
kiekolwiek inne koncepcje i 
teorie na ten temat stwarza-
ne przez ludzi są tylko iluzją.

Problem niepełnych ro-
dzin w naszym społeczeń-
stwie odczuwa się bardzo os-
tro. Najlepiej, oczywiście, nie 
dopuszczać do rozwodu, wal-
czyć o jedność rodziny. W tym 
celu mężczyzna i kobieta od 
początku powinni nieustan-
nie inwestować w swoje 
małżeństwo, czynić wszystko 
możliwe, by być razem. Nale-
ży myśleć o dzieciach, które 
potrzebują mamy i taty, a nie 
macochy czy ojczyma. W ro-
dzinie trzeba też dbać o at-
mosferę prawdziwej miłości 
i harmonii, ponieważ wyłącz-
nie w takim środowisku dzie-
cko może zostać wychowane 
we właściwy sposób.

– Dzieci wychowywane 
przez jednego rodzica nieraz 
mają błędne wyobrażenie o 
wzorze tradycyjnej rodziny. 
Później na tym samym mode-
lu budują własne małżeństwo. 
Czy może osoba dorosła po-
starać się, by jej syn czy córka 
uniknęli podobnego losu?

– Może, ale moim zda-
niem, jest to bardzo trudne. 
Najpierw trzeba uświado-
mić własny problem. Kolejny 
krok – duchowe uzdrowienie 
przeżywane z Bogiem. Tylko 
po osobistym odbyciu tego 
trudnego procesu dorosła 
osoba jest w stanie pomóc 
swojemu dziecku, by nie po-
wtórzyło jej błędów.

– Gorzej, jeśli w świado-
mości dzieci pozostaje błędny 
obraz tradycyjnego małżeń-
stwa. Dzieje się tak w parach 
jednopłciowych, którym prawo 
(obecnie w ponad 20 krajach) 
pozwala na adopcję. W jaki 
sposób Kościół może pomóc 
dzieciom ze złamaną psychi-
ką?

– Istnieją różnego rodza-
ju rehabilitacje, w których 
Kościół aktywnie uczestniczy. 

Wewnątrz Kościoła działają 
grupy wolontariuszy-spe-
cjalistów, którzy mogą wiele 
uczynić dla takich dzieci. Jed-
nak ja osobiście sądzę, że jest 
to sprawa nie tylko Kościoła, 
głos którego w zsekularyzo-
wanym świecie nie ma już 
takiego wpływu jak kiedyś. 
Niestety. Bardzo ważna jest 

praca z rodzinami. Powinna 
się odbywać zarówno na po-
ziomie profilaktycznym, jak 
i wychowawczym. Kościół 
nie jest w stanie w całości 
zmienić rodzinę, może tylko 
jej pomóc. Trzeba, by rodzice 
to zrozumieli i sami szukali 
pomocy.

– Niektóre dzieci zostają 
poczęte na skutek gwałtu. Jak 
drastycznie skrzywdzona ko-
bieta ma zaakceptować myśl 
o tym, że Bóg podarował życie 
poprzez brutalność i okrucień-
stwo? Jak dziecko powinno się 
pogodzić, że przyszło na świat 
„bez miłości”? 

– Życie każdego czło-
wieka – dar Twórcy. Nie da 
się temu zaprzeczyć nawet  
w wypadku niechcianej cią-
ży. Wiadomo, że atmosfera 
poczęcia wpływa na przyszły 
rozwój i wychowanie maleń-
stwa, ale samo życie czło-
wieka podporządkowuje się 
Bogu. Wszechmocny ma na 
nie bezpośredni wpływ.

Druga sprawa – przyję-
cie tego daru przez kobietę. 
W perspektywie chrześcijań-
skiej powinna się zawierzyć 
Opatrzności Bożej. Skoro Pan 
darował życie w jej łonie, ma 
pewien plan dla człowie-
ka, który przyjdzie na świat.  
A więc dziecko poczęte wsku-
tek gwałtu ma takie samo 
prawo do istnienia jak każde 
inne. I jeśli będzie kochane 
przez swoją matkę i najbliż-
sze otoczenie, ma szansę na 
bycie szczęśliwym.

– Niektóre dzieci zostały 
adoptowane. Nie wszystkie, 
lecz wiele z czasem dowiaduje 

się, że kiedyś porzucili je bio-
logiczni rodzice, którzy dali im 
życie. Jak się pogodzić z taką 
niesprawiedliwością?

– Jest to oczywiście do-
tkliwe zranienie. Jednak 
chrześcijanie, dzięki Obja-
wieniu Bożej łaski powin-
ni patrzeć na swoje życie,  
w którym nieustannie spla-

ta się dobro i zło, z nadzieją 
na jasną przyszłość. Dzieci, 
porzucone przez rodziców 
biologicznych, które otrzy-
mały miłość rodzicielską 
od innych, mogą być za to 
wdzięczne Bogu i swojej no-
wej rodzinie. Niektórzy do-
świadczają rodzicielskiej tro-
ski i opieki ze strony zupełnie 
obcych ludzi… Kościół jest 
zawsze gotowy do przytule-
nia dzieci podczas katechezy, 
pracy w świetlicach. Bardzo 
ważne, by młody człowiek 
wzrastał w aureoli troski, by 
czuł się potrzebny i kochany.

Co się tyczy rodziców, 
którzy kiedyś z nieznanych 
przyczyn wyrzekli się maleń-

stwa… Nie trzeba ich winić 
ani osądzać. Dla porzuconych 
dzieci nawet akceptacja tej 
krzywdy to za mało. Trzeba 
odbyć niełatwą, lecz bardzo 
ważną drogę ku przebacze-
niu i pogodzeniu się z nimi. 
Po chrześcijańsku mówiąc, 
trzeba wyprosić dla siebie 
łaskę przebaczenia rodzicom. 
Praktyka uzdrowienia ducho-
wego pokazuje, że ten proces 
jest jednym z najważniej-
szych w kształtowaniu się 
zdrowej osobowości.  

– Niektórzy bezpłodni ro-
dzice odważają się na proce-
durę in vitro. Rodzi się długo 
oczekiwane niemowlę. Jaki 
jest stosunek Kościoła do ta-

kich dzieci? Czy pozwala na 
ich chrzest, mimo że przyszły 
na świat „wbrew Bożej woli”?

– Po pierwsze, Kościół po-
tępia tę procedurę, uważając 
za nienormalną i sprzeczną  
z Bożym prawem. Dlatego też 
trzeba zaznaczyć, że rodzice, 
którzy świadomie zgadzają 
się na zapłodnienie in vitro, 
przyjmują na siebie całą od-
powiedzialność za wszystkie 
jego niemoralne skutki.

Po drugie, Kościół każ-
dego człowieka traktuje  
z miłością i wyrozumiałością, 
tym bardziej dzieci, które nie 
są odpowiedzialne za czyny 
swoich rodziców. Mimo że 
ludzie dziś osiągnęli  wysoki 
poziom rozwoju technologii 
reprodukcyjnych i niby się 
nauczyli manipulować proce-
sem poczęcia, życie człowie-
ka to dar Stworzyciela. I każ-
de poczęte dziecko Kościół 
przyjmuje z miłością.

Co się tyczy chrztu ma-
leństw, które się urodziły 
wskutek in vitro, jak każde 
dziecko mają one pełne pra-
wo do otrzymania tej łaski. 
Zgodnie z kanonem 864 Ko-
deksu Prawa Kanonicznego 
przyjąć chrzest może każdy 
człowiek. Jednym z głównych 
warunków w przypadku ma-
łych dzieci jest zgoda rodzi-
ców czy opiekunów na udzie-
lenie sakramentu, a także 

istniejąca nadzieja na to, że 
ochrzczony będzie wycho-
wywany w katolickiej wierze. 
Można odmówić chrztu wy-
łącznie jeśli nadziei na takie 
wychowanie brak.

Z pasterskiego punktu 
widzenia rodzicom, którzy się 
odważyli na procedurę in vi-
tro, koniecznie trzeba pomóc 
głęboko sobie uświadomić i 
zaakceptować prawdę o ich 
niemoralnej – zgodnie z na-
uką Kościoła – decyzji. Jeśli 
wyrażą żal i będą wychowy-
wali dziecko w świetle wia-
ry chrześcijańskiej, otrzyma 
ono szansę na naprawienie 
wyrządzonego przez rodzi-
ców zła. 

– Kiedyś matka zastępcza 
ofiarowała pewnej rodzinie 
swój materiał genetyczny – 
urodziło się dziecko. Minęło 
sporo czasu, zanim obudziły 
się w niej uczucia macierzyń-
skie. Czy ma jakiekolwiek mo-
ralne prawo na to dziecko?

– W praktyce jest to py-
tanie bardzo trudne. Macie-
rzyństwo zastępcze podlega 
różnym normom prawnym, 
które nieraz są ze sobą 
sprzeczne. Na przykład Ko-
deks Rodzinny Federacji Ro-
syjskiej pozostawia matce 
zastępczej prawo do zacho-
wania dziecka dla siebie, a 
nowa ustawa o Podstawach 
obrony zdrowia obywateli 
kraju o tym już nie wspomi-
na. Trudno więc przyjąć jed-
noznaczną postawę. Jednak 
Kościół jasno się wypowiada 
przeciwko macierzyństwu 
zastępczemu, ponieważ za-
przecza ono podstawowym 
prawom człowieka.

– Czasami dzieci się wsty-
dzą swoich rodziców (bo piją, 
są w więzieniu i in.). Zdarza 
się też, że rodzice nie chcą się 
przyznawać do własnych dzie-
ci. Jak w podobnych sytuacjach 
Kościół radzi człowiekowi wal-
czyć z oburzeniem w duszy?

– Mówi się, że rodziców 
się nie wybiera. Innymi słowy, 
genealogia oraz szacunek do 
więzi krwi należą do natury 
człowieka. W wypadku sytu-
acji patologicznych (uważam, 
że tylko tak je można okre-
ślić) pomoc jest tak samo 
potrzebna i rodzicom, i dzie-
ciom. Obie strony powinny 
nieustannie dokładać starań, 
by zburzyć mury wrogości czy 
nieporozumień i zbudować, 
jeśli jest to możliwe, mosty 
przyjaźni.

Jestem pewny, że te-
mat pojednania jest funda-
mentalny w relacjach mię-
dzy ludźmi, a tym bardziej  
w rodzinie. Serce pełne prze-
baczenia i miłości może nie 
tylko zwyciężyć wszelkie 
oburzenie przeciwko nie-
sprawiedliwości i krzywdzie, 
lecz także zapoczątkować 
zupełnie nowe i ciepłe sto-
sunki. Pomoc w tym wiernym 
należy do priorytetowych za-
dań Kościoła.

Angelina Pokaczajło

DZIECI NIE SĄ WINNE!
Dziecko nie jest zabawką, którą można „nabyć za pieniądze” czy „urodzić dla siebie”.

To maleńki człowiek, którzy przychodzi na świat dla miłości: najpierw, by się nią napełnić, a później dzielić.
Jednak jak można się dzielić tym, co nie zostało do końca poznane?

Dziś przyglądamy się trudnym sytuacjom w rodzinach.
Niejednoznaczne przykłady będzie dla nas wyjaśniał doktor teologii moralnej ks. Mikołaj Cichonowicz.

Dwoje ze stu białoruskich dzieci
z różnych przyczyn jest

pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Prawie każda piąta rodzina w kraju 
jest niepełna.
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W mojej wyobraźni Ad-
went przypomina piękny, 
ozdobny lampion, wiszący 
na ceglanej ścianie, rzuca-
jący jasne ciepłe światło. 
Niedawno po raz pierwszy  
w życiu malowałam akwarelą 
i to nowe doświadczenie za-
chwyciło mnie do głębi serca. 
Spróbuję teraz „namalować” 
swój obraz pod tytułem „Ad-
went”. 

Biorę do rąk czystą kart-
kę papieru. Jego niezmącona 
biel symbolizuje ciszę, bez 
której nie da się odpowied-
nio przeżyć czas przygotowa-
nia na przyjście Zbawiciela. 
Jest ona bardzo potrzebna, 
ponieważ wokół nas i w nas 
jest za dużo szumu i zgiełku. 
Pomaga zauważyć, że mamy 
życie w sobie – życie we-
wnętrzne. Czym i jak często 
karmimy swoją duszę? Nie-
raz tak aktywnie zabiegamy  
o zdrowe odżywianie, die-
tę.. . A czy dbamy o pokarm 
duchowy? Czy sycimy duszę 
modlitwą, przebywaniem  
z Wszechmogącym, Słowem 
Bożym, sakramentami? 

Potrzebujemy ciszy, by 
poznać siebie, a później 
dawać siebie innym. Na co 

dzień mamy „ważne” te-
maty do omówienia, spra-
wy do załatwienia, muzykę  

do słuchania, telefony do roz-
mów i sms-ów. To wszystko 
zagłusza nas samych. Potrze-

bujemy ciszy, by spotkać się  
z Bogiem. Ojciec Niebieski 
nieustannie na nas czeka, 
mówi do nas, ale my mamy 
zbyt dużo na głowie, zbyt 
głośno jest wokół nas, byśmy 
byli w stanie Go usłyszeć. 

Jednak czysta kartka to 
jeszcze nie wszystko. Musi 
być to odpowiedni papier  
– do farb akwarelowych.  
Od jego jakości zależy, czy 
obraz się uda, czy farby będą 
zachowywały się tak, jak 
trzeba. Cisza też ma swoją 
„jakość”. Potrzebujemy jak 
ciszy zewnętrznej, tak i we-
wnętrznej. Co to znaczy? 
Wyeliminowanie hałasu wo-
kół nas pomaga się skupić. 
Jednak dużo ważniejsze jest 
wyciszenie serca. Gdy tylko 
się wsłuchamy w siebie, za-
uważymy, jaki chaos panuje 
wewnątrz: jedna myśl goni 
drugą, uczucie napędza uczu-
cie, wspomnienia zalewają 
wyobraźnię, pilne sprawy 
domagają się naszej uwa-
gi… Nie wierzycie? Spróbuj-
cie przynajmniej przez pięć 
minut zachować zewnętrzną 
ciszę, a się upewnicie. 

Po wyborze odpo-
wiedniego papieru można  

 � Papież Franciszek miano-
wał nowego Stałego Obserwa-
tora Stolicy Apostolskiej przy 
Organizacji Narodów Zjedno-
czonych. Został nim 61-letni 
arcybiskup Gabriele Giordano 
Caccia. Nowo obrany przed-
stawiciel Watykanu przy ONZ 
w Nowym Jorku (USA) pochodzi 
z Włoch. Święcenia kapłańskie 
otrzymał w 1980 roku. Posiada 
stopień doktora teologii oraz 
licencjata prawa kanoniczne-
go. Od 1991 roku znajduje się  
na służbie dyplomatycznej.  
Od 2017 roku sprawował funk-
cję nuncjusza apostolskiego 
na Filipinach. Na stanowisku 
Stałego Obserwatora Stolicy 
Apostolskiej przy ONZ zastąpi 
on arcybiskupa Bernardito 
Auzę, który został mianowa-
ny nuncjuszem apostolskim  
w Hiszpanii. 

 � W historycznym pała-
cu tuż przy placu św. Piotra  
w Watykanie na życzenie Ojca 
Świętego otwarto noclegownię 
dla bezdomnych. W budynku 
znajdują się 1-5-osobowe po-
koje, mogące pomieścić razem 
50 osób. Taras, z którego otwie-
ra się piękny widok na bazylikę 
św. Piotra, będzie wynajmowa-
ny – w ten sposób dom ma sam 
na siebie zarabiać. W budynku 
znajduje się duża jadalnia, sala 
komputerowa. Bezdomni będą 
mogli mieszkać w pałacu tak 
długo, jak im potrzeba, nie ma 
limitu czasu. Zaopiekują się 
noclegownią  wolontariusze ze 
Wspólnoty św. Idziego. 

 � Zgodnie z wynikami an-
kiety socjalnej za rok 2019, 
którą przeprowadził Ośrodek 
„Rozumkowo” na Ukrainie, 
postawa obywateli do najpopu-
larniejszych religii w kraju jest 
raczej pozytywna. Jeśli chodzi 
o wyznanie rzymskokatolickie, 
głosy respondentów podzieliły 
się na stanowczy i obojętny 
(39% і 42% odpowiednio).  
Do innych religii oraz ruchów 
religijnych większość zapyta-
nych wyraziła obojętność lub 
stwierdziła, że o tym nie myśli. 
Z ostatnich danych wynika, że 
za katolików obrządku rzym-
skiego uważa się 1,6% społe-
czeństwa Ukrainy.

 � Wyszukiwarka Google 
stworzyła ranking najpopular-
niejszych świętych, informacji 
o których ludzie najczęściej 
szukają w internecie. Do top-5 
weszli św. Wincenty á Paulo, 
Najświętsza Maryja Panna, św. 
Józef, św. Franciszek z Asyżu, 
św. Paweł. Dalej idą św. Patryk, 
św. Matka Teresa z Kalkuty,  
św. Michał Archanioł, św. An-
toni z Padwy i św. Joanna d’Arc. 
Kończą ranking św. Jan Paweł 
II i św. Juda Tadeusz. 

 � Znany amerykański raper 
Kanye West dąży do wyko-
rzystania swej popularności, 
by ewangelizować. Nie szuka 
„odpowiednich” słów, mó-
wiąc otwarcie, że pracuje dla 
Boga, że jest „chrześcijaninem  
we wszystkim” oraz że „ludzie 
niewierzący to chodzące trupy”.  
Z okazji ukazania się nowej 
płyty „Jesus Is King” („Jezus 
jest Królem”) wykonawca czę-
sto udziela wywiadów mediom, 
dzieląc się zarówno swoimi 
sądami, jak i tradycyjnymi war-
tościami.

vaticannews.va; credo.pro; 
aleteia.org

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
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Analizując wydarzenia z własnego życia, wyciągnąłem wniosek, że powołanie kapłańskie wyprosił dla mnie dziadek. 
Jako pierwszy zasiał w moim sercu ziarnko wiary, był przykładem miłości do Boga. W dzieciństwie, jeśli dziadek nie chciał 
mnie zabierać ze sobą, pytałem obrażony: „Dlaczego?”. Jego odpowiedź była prosta: „Ksiądz nie powinien nigdzie jeź-
dzić”. Wtedy tego nie rozumiałem – przypomniałem te słowa dopiero w seminarium.

Po śmierci dziadka o wzmocnienie mojej wiary troszczyła się chrzestna, siostry katarzynki oraz kapłani, a także 
niektórzy koledzy ze szkoły, razem z którymi chodziłem do kościoła i na lekcje religii. Poświęcić swoje życie służbie Bogu 
i ludziom ostatecznie zdecydowałem podczas rekolekcji powołaniowych.

Przykład wiary niestrudzenie czerpię z życiorysów świętych. Jednak istnieją też ludzie, którzy znajdując się obok, są 
dla mnie wzorem do naśladowania. Przede wszystkim to kapłani, których poznałem w rodzinnej parafii: ks. Krzysztof 

Janas, człowiek modlitwy i pracy, ks. Jerzy Swisłocki, umiejący znaleźć czas dla każdego, wysłuchać i dać radę, oraz obecny 
proboszcz ks. Aleksander Bakłażec, życzliwy i otwarty, traktujący ludzi z dobrocią, uśmiechem i troską. Przykładem tego, jak 

oddanie i wiernie służyć Bogu swoim życiem są też ks. Andrzej Stopyra, ks. Jerzy Konopielko, ks. Andrzej Radziewicz i wielu 
innych.

Przyjęcie święceń jest dla mnie krokiem do samodzielnego życia. To wielka odpowiedzialność za Kościół powszechny, moż-
liwość współpracy z każdym człowiekiem. Sądzę, że posługa kapłana jest posługą unikalną. Wiem, że zostanę posłany do różnych 

ludzi. Jednak najbardziej  się poczuwam do pracy z osobami starszymi, gdyż dziś, niestety, często się nimi pogardza, nie rozumie. 
Uważam też za aktualną i konieczną posługę wśród młodzieży. 

Ks. Witalij Waluk, 
urodził się 26 czerwca 1991 roku, pochodzi z parafii Bożego Ciała
w Krzemienicy (dekanat Wołkowysk)

Pewnie jak większość młodych ludzi nad swoją przyszłością zacząłem się poważnie zastanawiać mniej więcej pod 
koniec 8 klasy. Jednak wtedy nie myślałem jeszcze o kapłaństwie. Po pewnym czasie proboszcz rodzinnej parafii zapro-
ponował mi jako ministrantowi udział w rekolekcjach powołaniowych odbywających się w seminarium. Rozważania, 
modlitwa i dialog z samym sobą… Z czasem zacząłem interesować się kapłaństwem, prosić Boga o znak, że jest to moja 
droga życiowa. Wreszcie po rozmowie z proboszczem postanowiłem wstąpić do seminarium.

Przyjęcie święceń jest dla mnie ogromną łaską, darem od Pana. Mam nadzieję, że będę dobrze spełniał misję dia-
kona. Ufam, że ta posługa, polegająca przede wszystkim na służbie Kościołowi w liturgii, sprawach miłosierdzia i, bez 
wątpienia, na wsparciu kapłana, jeszcze bardziej przybliży mnie do Chrystusa. Właśnie On, dobry Pasterz, jest dosko-
nałym wzorem kapłaństwa.

Przy okazji dziękuję proboszczowi ks. Michałowi Łastowskiemu za jego przykład duszpasterski, rady i słowa, które 
wspierały mnie na duchu, a także wszystkim tym, kogo spotkałem w trakcie swej formacji w seminarium: osobom konsekro-

wanym i wiernym świeckim – za uwagę i pamięć w modlitwie.

Dk. Paweł Szemiet, 
urodził się 12 lipca 1997 roku, pochodzi z parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Kopciówce (dekanat Grodno-Zachód)

DAR DLA CAŁEGO KOŚCIOŁA

Trudno mi mówić o powołaniu, gdyż nie wiem, kiedy dojrzało. Wzrastałem w katolickim otoczeniu i od dzieciństwa 
miewałem myśli o kapłaństwie. Czasami to pragnienie było bardziej wyraźne, czasami mniej, ale nigdy nie znikało. Gdy 
starszy brat wstąpił do seminarium, zrodziły się pewne wątpliwości. Jednak starałem się szukać woli Bożej w życiu i po 
pewnym czasie również okazałem się w seminarium.

Co się tyczy źródeł… Wiara, jak się mówi, została przeze mnie wyssana z mlekiem matki. Duży wpływ wywarły spot-
kania z kapłanami, ich dobry przykład. Zawsze podobało mi się przyglądać zachowaniu starszych księży, szczególnie 
tych, którzy kończyli seminarium w Rydze, i rozmawiać z nimi, ponieważ zachowywali oni bardzo ciekawe tradycje życia 
kapłańskiego. Z ciepłem wspominam śp. ks. Tadeusza Wyszyńskiego, który stał się dla mnie wzorem złączenia inteligencji 

z wiarą i człowieczeństwem. Jestem też wdzięczny wychowawcom seminarium. Od każdego z nich można przejąć pewną 
dobrą cechę. Dziękuję krewnym oraz wspólnocie parafialnej za wsparcie modlitewne! Odczuwam je bardzo wyraźnie.

Święcenia to konkretny krok do ofiarowania siebie służbie Bogu w Kościele. Czuje się odrobinę lęku, gdyż znacznie moc-
niej uświadamia się odpowiedzialność, którą się wkrótce na siebie przyjmie. Jednak czuje się też radość, ponieważ niedługo 

nadejdzie chwila, do której tak długo się przygotowywało. W przyszłości pragnę poświęcić swe zdolności i możliwości misji 
ewangelizacyjnej, do której wzywa Kościół. Może się ona realizować na różnie sposoby: zarówno poprzez zwyczajne formy duszpa-

sterstwa, jak i na przykład przez muzykę, literaturę...

Dk. Tomasz Mikołajczyk,
urodził się 1 kwietnia 1996 roku, pochodzi z parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Lidzie

Jakie znaczenie mają święcenia dla nowych pracowników niwy Pańskiej? 
W czym widzą oni swoją misję? Kto jest dla nich przykładem życia kapłańskiego? 

BARWY ADWENTU

 ciąg dalszy ze str. 1
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
zabierać się do szkicowania, 
mającego ułatwić późniejsze 
malowanie farbami. Szkic 
to plan przeżycia Adwentu, 
konkretna propozycja tego, 
jak będzie wyglądało moje 
oczekiwanie na Zbawiciela. 
Chodzi o aktywne czekanie. 
Jest to praca nad sobą, pre-
cyzyjne postanowienia, wal-
ka ze słabością, oczyszczenie 
serca z tego wszystkiego, co 
przeszkadza, co nie pozwala 
Chrystusowi narodzić się we 
mnie. Co chcemy namalować 
w czasie tego Adwentu, jakie 
postanowienie podjąć?

Mamy już delikatny, ale 
dość konkretny szkic ołów-
kiem, pokazujący, gdzie 
znajduje się główny obiekt 
obrazu – lampion, jakie ma 
rozmiary, w którym miejscu 
i w jaki sposób jest przy-
twierdzony do ściany. Inaczej 
mówiąc, mamy konkretny 
duchowy plan na Adwent. 
Wiemy, co chcemy zmienić  
w sobie i w jaki sposób bę-
dziemy ku temu dążyli. 

Nadszedł czas na kolo-
rowanie obrazu, by stał się 
żywy, przyciągający uwagę, 
oświecający nasze życie i ży-
cie innych ludzi. Zaczniemy 

od światła, które jest bardzo 
delikatne, jasno-żółte, w nie-
których miejscach białe, roz-
świetla nasz lampion i ścianę, 
na której wisi. Światło to ła-
ska, promieniująca w naszych 
sercach. Łaska daje światło  
i siłę. Grzech natomiast spro-
wadza do serca mrok. Niby  
o tym wiemy i nawet rozu-
miemy, ale czy kiedykolwiek 
zastanawialiśmy się, czym 
jest ciemność we własnej du-
szy i jakie są jej skutki? Jaka 
barwa przeważa w naszych 
sercach – mrok czy jasność? 
Czy podoba nam się to, co 
widzimy, czy pragniemy to 
zmienić? Światło na obra-
zie ma bardzo jasny odcień  
i oświeca wszystko wokoło. 
Jakie światło płonie w wa-
szych sercach?

Każda farba akwarelowa 
powinna wyschnąć, by nie 
wymieszać się z innymi ko-
lorami. Podobnie się dzieje 
z postanowieniami w czasie 
Adwentu – potrzeba czasu  
i cierpliwości, by się utrwa-
liły, zaczęły wpływać na 
nasze życie. Zabieramy się  
do ceglanej ściany o cie-
płym rudo-pomarańczowym 
kolorze z lekkim odcieniem  

brązu. Ten kolor kojarzy mi się 
ze spotkaniem, ciepłą przyja-
cielską rozmową przy świetle 
kominka. Adwent rozpoczyna 
dialog Anioła i Maryi podczas 
Zwiastowania. Ich spotkanie 
uczy, że modlitwa ma być roz-
mową, która zawsze zakłada 
dwie strony: mówię – potem 
słucham; Bóg mówi – wypeł-
niam Jego wolę. Warto przyj-
rzeć się swojej modlitwie  
– czy jest podobna do rozmo-
wy Anioła i Maryi? Czy w ogó-
le jest dialogiem, czy raczej 
„litanią” próśb i potrzeb? Co 
Bóg powiedział nam podczas 
ostatniej modlitwy? Czy py-
tamy Go o zdanie w różnych 
sprawach? 

Czekamy, aż farba wy-
schnie. Po czym możemy 
pokolorować obudowę lam-
pionu. Myślę, że powinien to 
być głęboki ciemno-brązowy 
kolor. Kojarzy mi się on z 
tęsknotą. Chyba każdy z nas 
doświadczył już w życiu tego 
uczucia, wie, jak może być 
dojmujące. W ciszy i dialogu 
z Bogiem mamy szansę, by 
zobaczyć, za czym tęsknimy, 
o czym najczęściej myśli-
my, czego nam tak bardzo 
brakuje i jak to się w życiu  

przejawia. Za kim lub za czym 
tęsknimy? O czym to świad-
czy? Jakie barwy ma Wasza 
tęsknota? 

Obraz jest coraz piękniej-
szy! Bierzemy do ręki niezwy-
kły długopis żelowy – piszący 
białym kolorem. Pozwoli on 
nanieść refleksy światła, od-
bijającego się najbardziej na 
najciemniejszych fragmen-
tach lampionu. Te linie i krop-
ki ożywiają obraz, sprawiają 
wrażenie, że światło porusza 
się i migoce. Przypomina mi 
radość, która ożywia i ogrzewa 
serce. Warto w czasie Adwentu 
zobaczyć, co lub kto jest dla 
mnie źródłem radości, zwrócić 
uwagę na skutki prawdziwego, 
głębokiego duchowego unie-
sienia. Jakich barw użyjecie  
do malowania Waszej radości?

Piękny lampion jest pra-
wie gotowy… Pozostał koń-
cowy – bardzo ważny – etap 
tworzenia obrazu! Trzeba 
nadać mu ostateczny kształt. 
Bierzemy do ręki czarny dłu-
gopis żelowy i podkreślamy 
jeszcze raz kontury, które na 
początku delikatnie szkicowa-
liśmy ołówkiem. Niektóre linie 
się nie zmieniły, inne musimy 
trochę skorygować, gdyż farba 

zmieniła kontur. Podkreślamy 
też te miejsca, gdzie potrzeba 
więcej cienia czy wyraźniej-
szych granic. Te ostatnie rysy 
to rola miłości w przeżywaniu 
Adwentu. Miłość czyni wszyst-
ko konkretnym, realnym, na-
macalnym – nasze szkice, 
plany duchowe, postanowie-
nia. Jest sensem, motywem, 
powodem i uzasadnieniem 
całego obrazu Adwentu. Z mi-
łości chcemy walczyć o ciszę,  
z miłości czynimy wysiłek 
modlitwy – prawdziwego dia-
logu. Miłość sprawia, że wal-
czymy z ciemnością grzechu, 
staramy się uporządkować 
swoje pragnienia, nie pod-
dajemy się smutkowi, z któ-
rego jak mówi Pismo Święte, 
„nie ma żadnego pożytku”  
(Syr 30, 23), lecz wybieramy 
radość.   

Powstał niezwykły koloro-
wy obraz Adwentu – lampion 
rozświetlający mroki życia. Jaki 
obraz stworzycie Wy? Jakich 
kolorów użyjecie? Jak „poma-
lujecie” swoje serce w tym 
czasie oczekiwania? Może do-
dacie coś do mojej palety?

 
S. Zoja Dąbrowska ISSM

Swoje powołanie odkryłem w 9 klasie, ale nie mogłem dać Bogu odpowiedzi, gdyż nie byłem pewny. Rok później 
wyznałem rodzicom, że chcę zostać kapłanem. Odreagowali dobrze, jednak dało się zauważyć, że nie do końca się  
z tym zgadzają. Po kilku dniach mama zaproponowała mi najpierw pójść na studia, a potem, jeśli nie zmienię zdania,  
wraz z tatą udzielą mi rodzicielskiego błogosławieństwa na tę niełatwą drogę.

W koledżu myśli o kapłaństwie czasami mnie przepełniały, a czasami znikały w ogóle. W końcu nie mogłem już sta-
nowczo odpowiedzieć, czy chcę zostać kapłanem, czy nie. Wtedy na jednej z adoracji zwróciłem się do Jezusa z pytaniem: 
„Co mam robić?”. Na odpowiedź nie musiałem długo czekać. Zakonnica posługująca w naszej parafii podeszła do nas, 
młodych ludzi, i powiedziała: „Do któregoś z was Bóg mówi: «Jeśli chcesz iść za Mną, zaprzyj się samego siebie, weź swój 

krzyż i idź»”. Po tych słowach zyskałem pewność swojego postanowienia, by zostać kapłanem. 
Święcenia to jedna z najważniejszych chwil mojego życia. Jest podjęciem ogromnej odpowiedzialności nie tylko za życie 

własne, lecz także za życie innych ludzi, których Bóg postawi na mojej drodze. Swoją misję widzę w byciu świadkiem zmar-
twychwstałego Chrystusa, głoszeniu Słowa Bożego i niesieniu ludziom miłości, którą Stwórca pragnie otoczyć każdego człowie-

ka. Przykładem dla mnie są kapłani, którzy osiągnęli główny cel swojego życia i dziś wychwalają Boga w Jego Królestwie: św. Jan 
Paweł II oraz kapłani-męczennicy z Lidy.

Jestem bardzo wdzięczny proboszczowi rodzinnej parafii ks. kanonikowi Włodzimierzowi Hulajowi. Swoim przykładem pokazuje, jaki 
powinien być kapłan oraz jaki ma mieć stosunek do innego człowieka. Z całego serca dziękuję rodzicom, którzy podczas chrztu podjęli 
zadanie wychowywania mnie w wierze katolickiej i go zrealizowali, a także babci i dziadkowi, że nauczyli mnie pierwszych modlitw.

Dk. Andrzej Strukiel,
urodził się 19 listopada 1993 roku, pochodzi z parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Lidzie

Gdy chodziłem do 8 klasy, zaproponowano mi pomagać księdzu podczas Mszy św. Od chwili gdy zostałem ministran-
tem, nie pozostawiały mnie myśli o tym, by pójść za Chrystusem, obierając drogę życia kapłańskiego. Prosiłem, by Jezus 
wyprowadził na ten szlak, który On z miłością wybrał dla mnie. Kilkakrotnie brałem udział w rekolekcjach powołanio-
wych, gdzie kapłani i alumni pomagali nam, młodym chłopakom, rozważać nad kapłaństwem. W 10 klasie ostatecznie 
postanowiłem, że pójdę do grodzieńskiego seminarium.  

Wzrastać w wierze przede wszystkim pomagali mi rodzice: najpierw gdy przynieśli do świątyni i ochrzcili, a później 
gdy każdego dnia gromadziliśmy się na wspólnej modlitwie, gdy razem w niedziele i święta chodziliśmy do kościoła. 
Pokrzepiała moją wiarę również babcia, która prowadziła pierwsze „katechezy”: uczyła modlitw i opowiadała o Panu 
Bogu. Do przyjęcia sakramentów spowiedzi i Komunii św., a później do sakramentu bierzmowania mnie, jak również 

wielu innych, przygotowywały siostry zakonne.
W swoim powołaniu wzrastałem dzięki kapłanom, których spotykałem na drodze życiowej. Przede wszystkim chodzi mi 

o proboszcza rodzinnej parafii oraz wikariuszy, posługujących jakiś czas temu oraz niosących posługę obecnie. Ważną rolę 
na pewno odegrali również wszyscy ludzie, którzy się modlili za mnie.

Przyjąć święcenia diakonatu oznacza po raz kolejny odpowiedzieć „tak” na wezwanie Chrystusa „Pójdź za mną”; oznacza 
podjąć zadanie Jezusa, a mianowicie służbę przy ołtarzu Pana, głoszenie Słowa Bożego. Innymi słowy, oznacza ofiarowanie swojego 

życia posłudze na rzecz Boga i ludzi. W perspektywie każde zadanie powierzone przez biskupa będę przyjmował jako wolę Najwyższego. 
Widzę siebie w duszpasterstwie parafialnym. Chcę pomagać ludziom poznawać Pana Boga, w sposób szczególny tym, którzy najbardziej 
tego potrzebują.

Przygotowali
ks. Jerzy Martinowicz i Kinga Krasicka

Dk. Dymitr Malec, 
urodził się 18 czerwca 1996 roku, pochodzi z parafii Świętej Rodziny
w Lidzie

Powołanie dla mnie to odpowiedź na niewysłowioną miłość, którą tak hojnie i niestrudzenie obdarza Bóg. Innymi 
słowy, jest to odczucie mocnego pragnienia, by dzielić się tym, co kiedyś sam otrzymałem od Pana. Przyjęcie święceń 
oznacza przede wszystkim zaproszenie do nowej, głębszej relacji z Bogiem. Buduje się ją między innymi na uświadomie-
niu powierzonej mi odpowiedzialności oraz zaufaniu, którego ze wszystkich sił będę się starał nie zawieść.

Swoją misję w Kościele widzę w tym, by zawsze, mimo wszelkich trudności i okoliczności życiowych, pozostawać od-
zwierciedleniem bezgranicznej miłości Bożej w świecie. Oznacza to, że powinienem robić wszystko, co możliwe, by nigdy 
nie pozostawić człowieka sam na sam z jego problemami, wątpliwościami czy rozpaczą, lecz wprowadzić do jego serca 
pokój, radość i poczucie bliskości Jezusa. Sądzę jednak, że ta misja może zostać zrealizowana wyłącznie wtedy, gdy wszel-

ki uczynek jest przesiąknięty mocnym pragnieniem naśladowania Chrystusa, połączony z bezinteresownym i posłusznym 
wykonywaniem zadań wyznaczonych przez Kościół.

Całym sercem wierzę, że każdy człowiek, którego poznałem, w pewien sposób wpłynął na moje duchowe ukształtowanie. 
Jednak chciałbym wyróżnić wśród nich swoich rodziców, którzy stylem życia i postępowaniem ukorzeniali we mnie, uważam, 

niezbędne dla współczesnego kapłana walory. Mam nadzieję, że w ciągu życia uda mi się wcielić przynajmniej pewną część tych 
wartości.
Jestem ogromnie wdzięczny Bogu za to, że stawia na mojej drodze kapłanów, którym się chce dorównać. Większość z nich to pro-

ści ludzie wierni swojemu powołaniu i otwarci na działalność Pana w swoim życiu. Nie sposób nie przywołać o. Witolda Żelwetro, który 
pomagał mnie oraz moim krewnym stawiać pierwsze świadome kroki ku poznaniu Stwórcy i Jego miłości. Przykład jego posługi na zawsze 
pozostanie w mojej pamięci i sercu.

Dk. Eugeniusz Amosionok, 
urodził się 8 marca 1987 roku, pochodzi z parafii św. Andrzeja Apostoła 
w Słonimiu 

Ksiądz-lekarz
z Głębokiego

Brazylijska diecezja Pon-
ta Grossa zwróciła się 
do Watykanu z prośbą  
o rozpoczęcie procesu bea-
tyfikacyjnego ks. Wacława 
Szuniewicza CM, który za-
słynął jako ksiądz-lekarz.
Kapłan urodził się 28 grud-

nia 1892 roku w Głębokim 
na terytorium ówczesnej Gu-
berni Wileńskiej w szlache-
ckiej rodzinie Szuniewiczów.  
W 1917 roku w Moskwie otrzy-
mał dyplom lekarza. W 1927 
roku wstąpił do Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy św. Win-
centego á Paulo (lazarystów). 
Posługiwał w Chinach, USA, 
Brazylii.

Był prekursorem chirurgicz-
nego leczenia astygmatyzmu 
rogówkowego. Co roku prze-
prowadzał około 800 operacji 
zaćmy.

Nuncjusz nas zostawia?
Arcybiskup Gabor Pinter 
żegna się z Białorusią.
Papież Franciszek skierował 

hierarchę do pracy dyploma-
tycznej w Hondurasie (Amery-
ka Środkowa). Powiadomienie 
o tym zostało opublikowane 
przez Nuncjaturę Apostolską 
na Białorusi.

Abp Gabor Pinter posługuje 
jako nuncjusz apostolski w 
naszym kraju od 13 maja 2016 
roku. Będzie kontynuował 
swoją misję dyplomatyczną 
w RB mniej więcej do połowy 
stycznia 2020 roku.

Podziękowanie
za aborcję… Bogu

Amerykańscy obrońcy 
życia są zszokowani ini-
cjatywą aborcyjnej ak-
tywistki, która sprzeda-
je w internecie koszulki  
z napisem „Thank God 
for Abortion” („Dzięki 
Bogu za aborcję”). Zachę-
ca osoby popierające abor-
cję do fotografowania się  
w nich i umieszczania 
zdjęć na specjalnym koncie 
na Instagramie.
Inicjatywa „Thank God for 

Abortion” powstała w 2015 
roku w odpowiedzi na zamyka-
nie niektórych klinik aborcyj-
nych, niespełniających usta-
wowych standardów. Założyła 
ją Viva Ruiz, przedstawiająca 
się jako „artystka, twórca, 
queer, katoliczka, dumna  
z tego, że miała dwie abor-
cje”. Jej celem jest „eliminacja 
stygmatyzującego określania 
aborcji mianem grzechu po-
przez radosne spojrzenie na 
własne doświadczenie z abor-
cją”, z nadzieją, że zainspiruje 
innych, oraz z przekonaniem, 
że „dostęp do usług reproduk-
cyjnych jest podstawowym  
i zwykłym prawem człowieka”.
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Ludzkie  zdrowie  jest 
ułomne. Człowiek od wieków  
na wszelkie sposoby próbuje 
bronić się przed słabością, sta-
rością, a nawet przed śmiercią. 
Ten fakt sprzyjał powstaniu 
alternatywnej medycyny i pozo-
staje źródłem tworzenia różnych 
metod terapii w ramach niej.  

Jeden z nich – osteopatia, 
czyli diagnostyka i kuracja 
schorzeń za pomocą „zdolnych 
rąk”, polegająca na tzw. „po-
dejściu całościowym”. Uwagę 
skupia się na tym, że człowiek 
jest jedną fizyczną, duchową  
i psychologiczną całością, i nie 
wolno te płaszczyzny dzielić. 
Osteopaci sądzą, że manualne 
oddziaływanie na organizm 
może wpłynąć na umysł i duch.

Wiadomo, doświadczając 
pewnej choroby, trzeba brać 
pod uwagę całego człowie-
ka, lecz podejście całościowe 
nie zawsze jest dobre. Tak na 
przykład pewną niemoc można 
„wymasażować” i wyleczyć 
za pomocą masażu (zwalczyć 
ból kręgosłupa czy zmniejszyć 
natężenie mięśni). Jednak nie 
wolno zastępować metodą ma-
nualną tradycyjnej medycyny 
tam, gdzie jest konieczna. Jeśli 
chodzi o depresję, powodem 
powstania której na pewno nie 
jest zdrętwiały mięsień, warto 
zastosować środki medyczne.

Trzeba na wszystko patrzeć 
mądrze. Nie lenić się analizo-
wać, gdzie źródło choroby leży 
na wierzchu, gdzie tkwi głę-
biej, a gdzie potrzeba zwykłego 
proszku na grypę. 

 
Ks. Oleg Kuderko

Według grodnensis.by

Czy może katolik 
zwracać się po po-
moc do osteopaty?

Choć jesteśmy ludźmi 
wierzącymi i wiemy, że 
życie nie kończy się zło-
żeniem ciała człowieka 
do grobu, że śmierć to 
drzwi do wieczności, to 
jednak dla wielu odejście 
krewnego czy przyjaciela 
staje się źródłem nie-
pohamowanego smut-
ku, a nawet rozpaczy. 
Jak pomóc tym, którzy 
doświadczają trudnych 
emocji? W jaki sposób 
się zachować? Czy dzie-
cku wolno powiedzieć  
o śmierci bliskiej osoby? 
Są to pytania bolące, lecz 
bezpośrednio związane 
z ludzkim życiem, więc 
mogą dotknąć każdego 
z nas. 

Każda śmierć kogoś 
bliskiego – nagła czy też 
przewidywana, odejście 
osoby starszej czy małe-
go dziecka – jest trudna 
do przyjęcia. Dlatego aby 
potrafić pomóc ludziom 
w żałobie, trzeba posia-
dać odpowiednią wiedzę. 
Wiadomo, można zwrócić 
się do odpowiednio przy-
gotowanych specjali-
stów, jednak pamiętajmy, 
że okazać wsparcie może 
każdy z nas, a w sposób 

szczególny najbliżsi. 
W literaturze spe-

cjalistycznej podaje się 
przeważnie pięć stanów, 
doświadczanych przez 
osoby, które straciły ko-
goś bliskiego:

1. szok i zaprzeczenie;
2. dezorganizacja
    zachowania;
3. bunt;
4. smutek i depresja;
5. akceptacja
   i pogodzenie się
   ze stratą.

Od zaprzeczenia do ak- 
ceptacji jest bardzo dłu-
ga droga. Na początku 
człowiek do końca nie 
wierzy, że bliska osoba 
już nie żyje. Czasami na-
wet zachowuje się tak, 
jak gdyby jego ta strata 
nie dotyczyła; bywa otę-
piały, nieobecny. Ważne 
jest wtedy nie osądzać 
go za brak wrażliwości. 
Emocje przyjdą później. . . 

Na drugim etapie 
człowiek przeżywa dezor-
ganizację zachowań. Na 
przykład codzienne obo-
wiązki staną się za trud-
ne, gdyż będzie się kon-
centrował na zmarłym.  

Może go przygniatać 
poczucie winy; zacznie 
się izolować od innych. 
Ważne jest wtedy mieć 
taką osobę blisko sie-
bie, towarzyszyć swoją 
życzliwą obecnością i w 
razie potrzeby okazać 
gotowość pomocy. Nie 
trzeba na siłę pocie-
szać albo próbować roz-
weselić, najważniejsze  
w takiej sytuacji jest by-
cie obok.  

Gdy człowiek docho-
dzi do stanu buntu, za-
czyna odczuwać gniew. 
Może być kierowany  
na każdego: zaczyna-
jąc od Boga, który „jest 
wszystkiemu winien”, 
kończąc na osobie, któ-
ra chce pomóc. W takich 
chwilach nie jest zdol-
ny do dyskusji, więc nie 
warto je podejmować. 
Wystarczy delikatnie  
w rozmowie przypominać 
o dobrych chwilach prze-
żytych wspólnie. 

Po gniewie przy-
chodzi apatia. Osobę  
w żałobie nic już nie cie-
szy. Zaniedbuje siebie  
i widzi wszystko w czar-
nych barwach, nieustan-
nie czuje się zmęczona  

i wyczerpana. Na tym 
etapie trzeba po pro-
stu być obok, pomagając 
ogarniać rzeczywistość, 
gdyż samodzielnie może 
nie być do tego zdolna. 

Dopiero potem przy-
chodzi akceptacja. 
Człowiek, przeżywają-
cy stratę, powoli wraca  
do życia, podejmu-
jąc nowe zadania już  
bez udziału osoby, która 
odeszła. Od tego momen-
tu nie warto wspominać  
o żałobie i doświadczo-
nych uczuciach, lecz po-
móc w realizacji obra-
nych celów. 

Człowiek towarzy-
szący osobie w żałobie 
powinien być szczery  
i autentyczny, bezin-
teresowny, życzliwy  
i empatyczny. Udzielając 
wsparcia, warto sięgnąć  
do wewnętrznych za-
sobów cierpiącego, aby 
uwypuklić znaczenie 
pomocy samemu sobie. 
Wzmocni to jego po-
czucie własnej wartości 
– nabierze on pewności 
siebie, zacznie samo-
dzielnie szukać odpowie-
dzi i polegać na sobie. 

W żałobie nie wolno 

zapomnieć o dzieciach. 
Inaczej reagują one  
na śmierć niż dorośli. 
Najważniejsze jest za-
pewnienie im na wszelki 
sposób poczucia bezpie-
czeństwa. Warto pozwo-
lić dziecku doświadczyć 
smutku, gdyż powinno 
zweryfikować własne 
sądy na ten temat. Pro-
ste i bezpośrednie wy-
jaśnienie tego, czym jest 
śmierć, jest lepsze niż 
trudne próby ukrywania 
tego faktu. Dziecko ma 
widzieć, jak w rodzinie 
radzi się ze stratą. 

Jako ludzie wierzą-
cy, powinniśmy pamiętać, 
że jednym z najlepszych 
środków na przeżycie ża-
łoby jest modlitwa. Pro-
sząc dla zmarłych o życie 
wieczne z Bogiem, w ser-
cu wzmacnia się nadzieja 
na spotkanie z najbliż-
szymi w Niebie. Człowiek 
przeżywający żałobę  
w modlitwie może odna-
leźć ukojenie i szybciej 
powrócić do swoich zadań 
życiowych. 

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog

Żałoba w rodzinie. 
Jak pomóc osobom, 
które straciły kogoś 

bliskiego?

ADWENT: DROBNY DOBRY 
UCZYNEK NA KAŻDY DZIEŃ
1 grudnia w Kościele rozpoczyna się szczególny czas – okres oczekiwania 

na Narodzenie Chrystusa, Adwent. Wcześnie zapadający mrok oraz powszechne 
migotanie świateł zanurzają w atmosferze zadumy, planowania, przygotowania  
do przyjścia na świat Dzieciątka Jezus. Liczni wierni czują się zainspirowani  
do poświęcenia tego czasu służbie bliźnim, podjęcia pewnych wyrzeczeń, du-
chowemu wzrastaniu, dobrym uczynkom. Niektórzy odważają się do obrania 
poważnych postanowień i starannie je spełniają w ciągu czterech tygodni.

Redakcja „Słowa Życia” proponuje listę pomysłów na owocne przeżywanie Adwen-
tu. Można trzymać się rad codziennie lub wybrać kilka spraw do zrealizowania. W obu 
wypadkach pomoże to Tobie, drogi Czytelniku, sprawić radość bliźniemu i trochę przy-
bliżyć się do Pana. 

 
  1. Życz sprzedawcy w sklepie miłego dnia. Zobaczysz, że sprawisz mu przyjemność.
  2. Porozmawiaj z dziadkiem czy babcią mieszkającymi po sąsiedzku. Wysłuchaj
      ich – starsze osoby bardzo potrzebują rozmowy.
  3. Pochwal pracę innego człowieka. Być może zainspiruje to was obu do jeszcze
      wspanialszych przedsięwzięć.
  4. Przebacz swojemu krzywdzicielowi, nawet jeśli nie utrzymujesz już z nim kontaktu.
      Nie miej żalu w sercu.
  5. Przejrzyj swoją garderobę. Zanieś niepotrzebne, ale czyste i dobre ubranie do punktu
      zbioru odzieży dla bezdomnych.
  6. Ustąp komuś miejsca w kolejce. Naucz się nie spieszyć.
  7.  Zaplanuj udział w roratach. Zaproponuj przyjacielowi dołączyć. 
  8. Pomódl się za nieprzyjaciół. Przede wszystkim złagodź swój stosunek do nich.
  9. Poświęć wieczór krewnym i bliskim. Zaproś ich do siebie na poczęstunek.
10. Znajdź w ciągu dnia czas na lekturę Biblii.
11. Poczęstuj bezdomnego czymś ciepłym – herbatą czy bułeczką.
12. Oddaj zbędne, lecz w dobrym stanie, rzeczy temu, kto ich potrzebuje.
13. Uśmiechnij się przechodniowi. Być może polepszy mu to humor.
14. Zadzwoń do kolegi, z którym dawno nie rozmawiałeś lub się pokłóciłeś.
      Zrób pierwszy krok.
15. Ofiaruj kilka chwil dla świętego patrona. Pomódl się za jego
      wstawiennictwem – poproś o coś lub podziękuj.
16. Kup dekoracje i stwórz w swoim pokoju świąteczną atmosferę. Zawieś  

             na oknie światełka, by na dworze zrobiło się trochę jaśniej, a przechodniom weselej.
17. Pomóż bliźniemu radą. Na pewno ktoś z otoczenia jej potrzebuje.
18. Przygotuj prezenty na Gwiazdkę dla krewnych i przyjaciół.
19. Ogranicz korzystanie z gadżetów: nie graj za dużo w gry komputerowe ani
      nie „przesiaduj” zbyt długo na portalach społecznościowych.
20. Weź udział w akcji charytatywnej. I niekoniecznie musi to być ofiara pieniężna.
21. Przystąp do spowiedzi – oczyść swoją duszę z grzechu.
22. Weź udział w rekolekcjach parafialnych. Zwykle trwają trzy dni.
23. Poszukaj informacji o ciekawych tradycjach bożonarodzeniowych.
      Będziesz miał okazję do zrobienia niespodzianki rodzinie na Święta. 
24. Podziel się opłatkiem i pójdź na Mszę św. Pasterkę.
25. Ciesz się i świętuj Narodzenie Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela!

W tym roku Bóg znów się narodzi jako maleńkie Dziecko. Nasze najważniejsze za-
danie polega na przygotowaniu dla Niego ciepłej „stajenki” w swoim sercu. Z zapałem 
zabierając się do postanowień, nie zapomnijmy, dla Kogo to wszystko robimy…

Niech tegoroczny Adwent będzie dobrym czasem dla każdego z nas: przyniesie 
zmiany na lepsze, rozwiąże kłótnie, uporządkuje życie, natchnie do gorliwego pełnie-
nia obowiązków, które wynikają z powołania, i obdarzy prawdziwą radością. Niech ten 
okres stanie się czasem pełnej harmonii ze sobą, światem i Panem. Błogosławionego 
przeżywania Adwentu! 

Olga Sielicka
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Kalendarz
wydarzeń
24 listopada

Uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata.

Dzień modlitw w intencji 
wychowawców, wykładowców 

i kleryków Wyższego 
Seminarium Duchownego  

w Grodnie.

30 listopada
Święto św. Andrzeja Apostoła. 

1 grudnia
I Niedziela Adwentu. Początek 

nowego roku liturgicznego.

Zachęcamy do przeżywania 
tego okresu w pobożności  

i trzeźwości.

3 grudnia
Wspomnienie św. Franciszka 

Ksawerego, prezbitera.

5 grudnia
Rocznica poświęcenia bazyliki 

katedralnej w Grodnie.

7 grudnia
Wspomnienie św. Ambrożego, 

biskupa i doktora Kościoła.

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

WIADOMOŚCI ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

   W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:

NOWA PARAFIA W GRODNIE
Świadectwo o rejestracji państwowej otrzymała parafia bł. Marianny Biernackiej. Do-

kument został podpisany w uroczystość Wszystkich Świętych przez Wiktora Liskowicza, 
wiceprzewodniczącego Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego. 

Do nowej parafii należy grodzieńskie osiedle Baranowicze. Dołączy ona do deka-
natu Sopoćkinie. Za patronkę obrano bł. Mariannę Biernacką, która wraz z synem i inny-
mi mieszkańcami Grodna i Lipska została rozstrzelana przez faszystów podczas II wojny 
światowej na fortach koło wsi Naumowicze. Proboszczem mianowano ks. Jerzego Marti-
nowicza – sekretarza biskupa grodzieńskiego, rzecznika prasowego kurii grodzieńskiej 
oraz odpowiedzialnego za media diecezji.

Nowa parafia w mieście nad Niemnem została powołana do istnienia po 20 latach 
od  beatyfikacji bł. Marianny, która się odbyła w 1999 roku. Kobieta wraz z innymi mę-
czennikami II wojny światowej została włączona w poczet błogosławionych przez papieża 
Jana Pawła II.

 

Klerycy grodzieńskiego WSD przeżyli kolejny dzień skupienia, który poprowadził  
ks. Jerzy Żegaryn, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Nowogródku. Za temat  
do rozważań obrano słowa: „Uzmysłowić przeszłość, by zrozumieć współczesność”. Asce-
tyczne konferencje, wspólne i indywidualne modlitwy, adoracja Najświętszego Sakra-
mentu oraz Msza św. sprzyjały analizowaniu przez alumnów swoich relacji z Bogiem.

Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz odprawił w lidzkiej parafii Świętej 
Rodziny Mszę św. w intencji kapłanów, którzy w 2014 roku skończyli studia i formację  
w grodzieńskim Wyższym Seminarium Duchownym.

Biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski nawiedził kaplicę w Ma-
salanach (dekanat Brzostowica Wielka), by wraz z wiernymi pomodlić się między innymi 
za śp. biskupa wileńskiego Ignacego Massalskiego, pochodzącego z tych terenów. Wika-
riusz generalny odwiedził też parafię św. Judy Tadeusza w Przywałce (dekanat Grodno-
-Wschód). W tym dniu miejscowi wierni dziękowali Bogu za 100 lat istnienia kościoła.  
Z tej okazji hierarcha celebrował Mszę św. w intencji wszystkich tych, którzy przyczynili 
się do powstania świątyni.

• Biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej Jerzy Kasabucki przewodniczył  
uroczystości odpustowej ku czci św. Judy Tadeusza w Łazdunach (dekanat Iwie). • W ba-
zylice katedralnej w Grodnie modlono się za śp. duchowieństwo diecezji grodzieńskiej. 
• Ojcowie pijarzy organizowali dzień skupienia w trokielskim sanktuarium. • We wsi 
Szaulicze (dekanat Wołkowysk), spalonej przez hitlerowców podczas II wojny świato-
wej, modlono się za ofiary tej tragedii. • W Makarowcach (dekanat Brzostowica Wielka)  
w dniu wspomnienia liturgicznego św. Huberta myśliwi zgromadzili się na wspólnej Eucha- 
rystii. • Kaplica w Dworzyszczu (dekanat Raduń) została przekazana trokielskiej parafii. 
• Spotkanie z malarką Nadzieją Buką odbyło się w sanktuarium w Woronowie (dekanat 
Raduń). • W budynku seminarium duchownego w Grodnie miało miejsce spotkanie pa-
sterskie kapłanów diecezji grodzieńskiej. • Alumni WSD w Grodnie stworzyli nagranie 
piosenki „Białoruś, Białoruś!”. • Wierni z parafii św. Wacława w Wołkowysku nawiedzili 
sanktuarium w Trokielach. • Dni młodzieży i spotkania dla młodych organizowane przez 
ojców pijarów odbyły się w Szczuczynie. 

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

Programy
redakcji

katolickiej

Intencje
różańcowe

 Listopad
O pomnożenie  

wśród diecezjan wiary  
w życie wieczne oraz bojaźń 

Bożą w zachowaniu Przykazań.

O obfite owoce duchowe  
I Synodu Diecezjalnego. 

Grudzień
O dar zdrowej pobożności 

i wierności tradycji 
chrześcijańskiej w rodzinach. 

O obfite owoce duchowe  
I Synodu Diecezjalnego.

„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.
 

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.  
W każdą niedzielę  

o godzinie 8.55 
na falach Pierwszego 

Krajowego Programu Radia 
Białoruskiego oraz 

w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.

Portal internetowy 
diecezji grodzieńskiej 

grodnensis.by 
Naświetla wydarzenia  

z życia Kościoła  
na Grodzieńszczyźnie.  
Są dostępne materiały 
fotograficzne i filmowe.

JEDNYM WERSEM

24 listopada 1966 r. – ks. dr Seweryn Janowski, prob. Wawiórka;
24 listopada 2018 r. – ks. Kazimierz Walczuk SDB,
                                        prob. Dziatłowo, Niestaniszki;
25 listopada 1949 r. – ks. kan. Michał Majewski, duszp. Minojty;
29 listopada 1995 r. – ks. Tadeusz Łaś SCJ, duszp. Lack;
      2 grudnia 2016 r. – ks. kan. Ludwik Staniszewski, prob. Gniezno;
      3 grudnia 1964 r. – ks. Stanisław Śmiałowski, prob. Kozłowicze;
      3 grudnia 2002 r. – ks. Józef Kisiel, prob. Wiszniewo;
      6 grudnia 2001 r. – ks. prałat Aloizy Tomkowicz, prob. Ostrowiec.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 

WIZYTY BISKUPIE 

REKOLEKCJE DLA MĘŻCZYZN
ODBĘDĄ SIĘ W GRODNIE

Ćwiczenia duchowe zaplanowano na 30 listopada 
w kościele pw. Najświętszego Odkupiciela 

(Dziewiatówka). 
Rekolekcje na temat „10 przykazań w życiu mężczy-
zny” poprowadzi o. Andrzej Jodkowski CSsR. Istnieje 
możliwość udziału w ćwiczeniach duchowych w cią-
gu całego dnia lub w wybranych punktach programu. 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie. 
Koszt udziału wynosi 10 rubli.

Zapisy i informacje dodatkowe pod numerami:
(8033) 624-42-85 – Paweł, (8033) 621-66-56 – Witalij, 

(8044) 733-71-67 – Viber.

W GRODNIE SĄ PROWADZONE SPOTKANIA 
FORMACYJNE BRACTWA SZKAPLERZNEGO
Odbędą się przy parafii Najświętszego Odkupiciela 
(Dziewiatówka) oraz Matki Bożej Ostrobramskiej 
(Augustówek) 30 listopada, 4 stycznia, 1 lutego,

7 marca, 4 kwietnia, 2 maja i 6 czerwca.
Ojcowie karmelici, którzy poprowadzą te spotkania, 

zachęcają do udziału osoby noszące święty szkaplerz 
Maryi z góry Karmel, a także tych, którzy interesują 

się duchowością karmelitańską i pragną naśladować 
cnoty Matki Bożej w swoim codziennym życiu.  

Są zaproszeni też chętni otrzymać szkaplerz z rąk 
ojców karmelitów – będą mieli taką możliwość  

podczas każdego spotkania.
Więcej informacji pod numerem:

(8 044) 589-68-98 – o. Aleksander Stoka OCD.

MODLITWA W DUCHU TAIZE JEST 
ORGANIZOWANA W GRODNIE

Spotkania zwolenników idei jedności chrześcijańskiej 
mają miejsce w kościele pw. Zwiastowania

Najświętszej Maryi Panny (pobrygidzki)
w każdą trzecią niedzielę po Mszy św. o godz. 19.00.
Są oznaką otwartej i gościnnej wspólnoty wiernych. 
Odbywają się, by pokonywać bariery między sąsiada-

mi, grupami kulturowymi i etnicznymi,
ludźmi o różnym wyznaniu.

Do udziału w modlitwie w duchu Taize są zaproszeni 
wszyscy chętni.

PARAFIA W WOŁKOWYSKU ZAPRASZA
W PIELGRZYMKI DO MIEJSC ŚWIĘTYCH
W ramach wypraw autokarowych zaplanowano 
zwiedzenie znanych europejskich świątyń oraz 

miejsc, w których są przechowywane  
relikwie wielu słynnych świętych. 

Pielgrzymka do Lourdes
Trasa: Wołkowysk – Banneux – Paryż – Lisieux – 

Lourdes – Ars – Wołkowysk.
Wyjazd 13 lipca 2020 roku. Czas trwania – 8 dni.

Pielgrzymka do Włoch
Trasa: Wołkowysk – Mediolan – Turyn – Asyż – Rzym – 

Padwa – Asyż – Wenecja – Wołkowysk.
Wyjazd 17 sierpnia 2020 roku. Czas trwania – 8 dni.

Zapisać się, a także uzyskać więcej informacji 
szczegółowych można pod numerem:

(8 029) 313-65-64 – ks. kanonik Oleg Dul,
proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Wołkowysku.

REKOLEKCJE DLA DZIEWCZĄT  
SĄ ORGANIZOWANE W GUDOGAJACH
Dzień modlitwy w ciszy poprowadzą siostry 

karmelitanki Dzieciątka Jezus. 
Temat rekolekcji: „Co możesz uczynić dziś,  

nie odkładaj do jutra”.  
Ćwiczenia duchowe odbędą się 7 grudnia.

Do udziału są zaproszone osoby, które pragną  
spotkać się z Bogiem, mają Mu coś do powiedzenia, 

chcą usłyszeć Jego głos, a także usłyszeć siebie.
 Przy sobie trzeba mieć Biblię i notes.

Wszystkie pytania oraz zapisy pod numerem:  
(8029) 525-53-30 – s. Magdalena Kułaj.
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ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

Z głębi serca
Czcigodnemu

Księdzu Prałatowi
Witoldowi Łozowickiemu
z okazji Imienin składamy 
wiązankę najpiękniejszych 
życzeń. Niech każdy dzień 

będzie pełen radości, sił  
i zapału do głoszenia Słowa 
Bożego, a obok zawsze znaj-

dują się dobrzy i życzliwi 
ludzie. Niech Wszechmocny 

codziennie obdarza Cię 
wszelkimi łaskami, a Maryja 
Panna i święty Patron nie-
ustannie się Tobą opiekują.

Byli parafianie 
ze wsi Gołowieńczyce

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi

Zdzisławowi Wederowi
z okazji Imienin z całego 

serca życzę wszelkich łask 
Bożych. Niech każdy dzień 

Księdza życia i posługi 
kapłańskiej mija w pokoju 

i radości, zdrowie niech 
będzie mocne, plany zawsze 

się realizują, a obok będą 
życzliwi ludzie. Życzę rów-
nież obfitych darów Ducha 
Świętego oraz nieustannej 
opieki Matki Najświętszej  

i świętego Patrona.
Z pamięcią w modlitwie Andrzej

Czcigodnemu Księdzu 
Andrzejowi Witekowi

z okazji Imienin składamy 
wiązankę najpiękniejszych 

życzeń. Niech święty Patron 
opiekuje się Tobą każdego 
dnia, Pan Bóg zsyła obfite 
dary, a Matka Najświętsza 
otacza płaszczem macie-
rzyńskiej opieki. Życzymy 
też, aby każdy dzień życia 

mijał w radości, marzenia się 
spełniały, a posługa kapłań-
ska przynosiła obfite plony 

na niwie Pana.
Członkowie Apostolskiego Dzieła 
Pomocy dla Czyśćca z Woronowa

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Pyszyńskiemu 

z okazji Imienin z całego 
serca życzymy mocnego 
zdrowia, pogody ducha, 

optymizmu, niezachwianej 
nadziei, sił i wytrwałości w 
pracy duszpasterskiej oraz 
niegasnącego zapału wiary. 
Niech wszechmogący Bóg 

obdarza Cię licznymi łaska-
mi, a święty Patron codzien-
nie się opiekuje i towarzyszy 

w drodze do Królestwa 
Niebieskiego. 

Członkowie Apostolskiego  
Dzieła Pomocy dla Czyśćca  

z Rędzinowszczyzny

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Agielowi

z okazji Imienin składamy 
wiązankę najpiękniejszych 
życzeń. Niech każdy dzień 

Twojego życia będzie rados-
ny i ciepły, zdrowie mocne, 
siły niezachwiane, a ludzie 
obok – życzliwi. Niech Pan 
Bóg codziennie obdarza Cię 

swoimi łaskami, a Matka 
Najświętsza ma w swojej 

opiece.
Członkowie Apostolskiego Dzieła 

Pomocy dla Czyśćca z Lidy  
i Szczuczyna

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi 

Radziewiczowi
 z okazji Imienin z całego 
serca życzymy mocnego 

zdrowia, pogody ducha, ra-
dości, obfitych łask Bożych, 
dobrych i szczerych ludzi, 

zawsze gotowych do pomo-
cy, a także dużo sił i wytrwa-

łości w posłudze duszpa-
sterskiej. Niech Matka Boża 
opiekuje się Tobą w każdej 
chwili życia, a dobry Bóg 
obdarza swym ojcowskim 

błogosławieństwem.
Członkowie Apostolskiego Dzieła 
Pomocy dla Czyśćca z Brzozówki

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Zujowi

z okazji Imienin pragniemy 
złożyć wiązankę najpiękniej-
szych życzeń. Niech święty 
Patron codziennie Ci towa-

rzyszy w drodze do świętości 
i do ludzkich serc. Niech 

wszechmogący Bóg otoczy 
Cię swoim błogosławień-

stwem, obdarzy zdrowiem, 
radością i pokojem,

a Matka Boża
nieustannie się opiekuje.

Członkowie Apostolskiego Dzieła 
Pomocy dla Czyśćca z Lipniszek

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi

Wróblewskiemu
z okazji Imienin składamy 
z serca płynące życzenia. 
Niech w zdrowiu i radości 
mijają lata Twego życia, 

Duch Święty wspiera w peł-
nieniu tak niełatwej posługi 

duszpasterskiej, a Matka 
Najświętsza błogosławi. 

Szczęść Boże! 
Członkowie Apostolskiego Dzieła 

Pomocy dla Czyśćca z parafii 
Grodno-Dziewiatówka

Czcigodnemu Ojcu 
Proboszczowi Waleremu 

Szejgierewiczowi
z okazji 12. rocznicy święceń 

kapłańskich przesyłamy 
serdeczne życzenia. Niech 
dobry Bóg wynagradza Ci 

mocnym zdrowiem, błogo-
sławi i prowadzi najpiękniej-
szą drogą, a nasze modlitwy 
służą wsparciem. Życzymy 
dużo sił do pokonywania 
ludzkich słabości. Dzię-
kujemy za dobre serce, 

cierpliwość i troskę o naszą 
świątynię.

Z wdzięcznością parafianie z koś-
cioła pw. św. Franciszka z Asyżu 

w Świsłoczy

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Wiktorowi 

Zacharzewskiemu
z okazji 13. rocznicy święceń 
kapłańskich serdecznie ży-
czymy zdrowia, mądrości  
i cierpliwości. Niech Twe 

serce zawsze będzie napeł-
nione Bożą radością, świat-
łem i czułością, Wszechmo-

gący nieustannie obdarza 
błogosławieństwem, Jezus 

Chrystus broni od nie-
szczęść, a Maryja Panna, 

święty Patron i Anioł Stróż 
mają w swojej opiece.
Z modlitwą i szacunkiem byli 

parafianie z Mociewicz

Kochanemu Synowi
Księdzu Antoniemu

Adamowiczowi
z okazji 10. rocznicy święceń 
kapłańskich składamy naj-

piękniejsze życzenia.  
W naszych modlitwach 

prosimy miłosiernego Boga, 
aby wynagrodził Ci siłą  
i niegasnącym zapałem  

w szczerej i ofiarnej posłu-
dze Jemu i ludziom. Niech 

na drodze, wskazanej przez 
Boga, zawsze Ci towarzyszy 
Pan Jezus wraz z Najświęt-
szą Matką, obdarzając bło-
gosławieństwem i potrzeb-

nymi łaskami, a Duch Święty 
będzie hojny na swe dary.

Mama i ojciec

Czcigodny Księże
Aleksandrze

Lebiedziewicz!
Z okazji 12. rocznicy święceń 
kapłańskich oraz 6. rocznicy 
posługi w naszej parafii ży-
czymy Ci mocnego zdrowia, 
radości, sił i szczęścia. Serce 
rośnie, gdy się gromadzimy 

w kościele na Mszy św., 
ponieważ zawsze spotykasz 
nas życzliwym spojrzeniem. 
Szczerze dziękujemy za kul-

turę, życzliwość, serdecz-
ność, dobroć i modlitwę, 

za troskę o naszą świątynię 
oraz za to, że zrozumiale 
tłumaczysz Pismo Święte. 
Dziękujemy Bogu za to, że 

wśród setek rąk obrał Twoje 
i je pobłogosławił, a słowom 

dał siłę ognia, że dołączył 
do swojego kapłaństwa  
i uczynił szafarzem Eu-

charystii i Bożego przeba-
czenia. Niech Duch Pocie-

szyciel trwa przy Tobie, 
obdarzając darami, a Maryja 

Panna pomaga odnawiać 
i zachowywać pierwotną 

miłość do Boga i Kościoła, 
którą zostało napełnione 

Twe serce w dniu święceń.
Komitet Kościelny, Kółko Żywego 

Różańca, dzieci i wierni  
z Żemosławia i Girowicz

Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Kuźmiczowi

z okazji 40. Urodzin prag-
niemy złożyć najserdecz-
niejsze życzenia. Niech 

miłość Boża nieustannie 
ogrzewa Księdza serce, 

dodając sił, by głosić Dobrą 
Nowinę światu. Niech Duch 

Święty oświeca drogę  
do ludzkich dusz, a Matka 
Boża i święty Patron ota-

czają swoją opieką, chroniąc 
przed wszelkim złem.

Z wdzięcznością i modlitwą 
wierni z ul. Zarecznej  

w Nowym Dworze

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Agielowi

z okazji Imienin składamy 
najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Pan Bóg obdarza Cię 
swoimi łaskami: mocnym 
zdrowiem, pogodą ducha, 
mądrością i pomyślnością 

w posłudze duszpasterskiej. 
Niech Najświętsza Maryja 
Panna i święty Patron nie-
ustannie się Tobą opiekują, 

a Anioł Stróż czuwa nad 
Tobą i pomaga godnie prze-

żywać każdy dzień. Niech 
obok zawsze będą dobrzy  

i życzliwi ludzie,  
a Twoja praca na niwie Bo-
żej przynosi obfite owoce.
Z szacunkiem i modlitwą wierni  

z parafii Lida-Industrialny

Czcigodnemu
Ojcu Proboszczowi
Andrzejowi Zujowi

z okazji Imienin składamy 
z serca płynące życzenia 
i wyrazy wdzięczności. 

Kościół jest miejscem, gdzie 
przychodzimy z radością  

i dziękczynieniem, niepo-
kojem i troską, miejscem, 

gdzie czujemy się bezpiecz-
nie pod opieką Bożą. Jak 

wspaniale jest widzieć, że 
nasza świątynia staje się 

coraz piękniejsza. Szanow-
ny Ojcze Andrzeju! Niech 
Bóg Ojciec nadal dodaje Ci 
sił, Duch Święty obdarza 

mądrością i pokojem, Pan 
Jezus służy przykładem na 

drodze kapłaństwa, a Matka 
Boża zawsze się opiekuje. 

Życzymy mocnego zdrowia 
na długie lata, dobrych i 
życzliwych parafian oraz 
wszystkiego najlepszego. 
Niech Cię zawsze strzeże

św. Andrzej!
Z wielkim szacunkiem wierni 

 z parafii św. Kazimierza  
w Lipniszkach

Czcigodnemu Ojcu
Witoldowi Żelwetro

z okazji Imienin przesyłamy 
moc serdecznych życzeń. 

Niech Jezus Chrystus, 
którego codziennie trzy-

masz w swych kapłańskich 
dłoniach, błogosławi każdy 

Twój dzień, Matka Boża 
otacza swoją miłością  

i opieką, a Duch Święty 

pomaga pełnić posługę 
duszpasterską i obficie 

obdarza Cię swoimi darami. 
Życzymy mocnego zdrowia, 

pogody ducha, radosnych 
dni i samych życzliwych 

ludzi obok.
Wdzięczni parafianie z Lipniszek

 
Czcigodnemu Księdzu

Andrzejowi Pyszyńskiemu 
z okazji Imienin składamy 

najserdeczniejsze życzenia: 
pogody ducha, uśmiechu  

na twarzy, satysfakcji  
z posługi kapłańskiej, opieki 
Matki Bożej. Niech szczęście 
sprzyja, Anioł miłością ob-

darza i zdrowie nie zawodzi. 
Sto lat! 

Byli parafianie ze Mścibowa

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi

Kozłowskiemu
z okazji Imienin składamy 

wiązankę serdecznych 
życzeń połączonych z mod-
litwą. Niech Matka Boża co-
dziennie się Tobą opiekuje, 

święty Patron wspiera  
w trudnych chwilach,  
a Duch Święty swoimi 

darami ubogaca duszę, byś 
nadal mógł nieść ludziom 

światło Ewangelii Chrystu-
sowej. Szczęść Boże!

Parafianie z kaplicy  
w Masalanach

Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Kuźmiczowi

z okazji jubileuszu Urodzin 
składamy serdeczne ży-

czenia. Niech Pan obdarzy 
Cię zdrowiem na długie 

lata życia, mądrością, siłą 
i cierpliwością. Życzymy 

też pomocy Bożej i błogo-
sławieństwa we wszystkich 
sprawach, wytrwałości, by 
radzić sobie z codziennymi 

zadaniami, opieki Matki 
Bożej i świętego Patrona  

w Niebie. Niech Najświętsze 
Serce Jezusa pomaga Ci  
na drodze kapłańskiej. 
Dziękujemy za posługę  

w naszej parafii.
Kółka Różańcowe, członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy dla 
Czyśćca, apostolat „Margaretka” 
oraz wierni z parafii Nowy Dwór

Czcigodnemu Księdzu 
Andrzejowi

Kozłowskiemu 
z okazji Imienin składamy  
z serca płynące życzenia.

Przyjmij, Czcigodny Księże, 
te słowa ciepłe i szczere,
W dniu Twoich Imienin 

niech Bóg da Ci łask wiele.
Niech wzmacnia powołanie, 

osłania, kiedy trzeba,
I prostą, pewną drogą pro-

wadzi Cię do Nieba.
Śpiewaj sercem kapłańskim 

radosne dziękczynienie:
Za służbę Chrystusowi,  
za wielkie wyróżnienie.
A my się dziś do Ciebie 
serdecznie uśmiechamy
I wszystkie swe życzenia  

w modlitwę przemieniamy.
Wdzięczni parafianie  

z Brzostowicy Małej 

Czcigodnemu
Księdzu proboszczowi 

Zdzisławowi Pikule
z okazji Imienin przesyłamy 

najpiękniejsze życzenia: 
mocnego zdrowia, dłu-
gich lat życia, mądrości, 

cierpliwości i darów Ducha 
Świętego na każdy dzień. 

Dziękujemy za niegasnący 
zapał na niełatwej drodze 
szczerej i ofiarnej posługi 

na rzecz Boga i ludzi. Niech 
Twoje serce zawsze bę-

dzie wypełnione radością, 
światłem i łaską Wszech-
mogącego. Niech dobry 

Bóg obdarza błogosławień-
stwem, Jezus Chrystus  

chroni od nieszczęść, a 
Maryja Panna, święty Patron 

i Anioł Stróż nieustannie 
mają Cię w swojej opiece.

Z wdzięcznością parafianie
z Dziatłowa

Czcigodnemu Ojcu Kazi-
mierzowi Jędrzejczakowi
z okazji Urodzin z całego 
serca życzymy błogosła-
wieństwa Bożego. Niech 
każdy dzień życia będzie 
pełen zdrowia, szczęścia  

i radości. Niech Duch Święty 
oświeca i prowadzi Bożymi 

ścieżkami, a Matka Naj-
świętsza opiekuje się Ojcem. 

Szczęść Boże!
Jana, Walery i Weronika

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi

Zdzisławowi Wederowi 
z okazji Imienin składam 

najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Pan dodaje Ci mocy, 
Duch Święty obdarza mą-
drością i pokojem, a Matka 

Boża i święty Patron zawsze 
bronią i strzegą. Wyrażam 
szacunek i wdzięczność za 
pracę na niwie Pańskiej, za 
mądre nauki, które poma-
gają mi być dobrą chrześci-
janką. Proszę Boga o łaski 
dla Ciebie, a także o dar 
zdrowia, potrzebnego do 

codziennej posługi.
Alicja Woronowa ze Smorgoń

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Janowi Rusznickiemu

z okazji Urodzin składamy 
najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Bóg wynagradza Ci 

mocnym zdrowiem, wytrwa-
łością i siłą, Matka Boża się 
opiekuje i otula płaszczem 

miłości Niepokalanego 
Serca, a Duch Święty udziela 

swych darów, rozjaśnia 
drogę kapłańską i pomaga 

godnie pełnić posługę dusz-
pasterską. Dziękujemy  

za Twoje modlitwy, życz-
liwość, ofiarny trud przy 
budowie naszej świątyni, 

łagodny uśmiech, dobre ser-
ce, mądre nauki, wspaniały 
przykład wiary i pobożności 
oraz za to, że jesteś z nami  

i dla nas.
Komitet Kościelny, Kółka Różań-

cowe i wierni z parafii św. Maksy-
miliana Kolbego i św. Stanisława 

Biskupa w Korobczycach

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Janowi Rusznickiemu 

z okazji Urodzin przesyłamy 
wiązankę najpiękniejszych 

życzeń: zdrowia, pomyślno-
ści we wszystkich sprawach, 

życzliwych ludzi obok, 
pogody ducha i nieustannej 
radości na co dzień. Niech 
Matka Boża otuli Cię swym 
płaszczem i obdarzy wszel-
kimi łaskami, żebyś mógł 
szczęśliwie pełnić swoją 

posługę i radować wszyst-
kich uśmiechem.

Rodziny Steckiewicz i Wasiliewy

Czcigodny Ojcze
Andrzeju Zuj!

Z okazji Urodzin i Imienin 
serdecznie życzymy, aby 

dobry Bóg nadal pomagał Ci 
we wszystkim. Niech Ci wy-
nagrodzi za dobre, szczere 

serce, za szacunek do każde-
go człowieka. Niech Matka 
Boża otacza swoją miłością 
i opieką, napełnia radością 

każdy dzień Twojej niełatwej 
posługi duszpasterskiej na 

rzecz Boga i ludzi. Życzymy 
mocnego zdrowia, natchnie-
nia, cierpliwości w codzien-

nych trudach,  
a także mocy i odwagi wobec 

wyzwań. Szanowny Ojcze 
Andrzeju, jesteśmy bardzo 

Ci wdzięczni za Twoją owoc-
ną pracę i dobre sprawy na 
rzecz naszej parafii. Bardzo 
Cię kochamy, szanujemy, 
pamiętamy w modlitwie.

Wierni ze wsi Gorodziszcze parafii 
wołkołackiej diecezji witebskiej

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi 

Zdzisławowi Wederowi
z okazji Imienin składamy 
serdeczne życzenia: moc-
nego zdrowia, długich lat 
życia i niekończących się 

sił. Niech na drodze, którą 
wskazał Pan, zawsze towa-
rzyszą Ci Jezus i Jego Matka 

Najświętsza, obdarzając 
błogosławieństwem i po-

trzebnymi łaskami. Szczerze 
dziękujemy za dobre serce, 

wiarę i miłość do ludzi,  
a także za to, że niesiesz 

nam radość Ewangelii, aby-
śmy trwali w Chrystusie  

i podążali za Nim. 
Wdzięczni parafianie, chór koś-
cielny i ministranci ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu Eu-
geniuszowi Uczkuronisowi

z okazji Urodzin składamy 
najserdeczniejsze życzenia. 

Niech każdy nowy dzień 
przynosi same dobre wiado-
mości, posługa będzie długa, 
a trwogi i smutek nigdy nie 

dotykają Twego serca. Jesteś 
przewodnikiem w naszej 

parafii, więc zawsze będzie-
my z Tobą i nie ustaniemy 

się modlić za Ciebie.
Choć lat 40  

– liczba niespora, 
Zdążyłeś już znaleźć swój 

szlak, swoją drogę:
Nad świata ułudę  

wolałeś Boga,
By dusze strapione  
miłością ratować.

Tyś Stwórcy narzędziem,  
by człowieka zbawiać,
Do Niego najprostszą  
ścieżyną prowadzisz.

Niech Pan w chwilach smut-
ku czy trudu, czy znoju

Napełnia mądrością  
i będzie Ostoją!

Z szacunkiem i miłością grupa 
modlitewna „Matki w modlitwie” 

z parafii św. Jana Pawła II  
w Smorgoniach

Czcigodnemu Księdzu 
Wiktorowi 

Zacharzewskiemu
z okazji 13. rocznicy świę-
ceń kapłańskich składamy 

wiązankę serdecznych 
życzeń. Droga kapłańska 

to pokorna i wielkoduszna 
służba Bogu, która prowa-
dzi przez Golgotę. Jednak 

na końcu tego szlaku 
czeka zmartwychwstały 

Jezus. Życzymy spełnienia 
wszystkich marzeń, zdrowia 
i sił od Boga Ojca, promie-
niującego miłością serca od 
Jezusa, mądrości od Ducha 

Świętego i łaskawości  
od Matki Bożej. Z pewnoś-

cią podążaj drogą świętości, 
a pomocą niech Ci będzie 
nasza szczera modlitwa.

Z wdzięcznością wierni
z Rohotna

Czcigodnemu
Ojcu Waleremu  

Szejgierewiczowi
z okazji rocznicy święceń 
kapłańskich życzymy sił, 
cierpliwości i wytrwania 
w posłudze kapłańskiej. 

Bądź prawdziwym narzę-
dziem w ręku Chrystusa, 
nawracaj ludzi do Boga, 

swoim życiem i przykładem 
świadcząc o Jego miłości 
i obecności na co dzień. 
Niech Bóg Ci w tym do-
pomaga swymi łaskami, 
a Maryja nieustannie się 

troszczy o Ciebie.
Parafianie z Porozowa


