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Potrójne przyjście 
Chrystusa

GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

Obrzędy wigilijne 

„Cieszyć się, modlić i dziękować, by w należyty sposób przeżyć Boże Narodzenie”. Papież Franciszek

 ciąg dalszy na str. 4

OD STU LAT W GRODNIE
Wielu mieszkańców Grodzieńszczy-

zny na pewno nie raz słyszało o ist-
nieniu organizacji „Polska Macierz 
Szkolna”. Większości jej nazwa kojarzy 
się z placówką edukacyjną, gdzie moż-
na się uczyć języka polskiego. Jednak  
nie wszyscy wiedzą, że zadaniem Ma-
cierzy jest również szerzenie tradycji 
katolickich. 

BÓG SIĘ RODZI DLA KAŻDEGO

Boże Narodzenie jest uznawane za najbardziej rodzinne święto.
W wieczór wigilijny bliscy i dalecy krewni gromadzą się razem, łamią się opłatkiem
i składają sobie nawzajem życzenia. Nie wszyscy jednak mogą liczyć na kilka chwil

spędzonych w tych szczególnych dniach w rodzinnym gronie. 
 ciąg dalszy na str. 3
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Ks. Jerzy Martinowicz 

W tym całym chaosie 
przygotowań możemy zgu-
bić ciszę i pokój, a nieraz 
też to, co tak naprawdę jest 
najważniejsze. W pogoni za 
świąteczną ułudą wymyślo-
ną przez świat powinniśmy 
się chociaż na chwilę za-
trzymać, by zwrócić twarz  
i myśli ku Tajemnicy betle-
jemskiej nocy. 

Z dala od zgiełku świa-
ta, w samotnej ciszy przy-
chodzi na ziemię Zbawi-
ciel wszystkich ludzi. Nie 
pragnie oklasków i hołdów 
od możnych, gdyż otacza-
ją Go aniołowie, wielbiący 
Boga za Jego nieskończoną 
miłość. Nie potrzebuje bla-
sku fleszy i rozgłosu, gdyż 

pokłon oddają Mu ubodzy 
pasterze, którzy w swych 
prostych, pełnych zaufa-
nia sercach przyjęli Dobrą 
Nowinę. Nie chce żadnych 
drogocennych darów, choć 
klęczą przed Nim Trzej Kró-
lowie, ofiarując złoto, ka-
dzidło i mirrę. Jezus, który 
przyszedł na świat jako bez-
bronne Niemowlę, pragnie 
tylko jednego „prezentu” –  
naszego serca. Przyszedł 
przecież nie do szopy i nie 
do świata, lecz do naszych 
serc, nieraz zagubionych, 
osamotnionych, zabiega-
nych i zmęczonych... To 
w nich ma swój prawdzi-
wy dom. Powinniśmy więc 
właśnie tam przygotować 

miejsce Jezusowi, by Boże 
Narodzenie stało się rze-
czywiście czasem przyjęcia 
Pana do swojego życia.

Przygotowując się do 
kolejnych obchodów pa-
miątki narodzin Zbawcy, 
przyobleczmy się w Chry-
stusa – naśladujmy Go, 
służmy innym, przebaczaj-
my sobie nawzajem, szukaj-
my pokoju, zgody, prawdy. 
Wołajmy w dzień i w nocy: 
„Przyjdź, Panie Jezu! Pro-
wadź moje myśli i serce, 
prostuj moje drogi. Spraw, 
bym nie przespał Twe-
go przyjścia”. Nieustannie 
oczekujmy Zbawiciela, któ-
ry puka do naszych drzwi 
i mówi: „jeśli kto posłyszy 

Mój głos i drzwi otworzy, 
wejdę do niego i będę z nim 
wieczerzał” (Ap 3, 20). 

Prośmy Najświętszą 
Maryję Pannę, będącą Ta-
bernakulum Słowa Wcielo-
nego, oraz św. Józefa, mil-
czącego świadka wydarzeń 
zbawienia, o przekazanie 
nam prawdziwych i au-
tentycznych uczuć, które 
żywili, oczekując narodzin 
Jezusa, abyśmy mogli przy-
gotować się do pobożnego 
obchodzenia Świąt Boże-
go Narodzenia w wierze  
i radości, ożywieni pragnie-
niem szczerego nawrócenia 
i poprawy. 

Coraz bliżej
Tajemnicy 

Drodzy Czytelnicy!
Życzę, by kolejne święta udało się przeżyć z wiarą, po Bożemu. Niech to będzie czas rozradowa-

nia się w Panu, uwielbienia Go i wyrażenia Mu wdzięczności, czas nowego narodzenia Boga w sercu  
i świadomego przyjęcia Go w rodzinie oraz społeczeństwie ku dobremu owocowaniu w codzienności.

Ks. Jerzy Martinowicz

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia dzisiejszy świat wielokrotnie podkreśla czar, 
niesamowitość, ciepło zbliżających się dni, oferując zarazem kolejne propozycje na ustra-
janie domów, choinek, wystaw sklepowych. W telewizji lub radiu głośno jest o coraz to 
nowych produktach, bez których „żadne święta nie mogą się obejść”, lecz zapomina się  
o ubogim żłobie.

SŁOWO REDAKTORA

 
Łk 3, 10-18

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: 
„Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie 
suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma 
żywność, niech tak samo czyni”. Przyszli także celnicy, 
żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: „Nauczycielu, 
co mamy czynić?”. On im powiedział: „Nie pobierajcie 
nic więcej ponad to, co wam wyznaczono”. Pytali 
go też i żołnierze: „A my co mamy czynić?”. On im 
odpowiedział: „Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie  
i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym 
żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy 
snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest 
Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was 
chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu 
nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. 
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma 
On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: 
pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu 
nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał 
ludowi i głosił dobrą nowinę.

PRAGNIENIE POPRAWY
Mieszkańcy Judei i Jerozolimy nie byli zadowole-

ni z własnego życia. Pragnąc to naprawić, zbliżyć się  
do Boga, postanawiają zwrócić się do Jana Chrzciciela, 
który nauczał nad Jordanem, z pytaniem: „Cóż mamy 
czynić?”. Prorok nakazuje im prowadzenie uczciwego 
życia, traktowanie ludzi jak braci i siostry, zaprzestanie 
wyzyskiwania i okłamywania innych. 

Jan Chrzciciel nie wymaga czynienia wielkich, nad-
zwyczajnych, bohaterskich czynów. Nie wymaga tego 
również Chrystus. Pragnie On jedynie, abyśmy z uczci-
wością i godnością realizowali nasze powołanie, uni-
kając grzechów, dążąc do wzrastania w miłości do Boga  
i bliźnich. 

Poprzez przeżywanie tegorocznego Adwentu, po-
dobnie jak mieszkańcy Judei i Jerozolimy, rozbudź-
my w sobie to wielkie pragnienie zmiany we włas-
nym życiu. Trzeba bowiem dobrze przygotować serce  
na przyjście Chrystusa, by mógł w nim z radością  
zamieszkać. 

 
Panie otwórz moje oczy, bym dostrzegł to,
co wymaga w życiu naprawy, oświeć umysł,

bym zrozumiał, jak mam to zrobić, obdarz mocą
i wytrwałością, bym w tym postanowieniu wytrwał.

III NIEDZIELA ADWENTU

Łk 1, 39-45
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła  

z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. 
Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło 
się dzieciątko w jej łonie, a duch Święty napełnił 
Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: 
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i bło- 
gosławiony jest owoc Twojego łona. a skądże mi 
to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto 
bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał 
w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko  
w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że 
spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana”.

IV NIEDZIELA ADWENTU

ODPOWIEDŹ NA DARY 
Czas Adwentu to nie tylko okres oczekiwania  

na przyjście Chrystusa, lecz także czas przygotowania. 
Najpiękniejszym przykładem tego jest Maryja, którą 
Bóg w swoich odwiecznych planach wybrał na Matkę 
swego Syna, by Jezus stał się jednym z nas, otrzymu-
jąc naturę ludzką. Począwszy od chwili zwiastowania 
Matka Najświętsza nie tylko całkowicie oddała się Bogu  
do dyspozycji, lecz także całą istotą z Nim współ-
pracowała. Przyjęła z wdzięcznością wszystkie dary  
od Stwórcy. 

Każdy z nas również otrzymał od Wszechmocnego 
wiele łask: życie, wolność, talenty, wiarę, przyjaciół  
i bliskich... Dziękujmy Bogu za wszelkie dary, co dnia 
odpowiadajmy na nie pięknym życiem i dobrymi czy-
nami, by zasłużyć na największą łaskę – życie wieczne  
w Niebie. 

 
 Panie, naucz widzieć dobro, którym mnie

obdarzasz. Uczyń me serce szlachetnym
i bezinteresownym, bym umiał tym dobrem  

dzielić się z innymi, w ten sposób szerząc  
na ziemi Twoje Królestwo i Twoją łaskawość. 

Trzy Msze. Trzy świąty-
nie. Trzy powołania. W ten 
potrójny sposób można 
określić duchowość Bo-
żego Narodzenia. Sprawa  
w tym, że współczesna  
celebracja trzech bożona-
rodzeniowych Eucharystii 
wiąże się ze starożytną 
rzymską tradycją.

Mieszkańcy Wiecznego 
Miasta obchodzili Boże 
Narodzenie w trzech rzym- 
skich bazylikach, w pro- 
cesji przechodząc z jed-
nej do drugiej. Średnio-
wieczna mistyka dopatru-
je się w tym potrójnego 
przyjścia Chrystusa: przez 
Maryję, do ludzkich serc,  
a także na koniec czasów 
w chwale. We współczesnej 
liturgii na te aspekty jest 
zwrócona uwaga w kilku 
mszalnych formularzach.

Pierwsza Msza św. 
odbywała się o północy  
w Bazylice Matki Bożej 
Wielkiej, poświęconej ma-
cierzyństwu Najświętszej 
Maryi Panny. Biskup Rzy-
mu celebrował uroczystą 
Eucharystię w kaplicy Gro-
ty Betlejemskiej, stąd też 
nazwa – „Msza przy Żłób-
ku”. Została wprowadzona  
w drugiej połowie V wieku 
na wzór jerozolimskiej noc-
nej liturgii. Chrześcijanie  
w Ziemi Świętej obchodzili 
Boże Narodzenie o półno-
cy w Betlejem, wychodząc  

w procesji do groty. Ten 
zwyczaj przejęto w Rzymie. 
Jednak tam dalej się rozwi-
jał.

Na drugą Mszę św. 
rzymianie szli w procesji  
do Bazyliki św. Anastazji. 
Nie przez przypadek uro-
czyste wspomnienie tej mę-
czennicy jest obchodzone 
25 grudnia. Kobieta, która 
na przełomie III i IV wieku 
niosła nadzieję i wsparcie 
uwięzionym chrześcijanom, 
została przy Dioklecjanie 
skatowana za swoją wia-
rę. Podobnie też Jezus jako 
wschodzące Światło niesie 
nadzieję do więzień ludz-
kich serc. Nie przez przy-
padek Eucharystia była tam 
symbolicznie celebrowana 
o świcie.

Nareszcie, w dzień wier-
ni kierowali się do Bazyli-
ki św. Piotra. W tej trzeciej 
Eucharystii reńska szkoła 
duchowości dopatruje się 
nawiązania do chwalebne-
go przyjścia Chrystusa Kró-
la na końcu czasów.

Najciekawsze jest to, 
że świętowanie nie ogra-
nicza się do trzech przyjść 
Chrystusa, gdyż włącza też 
udział samego wiernego: 
w każdej z Mszy św. można 
dostrzec odgłos pokłonów 
aniołów, pasterzy i królów 
(mędrców). Dlatego też bar-
dzo ważne dla duchowego 
ubogacenia siebie jest, by 

każdemu z tych biblijno- 
liturgicznych znaków przyj-
rzeć się bardziej szczegóło-
wo.

Przede wszystkim trze-
ba zauważyć, że funkcję 
anioła określa się jako 
„bycie wysłannikiem”. Nie 
przez przypadek pierwszą 
nocną celebrację nazywa-
no „Mszą aniołów”, czyli 
na wzór aniołów również  
i każdy wierny jest powołany  
do bycia Bożym wysłan-
nikiem. Jednak bycie po-
słanym nie jest tak trudne 
jak zostanie pasterzem, 
ponieważ trzeba przebyć 
długą drogę, procesję ży-
cia duchowego, stając się 
świadkiem, jak pasterze,  
i męczennikiem, jak  
św. Anastazja. 

Oprócz tego, dużym 
błędem pasterza może być 
jego despotyzm i pragnie-
nie władzy. Na „Mszy paste-
rzy” (druga Msza) w bazylice 
świętej męczenniczki wraz  
z całym dworem impe-
ratora był obecny sam 
imperator, którego pałac 
znajdował się przy świąty-
ni, a którego poprzednicy 
prześladowali chrześcijan. 
Znajdowanie się więc przy 
świątyni i kontrolowanie  
porządku wśród swej ow-
czarni na każdy możliwy 
sposób to za mało. Ten 
etap ma uczyć „nowej me-
tody”. Potrzeba do tego  

pokonania kolejnej drogi,  
odzwierciedlonej w pro-
cesji na trzecią Mszę św., 
która nosi nazwę „Msza 
królów”. Duchowość tego 
etapu pokazuje co to zna-
czy „służyć”. Nie przez przy-
padek ostatnią Eucharystię 
historycznie celebrowano 
w Bazylice św. Piotra, na-
stępcy którego są nazywani 
„sługami sług”.

Tak więc anielska, pa-
sterska i królewska funkcje 
wiernych swoją duchowość 
zawdzięczają przyjściu Je-
zusa Chrystusa. Gdyby nie 
Jego pierwsze przyjście, 
nie byłbym posłany (mit-
tere, por. Mt 10, 16), gdyby 
nie Jego drugie przyjście –  
do mojego serca – nie 
mógłbym zostać pasterzem 
(pascere, por. J 21, 15-17),  
a bez czuwania przed Jego 
ostatnim przyjściem nie 
mógłbym się nauczyć słu-
żenia innym (vigilare, por. 
Mt 24, 42-44). Tylko łącz-
ność między tymi misteria-
mi pozwala mi je wypełnić. 

P.S. W odróżnieniu od 
wschodu Europy w Rzymie 
„Msza pasterzy” (Pasterka) 
jest drugą, a nie pierwszą. 
Tłumaczy się to tym, że do-
świadczenie pasterskie zdo-
bywa się po „posłaniu” (funk-
cji anielskiej).

Ks. Roman Susza

POTRÓJNE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

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


3№23
16 grudnia 2018 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

K o ś c i ó ł 
Święty, zgodnie  
z uświęconą wie-
kami  tradycją, 
zaprasza nas co 
r o k u  d o  p r z e -
żywania  czasu 

Adwentu w wewnętrznym 
skupieniu i wyciszeniu, aby-
śmy trwając na modlitwie 
i słuchając Słowa Bożego, 
zastanowili  się nad tym, 
co jest najważniejsze w ży-
ciu. Adwent ma nam pomóc  
w przygotowaniu duchowym 
do Świąt Bożego Narodzenia, 
abyśmy mogli powitać Chry-
stusa, który do nas przycho-
dzi, z sercami pełnymi wiary 
i miłości, odnowionymi przez 
łaskę uświęcającą i otwarty-
mi na Boże wezwania.

W swoim adwentowym 
czuwaniu wpatrujemy się  
w przykład Maryi,  która  
z wiarą i miłością oczeki-
wała na moment przyjścia  
na świat Syna Bożego. Wyra-
zem naszej pobożności ma-
ryjnej są tradycyjne Msze św.  
roratne, odprawiane ku czci 
Bożej Rodzicielki. Postaraj-
my się w nich uczestniczyć, 
najlepiej całymi rodzinami, 
a przynajmniej zadbajmy  
o to, aby uczestniczyły w nich 
dzieci i młodzież. [...] W wielu 
parafiach organizowane są 
adwentowe rekolekcje i dni 
skupienia. Starajmy się tak 
zaplanować swój czas, aby 
móc wziąć w nich udział. Nie 
zapomnijmy w okresie Ad-
wentu przystąpić do sakra-
mentu pokuty i pojednania, 
abyśmy mogli przywitać nad-
chodzącego Jezusa z sercem 
czystym i wolnym od grzechu. 
[...] Kontynuujmy też pięk-
ną tradycję podejmowania 
postanowień adwentowych, 
które będą nam pomagały 
wyzwalać się od zła i grzechu, 
rozwijać w sobie cnoty, po-
głębiać wiarę i życie ducho-
we oraz wzrastać w miłości  
do Boga i bliźniego.

Fragment Listu Pasterskiego 
na Adwent 2018

Ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz

Pokój  rodzi 
się w duszy i na-
s t ę p n i e  w r a c a  
do duszy...  Za-
prowadzanie po-
koju jest  jakby 
naśladowaniem 

Boga. On pragnie budować 
pokój z nami i dlatego nam 
przebaczył. Posłał swego 
Syna, aby obdarzył nas po-
kojem [...]. To Jezus przynosi 
pokój przekształcający życie  
i historię. Właśnie dlatego 
nazywają Go „Księciem Po-
koju”.

Za każdym razem kiedy 
widzimy, że jest możliwość 
rozpętania małej wojny czy 
to we własnym sercu, czy 
to w szkole lub w pracy za-
trzymajmy się i poszukajmy 
drogi do wprowadzenia po-
koju. Nigdy, nigdy nie rańmy 
drugiego! [...] Pan przygo-
tuje nasze serce na Boże 
Narodzenie [ . . . ] ,  czyniąc 
wszystko, abyśmy ze swojej 
strony wprowadzali pokój. 
Wprowadzali pokój w swo- 
im sercu, w duszy, w rodzi- 
nie, w szkole, w dzielnicy,  
w miejscu pracy – ludzie 
pokoju.

Fragment homilii  
wygłoszonej podczas Mszy św.  

w kaplicy Domu św. Marty  
w Watykanie, 04.12.2018

Papież Franciszek

ZAPALANIE ŚWIECY
Najstarszy członek rodziny zapala świecę na stole.
Ojciec lub matka mówi: „Światło Chrystusa!”.
Wszyscy odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”.

CZYTANIE EWANGELII
Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus 

Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada o tym 
Ewangelia św. Łukasza.

Tekst odczytuje na przykład najstarsze dziecko.

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augu-
sta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. 
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą 
Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać 
się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef  
z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowe-
go, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu 
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, 
która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł 
dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodne-
go Syna, owinęła Co w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż 
nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okoli-
cy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad 
swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała 
Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestra-
szyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję 
wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym 
jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie 
Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. l nagle 
przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, 
które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokoś-
ciach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.

Po wysłuchaniu fragmentu Ewangelii można zaśpiewać 
kolędę. 

WSPÓLNA MODLITWA
Ojciec lub matka odmawia prośby, wszyscy odpowiadają: 

„Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie”.
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwala-

my Cię i dziękujemy za noc, w której posiałeś nam swo-
jego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela,  
i prosimy Cię.. .

• Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
• Obdarz naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych po-

kojem tej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
• Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, bied-

nych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą 
Nowiną tej świętej nocy.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
• Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęś-

ciem i światłem Twej chwały.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Wspólnie odmawia się modlitwę „Ojcze nasz”.

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała 
blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna 
Twojego, spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła  
w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen.

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM
Przed dzieleniem się opłatkiem ojciec lub matka wypo-

wiada następujące słowa:
A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy 

się opłatkiem - chlebem miłości. Otwierając serca nasze  
w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. 
Niech On będzie zawsze z nami.

Składanie sobie nawzajem życzeń. 

MODLITWA PO WIECZERZY
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna Twego 

Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich  
ludzi, za ten błogosławiony wieczór i dary, które spoży- 
waliśmy. Tobie chwała na wieki. Amen.

OBRZĘD
WIGILIJNY

Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy 
Pismo Święte i opłatek oraz ustawiamy świecę.

Jedno miejsce przy stole pozostaje wolne  
jako znak pamięci o bliskich, którzy nie mogą  

razem z nami zasiąść do wigilii
(np. o zmarłych z rodziny).

Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy modlitwą. 

BÓG SIĘ RODZI
DLA KAŻDEGO

S. Faustyna Cydzik, 
dyrektor Domu Miłosierdzia w Kamionce

W naszym Domu Miłosierdzia znajdują się za-
równo ludzie, którzy mieszkają tu od wielu lat, jak i ci, 
którzy przekroczyli jego próg stosunkowo niedawno. 
Przeniesieni z rodzinnego środowiska, z miejsca, któ-
re było dla nich przez kilkadziesiąt lat całym światem, 
muszą zderzyć się z inną rzeczywistością. 

Z życia powszedniego te osoby niejednokrotnie wy-
rywa poważna, postępująca choroba. Dlatego po przybyciu  
do ośrodka potrzebują czasu na adaptację. Robimy wszyst-
ko, by każdy mógł odnaleźć tu swój nowy dom. Dlatego też 
pragniemy, by zbliżające się Święta Bożego Narodzenia nasi 
podopieczni przeżyli w radosnej atmosferze, by mogli doświadczyć 
ciepła i miłości, odczuć radość. 

W naszym domu Boże Narodzenie jest obchodzone tak naprawdę dwa 
razy. Najpierw katolickie, potem prawosławne, ponieważ mieszkańcami są 
przedstawiciele obu wyznań. Nie ma tu podziałów na „waszych” i „naszych” –  
wszyscy szanujemy się nawzajem.

Ze względu na wielką liczbę osób przykutych do łóżka z powodu przewlek- 
łej choroby lub wieku w wieczór wigilijny wraz z personelem udajemy się do każ-
dego pokoju z opłatkiem w ręku. W oczach ludzi dostrzegamy wtedy radość i wzru-
szenie. Cieszą się jak małe dzieci, że ktoś o nich pamięta. Wierzą, że wraz z tym kawałeczkiem białego 
chleba przychodzi do nich Boże błogosławieństwo. Dzielą się nim jak największą świętością!

Oleg Garbaczow, 
dyrektor instytucji  

społeczno-charytatywnej  
„Centrum Pomocy Życiu”

Nasza specjalna profilowa instytucja chary-
tatywna zapewnia opiekę paliatywną oraz wsparcie 

osobom nieuleczalnie chorym na raka w stadium termi-
nalnym (ostatnim), pacjentom hospicyjnych oddziałów dla 

dorosłych oraz oddziałów specjalnych – szpitali opieki pielęg-
niarskiej m. Grodno, rejonu grodzieńskiego i m. Mińsk.

W hospicjum na Boże Narodzenie czeka się ze szczególnym 
utęsknieniem i miłością. Jesteśmy świadomi, że dla niektórych pa-

cjentów stanie się ostatnim, więc dokładamy wielu starań, by w okre-
sie świąt przynieść w trudnej, nieraz pełnej cierpienia i bólu codzienno-

ści osobom chorym światło radości nowiny o Bożej miłości.
W tym roku ubraliśmy choinki, zawiesiliśmy girlandy, ozdobiliśmy okna 

witrażami o tematyce bożonarodzeniowej, postawiliśmy szopki – krótko mó-
wiąc, stworzyliśmy świąteczną atmosferę. Wszystkie oddziały lśnią – pacjenci są 

pod wrażeniem! Muszę podkreślić, że przed Bożym Narodzeniem tradycyjnie nie 
tylko zdobimy oddziały hospicjum, lecz także troszczymy się o ciało u duszę pacjentów. 

Nasi wolontariusze wykonują zabiegi higieniczne, a katoliccy i prawosławni kapłani odwiedzają chorych, 
przeprowadzają z nimi rozmowy na tematy duchowe, przygotowują do spowiedzi i Komunii św.

Wigilia odbywa się w improwizowanym ogrodzie zimowym, w którym gromadzą się pacjenci oraz ich krewni. 
Najpierw zapalamy świece, puszczamy piosenki religijne, potem się modlimy i łamiemy opłatkiem. Niestety nie 
mamy możliwości, by przygotować tradycyjne potrawy wigilijne, więc znajdujemy się trochę w „warunkach polo-
wych”, jednak świąteczny stół nie jest pusty.

Niedługo rozpoczniemy odwiedziny naszych podopiecznych, by rozdać prezenty. Pragniemy przed Bożym  
Narodzeniem zdążyć złożyć życzenia wszystkim: tym, którzy znajdują się w szpitalu, oraz tym, nad którymi opieka 
jest sprawowana w domu. Planujemy też urządzić koncert kolęd, w którym wezmą udział zespoły parafialne.

Cieszymy się, że nasi podopieczni mają możliwość przeżywania Bożego Narodzenia we wspólnocie, że potra-
fimy stworzyć radosną, rodzinnie ciepłą i serdeczną atmosferę świąt. Staramy się ją upamiętnić: podczas spotkania 
wigilijnego nasi wolontariusze robią wiele zdjęć, które później wysyłamy krewnym na pamiątkę. 

Ks. Andrzej Honczar, 
duszpasterz więźniów diecezji grodzieńskiej

Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za to, że dał mi 
możliwość służenia osadzonym. Sprawuję opiekę nad 
osobami odbywającymi karę w dwóch białoruskich wię-
zieniach: Wołkowyskim Zakładzie Karnym nr 11 oraz Wię-
zieniu Grodzieńskim nr 1.

Oczywiście, w więzieniu czekają na święta. Jednak w tym 
okresie znajdować się za kratami jest szczególnie smutno.  
Z nadejściem Bożego Narodzenia do wielu osadzonych przycho-
dzi uciążliwe uczucie samotności, gdyż nie ma z nimi krewnych i
bliskich.

W grodzieńskim więzieniu znajdujący się tam mają prawo poda-
nia prośby do zarządu o pozwolenie na spotkanie z kapłanem katolickim. 
Po otrzymaniu zgody osoba przychodzi do specjalnego pomieszczenia, 
gdzie może ze mną porozmawiać, wyspowiadać się i przyjąć Komunię św. 
Do każdego staram się mieć indywidualne podejście, okazywać wsparcie psy-
chologiczne i modlitewne, zachęcam – w sposób szczególny przed świętami –  
by oczyścić swe serce z grzechu. Niestety na terenie grodzieńskiego więzienia 
osadzeni nie mogą się widzieć ze sobą, więc Wigilię spędzają każdy w swej celi. Wia-
domo, współwięźniów nie dobiera się zgodnie z wyznaniem, więc nieraz jest tak, że 
katolik musi w samotności „świętować” Boże Narodzenie. Na szczęście, osadzeni zwykle mają szacunek  
do siebie nawzajem. Gdy ktoś obchodzi Wigilię, odnoszą się do tego z wyrozumiałością, nie przeszkadzają. 
Oczywiście, w więzieniu nie ma możliwości przygotowania świątecznych dań, ale podzielić się opłatkiem,  
który rodzina przesyła przed świętami, nikt nie zabrania.

Co się tyczy Wołkowyskiego Zakładu Karnego, więźniom tam pozwala się pracować, a także chodzić  
po terytorium. Dzięki temu osadzeni mogą się spotykać i gromadzić na wspólnej liturgii, która się odbywa raz  
w tygodniu. Więc w Boże Narodzenie mają możliwość podzielić się opłatkiem z innymi katolikami, którzy odby-
wają karę, złożyć im świąteczne życzenia i po prostu porozmawiać.

Oczywiście, przeżywane w ten sposób święta nie da się porównać z tymi, które obchodzimy w swoich 
rodzinach i wspólnotach. Jednak trzeba pamiętać, że Jezus rodzi się nie dla pewnej grupy osób, tylko w sercu 
każdego z nas. Osadzeni, nieraz odrzuceni przez społeczeństwo, również mają prawo, by dołączyć w swej radości 
do innych chrześcijan na świecie. Nie wolno zapominać o tym, że ludzie trafiają do więzienia z różnych przyczyn. 
Wśród nich są też ci, którzy zostali ochrzczeni w Kościele katolickim, ci, którzy wywodzą się z katolickich rodzin  
czy też przyszli do Boga, znalazłszy się za kratami. Wszyscy mają prawo do wiary i modlitwy. Być może różnica 
polega na tym, że w więzieniu istnieje mniej możliwości, gdyż na wolności można uczestniczyć we Mszy św. 
nawet każdego dnia, a w więzieniu – wyłącznie w określonym czasie.

Przygotowała Kinga Krasicka
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 � Prezydent Iraku Barham 
Salih zaprosił papieża Fran-
ciszka do odwiedzenia kraju. 
Ujawnił to sam szef państwa 
podczas spotkania z obra-
dującymi w Bagdadzie ka-
tolickimi patriarchami Blis- 
kiego Wschodu. Nowy kie-
rownik państwa, który należy 
do kurdyjskiej mniejszości, 
oświadczył, że zamierza być 
strażnikiem Konstytucji, aby 
chronić różnorodność oraz 
wspierać duch tolerancji  
i  wzajemnego współżycia 
pod znakiem pojednania. 
Zapewnił, że w swoich re-
lacjach z chrześcijanami  
i innymi grupami społeczny-
mi będzie kierował się zasadą 
obywatelstwa w kraju, które-
go mieszkańcy są równi, bez 
dyskryminacji z powodu toż-
samości kulturowej, etnicznej 
czy religijnej.

 � Od 1 grudnia biskup 
odesko-symferopolski Broni-
sław Biernacki jest przewod-
niczącym Konferencji Episko-
patu Kościoła Rzymskokato-
lickiego na Ukrainie. Tę de-
cyzję podjęto podczas 51. ze- 
brania plenarnego Konferen-
cji Biskupów Rzymskokato-
lickich we Lwowie. Zgodnie 
ze Statutem przewodniczący 
Konferencji Episkopatu jest 
wybierany na pięć lat i nie 
może sprawować tę funkcję 
dłużej niż w ciągu dwóch 
kadencji .  Między innymi  
na zebraniu zostali obrani 
przewodniczący Komisji Kon-
ferencji, a także zatwierdzony 
plan pracy na kolejny rok.

 � Trzej ojców klaretyni, 
porwani w Kamerunie w li-
stopadzie bieżącego roku, zo-
stali uwolnieni. W ręku prze-
stępców pozostaje kierowca, 
który towarzyszył kapłanom. 
Ojcowie zostali porwani przez 
uzbrojone osoby, gdy wieźli 
pomoc humanitarną ofiarom 
konfliktu w anglojęzycznej 
części kraju. Kilka dni temu  
w północno-zachodnim re-
gionie Kamerunu miała miej-
sce rzeź, na skutek której zgi-
nęło 30 osób. Wojsko i dzia-
łacze anglojęzyczni obwiniają 
siebie nawzajem w dokonaniu 
tego okrucieństwa. Konflikt 
między anglo- i frankojęzycz-
ną częścią Kamerunu trwa  
od 2016 roku.

 � P o  1 1 7  l a t a c h  U S A 
zwróci Filipinom skradzione 
dzwony. Żołnierze amerykań-
scy wywieźli je w 1901 roku  
z kościoła w Balangiga die-
cezji borongańkiej na wyspie 
Samar. Po wieloletnich proś-
bach o zwrócenie historycz-
nych dzwonów postanowiono 
przekazać je prawowitym 
właścicielom. Biskup Crispin 
Varquez z Borongan ocenił 
ten gest jako adwentowy znak 
„ukojenia ran i pojednania”. 
Wyraził nadzieję na to, że 
jeszcze przed Bożym Naro-
dzeniem dzwony powrócą  
do Balangiga.

 � Główną nagrodę festi-
walu „Mirabile Dictu”, nazy-
waną „katolickim Oskarem”, 
otrzymał film włoskiego re-
żysera Giovanni Bedeschi 
„Chleb z nieba”. Opowiada 
on historię bezdomnych ko-
biety i mężczyzny, którzy 
znajdują w śmietniku nie-
mowlę. Uświadamiają sobie, 
że od tej chwili ich życie zmie-
ni się na zawsze. Dziecko jest 
niewidzialne, a dokładniej, 
jedni mogą je zobaczyć, a inni 
nie. Reakcje na to różnych 
bohaterów oraz postacie, 
które widzą niemowlę, nieraz 
potrafią bardzo zadziwić.  

credo.pro; kai.pl;
niedziela.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Kulturalno-oświatowe 
Stowarzyszenie Polskiej 
Macierzy Szkolnej zostało 
założone na terenie Króle-
stwa Polskiego w 1906 ro- 
ku. Do jej zadań należało 
zakładanie i prowadzenie 
instytucji wychowawczo- 
oświatowych (ochronek, 
szkół powszechnych, śred-
nich i wyższych, semina-
riów nauczycielskich, uni-
wersytetów ludowych), a 
także organizowanie czy-
telni, bibliotek, urządza-
nie odczytów, wykładów, 
pogadanek, przedstawień 
publicznych, wydawanie i 
rozpowszechnianie ksią-
żek. Henryk Sienkiewicz, 
słynny polski pisarz po-
zytywistyczny, a zarazem 
pierwszy prezes Macierzy, 
tak tłumaczył przyczyny 
powstania tej instytucji: 
„Lud począł szukać świat-
ła i począł pytać, kto je 
dać jest mocen. A naród  
w odpowiedzi stworzył Pol-
ską Macierz Szkolną. Ona 
ma troszczyć się o duszę 
ludu, o jego wiarę, o jego 
uczucia, o jego moralność, 
o jego oświatę i uczynić go 
zdrowym i silnym funda-
mentem przyszłości”.

Grodzieńskie Koło Ma-
cierzy Szkolnej obchodzi 
w tym roku 100. rocznicę 
powstania. Zostało powo-
łane do życia w przeddzień 
jednego z najważniejszych 
świąt w Kościele katoli-
ckim – w Wigilię Bożego 
Narodzenia. Organizato-
rem Macierzy w Grodnie 
był ks. Antoni Kuryłłowicz –  
kapłan szczególnie zasłu-
żony w pracy na rzecz roz-
woju szkolnictwa i życia 
kulturalnego na Grodzień-
szczyźnie. 

W latach 1910-1954  
ks. Antoni posługiwał jako 
proboszcz w grodzieńskiej 
parafii pw. Znalezienia 
Krzyża Świętego (pober-
nardyński). W 1915 roku 
wszedł w skład Rady Oświa- 
towej, której staraniem ot-
warto Miejską Szkołę Śred-
nią. Po założeniu w Grodnie 
Koła Macierzy Szkolnej zo-
stał jej prezesem. Tę funk-
cję sprawował do wybuchu 
II wojny światowej. 

W 1938 roku został ka-
nonikiem honorowym ka-
pituły bazyliki wileńskiej, a 
za osiągnięcia na polu pra-
cy społeczno-oświatowej 
otrzymał Złoty Krzyż Za-
sługi oraz Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski. 
Wyrazem hołdu i wdzięcz-
nej pamięci o ks. Antonim 
jest popiersie kapłana  
w kościele pobernardyń-
skim „umieszczone stara-
niem obecnego Zarządu 
Macierzy w Grodnie i po-
święcone 25 października 
1998 roku”. 

Macierz, jaką znamy ją 
współcześnie, funkcjonuje 
od 23 lat. 27 grudnia 1995 
roku została zarejestrowa-
na jako Polskie Regionalne 
Stowarzyszenie „Oświa-
ta” z prawem działania  

w obwodzie grodzieńskim, 
mińskim, witebskim oraz  
w samym Mińsku, a 26 sierp- 
nia 1996 roku uzyskała 
prawo działania na terenie 
całej Białorusi. „Za główny i 
jedyny cel obrano szerzenie 
oświaty polskojęzycznej 
na terenie Białorusi w du- 
chu narodowym, chrześ- 
cijańskim i obywatelskim” –  
zaznacza pan Stanisław 
Sienkiewicz,  prezes PMS.

Przy Polskiej Macie-
rzy Szkolnej funkcjonu-
je Liceum Społeczne im. 
Elizy Orzeszkowej. Naj-
pierw zajęcia odbywały się  
w wynajmowanych salach, 
ale w 2011 roku Macierz 
przeniosła się do własnego 
budynku, w którym mieści 
się 6 sal lekcyjnych oraz 
własna biblioteka. Dziś do 
liceum mogą uczęszczać 
nie tylko dzieci i nastolat-
kowie, lecz także dorośli. 
Nie jest to jednak zwykła 
szkoła języka obcego. W 
trakcie zajęć nauczyciele 
starają się nie tylko uczyć 
języka polskiego, lecz tak-
że przybliżyć polskie trady-
cje i kulturę. 

Ważne miejsce w dzia-
łalności Polskiej Macierzy 
Szkolnej zajmuje wiara. Na 
każde zakończenie roku 
szkolnego w grodzieńskiej 
katedrze jest odprawia-
na Msza św. Biorą w niej 
udział uczniowie i pra-
cownicy liceum, prezes 
oraz wiceprezes Macierzy. 
Piękną tradycją jest obsta-
wienie podczas tej Eucha-
rystii Liturgii Słowa oraz 
przygotowanie Modlitwy 
Wiernych przez młodzież i 
nauczycieli z liceum. 

„Co roku przed Bożym 
Narodzeniem oraz Wielka-
nocą urządzamy konkurs 
na najpiękniejszą i naj-
bardziej oryginalną ozdo-
bę świąteczną. Najlepsze 
prace zawsze zostają wy-
różnione nagrodami –  
opowiada pani Nadzieja 
Błażewicz, nauczycielka 
liceum przy PMS. – Z oka-
zji zbliżającego się świę-
ta opowiadamy uczniom  

o jego tradycjach i zwycza-
jach. Przed Bożym Narodze-
niem wspólnie dzielimy się 
opłatkiem i składamy sobie 
nawzajem życzenia. 6 grud-
nia do każdej klasy przy-
chodzi św. Mikołaj, częstuje 
słodyczami i śpiewa wraz  

z nami kolędy”.
Tradycją stały się już 

jasełka urządzane przed 
feriami zimowymi. Nauczy-
ciel wraz z dziećmi i mło-
dzieżą przygotowuje przed-
stawienie lub program 
upamiętniający przyjście 
Chrystusa na świat. Po nim 
grono pracowników Macie-
rzy i liceum ma spotkanie 
opłatkowe.

W liceum są organizo-
wane różnorodne wyjazdy 
za granicę. Nieraz noszą 
charakter kulturalno-reli-
gijny. W ubiegłych latach 
uczestnicy wycieczek mieli 
możliwość zwiedzenia ta-
kich słynnych sanktuariów 
jak Ostra Brama w Wilnie 
(Litwa), Jasna Góra w Czę-
stochowie i Gietrzwałd 
(Polska). 

„Dwa razy w roku poma-
gamy w sprzątaniu cmen-
tarza pobernardyńskiego –  
zauważa pani Helena Mie-
lesz, dyrektor liceum przy 
PMS. – Biorą w tym udział 
nie tylko nauczyciele, lecz 

także uczniowie klas star-
szych oraz dorośli. Jest to 
bardzo szlachetna inicjaty-
wa i cieszy mnie, że zawsze 
znajdują się chętni do po-
mocy w jej realizacji”.

Członkowie grodzień-
skiej Macierzy co roku 

uczestniczą też w piel-
grzymce do Naumowicz, 
gdzie w latach 1941-1944 
naziści dokonali kilku egze-
kucji na bezbronnej ludno-
ści cywilnej, w większości 
inteligencji, wśród której 
znaleźli się również przed-
stawiciele ówczesnego 
Koła Macierzy Polskiej. 

Od pierwszej rocznicy 
kanonizacji papieża Jana 
Pawła II odbywa się w Ma-
cierzy Konkurs Poezji Reli-
gijnej. „Wiadomo, ze wzglę-
dów organizacyjnych biorą 

w nim udział w większości 
dzieci i młodzież z Gro-
dzieńszczyzny – tłumaczy 
pani Teresa Kryszyń, wice-
prezes PMS. – Jednak mimo 
znacznych odległości przy-
jeżdżają też uczestnicy z in-
nych obwodów kraju. Każdy 

z nich recytuje jeden wiersz 
o tematyce religijnej. Nie-
raz są to utwory autorstwa 
św. Jana Pawła II. Przez tę 
inicjatywę chcieliśmy pod-
kreślić, że słynny papież był 
też wybitnym poetą”.

Przy Polskiej Macierzy 
Szkolnej działa Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Należący 
do niego ludzie starsi dążą 
do ubogacania się zarów-
no intelektualnie, jak i du-
chowo. Nie zapominają też  
o aktywności, pożytecz-
nym i ciekawym spędzaniu 
czasu. Wykłady odbywają 
się pięć razy w miesiącu i 
są prowadzone przez pra-
cowników wyższych uczel-
ni Grodna,  uniwersytetów  
z Polski oraz Instytutu Lite-
rackiego PAN. Jedno z waż-
niejszych zainteresowań 
studentów UTW to wiara. 
„Filarem naszej działalno-
ści jest Bóg. W każdą dru-
gą niedzielę gromadzimy 
się na Mszy św. w kościele 
pw. Matki Bożej Anielskiej, 
by dziękować Wszechmoc-
nemu za to, że dożyliśmy 
tych lat i mamy możliwość 
uzupełnienia braków po-
przez zdobywanie nowej 
wiedzy i pogłębianie już 
posiadanej – zaznacza pani 
Barbara Fustoczenko, pre-
fekt UTW. – Po Eucharystii 
kapłan wygłasza dla nas 
konferencję o tematyce 
religijnej. Obecnie czyni to  
o. Paweł Romańczuk”.

Przy UTW działa też chór 
„Seniori Cantabili”. Jego  
repertuar składa się za-
równo z utworów patrio-
tycznych, jak i religijnych. 

„Uczestniczymy w róż-
norodnych festiwalach  
i konkursach muzycznych.  
W ubiegłym roku w ra-
mach obchodów 20. rocz-
nicy założenia naszego 
uniwersytetu wystąpiliśmy 
z koncertem w Polsce” –  
opowiada pani Barbara. 
„Uważamy, że nie możemy 
przedłużyć życia ludzkiego, 
bo ta kwestia to plan Boży, 
lecz ulepszyć jakość życia  
w wieku senioralnym nie 
tylko możemy, ale wręcz 
musimy” – podkreślają stu-
denci UTW. 

Liczne inicjatywy Pol-
skiej Macierzy Szkolnej są 
wspaniałym dowodem na 
to, że można połączyć dzia-
łalność społeczno-kultural-
ną z promowaniem warto-
ści chrześcijańskich.

Wiktoria Sidar

OD STU LAT W GRODNIE

UTWORZONE
W WIGILIĘ

Ks. Antoni Kuryłłowicz,  
założyciel PMS w Grodnie 

Wycieczka uczniów liceum nigdy nie ominie żadnego 
sanktuarium znajdującego się po drodze

Uczniowie liceum wraz z pracownikami PMS i 
rodzicami pomagają w sprzątaniu cmentarza 

PROMUJĄCE TRADYCJE 
KATOLICKIE

 ciąg dalszy ze str. 1
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

„Bezdomny Jezus”
Figurę o takiej nazwie 
umieszczono na placu 
przed katedrą najwięk-
szego miasta Brazylii – Rio 
de Janeiro.

Wykonana z brązu rzeźba 
przedstawia naturalnej wiel-
kości mężczyznę – Chrystusa –  
leżącego na ulicznej ławce, 
przykrytego przykrótkim ko-
cem. Na jego stopach widać 
ślady gwoździ.  

Figura została odsłonięta 
z okazji Światowego Dnia 
Ubogich.

Odkryto pierścień Piłata
Znaleziono go już 50 lat 
temu w pobliżu Betlejem, 
ale dopiero teraz przy uży-
ciu specjalnej technologii 
udało się odczytać wyryte 
na nim imię człowieka, 
który skazał na śmierć 
Jezusa.

Pierścień jest wykona-
ny z brązu i był używany  
na co dzień jako pieczęć. 
Posługiwał się nim albo sam 
Piłat, albo jakiś uprawniony 
wysoki urzędnik.

Za autentycznością zna-
leziska przemawia również, 
że ten typ pierścienia był 
właściwy dla klasy ekwitów, 
do której należał Poncjusz 
Piłat.

Bezpłciowe akty urodzenia
A r c h i d i e c e z j a  P e r t h  
w Australii sprzeciwia się 
proponowanym zmianom 
w prawie, usuwającym  
z aktów urodzenia infor-
mację o płci dziecka.

Kościół ostrzega, że będzie 
to skutkowało między innymi 
zamieszaniem w organizacji 
pracy w szkołach. „Od reje-
stracji dzieci w odpowiednich 
klasach przez aktywności 
sportowe do spraw higieny 
osobistej. Szkoły muszą wie-
dzieć dokładnie, czy uczeń 
jest płci męskiej czy żeńskiej 
po to, by zapewnić każdemu  
z nich właściwą opiekę” – 
pisze w imieniu archidiecezji 
Perth ks. Joseph Parkinson.

W  s i e r p n i u  b i e ż ą c e-
go roku specjalna komisja  
ds. reformy prawa w Za-
chodniej Australii  opub-
likowała wstępny raport,  
w którym mówi się o usu-
nięciu z aktu urodzenia kla-
syfikacji na podstawie płci  
z zastrzeżeniem, że powinna 
być ona uszczegółowiona  
w Rejestrze Urodzin, Zgonów 
i Małżeństw. W projekcie 
zaproponowano również, by 
dzieci od 12 roku życia mo-
gły ubiegać się o zmianę płci  
bez zgody rodziców za orze-
czeniem sądu rodzinnego. 

Przyjechały so Słonimi 
tuż przed II wojną światową. 
Obie wyróżniały się pogodą  
i hartem ducha. Razem prze-
szły drogę krzyżową dwóch 
okupacji: sowieckiej i niemie-
ckiej; doświadczyły upokorze-
nia, nędzy i głodu, pozbawie-
nia dachu nad głową, a nawet 
wolności... 

Życie sióstr było przygo-
towaniem do ofiary śmierci  
za wiarę: przyjęły ją świado-
mie i dobrowolnie. Każda z 
nich umiała ze swego, na po- 
zór zwykłego, mozolnego  
i pełnego trudu istnienie uczy-
nić dzieło świętości – świę-
tości widocznej i oczywistej 
dla ludzi, którzy doświadczyli 
dobroci zakonnic. Dzięki temu 
dziś nasz Kościół lokalny może 
się szczycić orędowniczkami  
w Niebie w osobie błogosła-
wionych niepokalanek. Ich 
krew męczeńska uświęciła zie-
mię grodzieńską. Ich przykład 
zachęca nas do odwagi w wy-
znawanej wierze. 

Gdy w 1906 roku ks. Ry-
szard Klam zaproponował nie-
pokalankom objęcie upada-
jącego klasztoru bernardynek  

w Słonimiu, w którym pozo-
stały jedynie dwie przesta-
rzałe siostry, odczytały to jako 
wolę Bożą. Po przybyciu czyni-
ły wszystko z myślą o prowa-
dzeniu pracy wychowawczej.  
Z czasem zakonnicom udało 
się  otworzyć tzw. Szkołę Pol-
ską – męską i żeńską. Potem 
jedną z nich przekształcono  
w Szkołę Powszechną i Semi-
narium Nauczycielskie. 

II wojna światowa oraz 
okupacja stały się dla sióstr 
poważnym wypróbowaniem. 
Wielokrotnie musiały się 
ukrywać, zdejmować ze ścian 
klasztoru religijne obrazy  
i chować po kątach przedmio-
ty kultu, by nie wzbudzać po-
dejrzeń i nie zwracać na siebie 
dodatkowej uwagi. 

Skromne i zawsze skore  
do pomocy, wspierały wszyst-
kich potrzebujących, głodu-
jących, rodziny więźniów i 
zamordowanych. Na terenie 
klasztoru ukrywały Żydów. Po-
tajemnie pomagały ludziom, 
chowającym się po lasach 
koło Słonimia. W ciemne i 
burzliwe noce przychodzi-
li do klasztoru, by otrzymać  
od sióstr jakiekolwiek jedze- 
nie, a także opatrunek, leki, ma-
ście, porady lekarskie. Zakon-
nice wielokrotnie ostrzegano 
przed niebezpieczeństwem, 
które im groziło, one jednak  

nie zaniechały swoich działań. 
W nocy 18 grudnia 1942 ro- 

ku Niemcy wtargnęli do klasz- 
toru i aresztowali obie siostry. 

O świcie następnego dnia  
w miejscu zwanym Górą Pie-
trelewicką zakonnice oraz 
kilkaset innych osób zostało 
rozstrzelanych i wrzuconych 
do wspólnej mogiły. Strażni-
cy, którzy stali się świadkami 
ostatnich chwil życia uwię-
zionych, opowiadali później, 
że siostry do końca nie zanie-
chały modlitwy, przyjmując 
śmierć męczeńską, i zachęcały 
współwięźniów do wytrwa-
nia. A bezpośrednio w trakcie 

egzekucji s. Marta zdołała 
jeszcze wypowiedzieć: „Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedzą,  
co czynią”.

Niepokalanki, które zo-
stały przy życiu, musiały  
w 1945 roku opuścić Słonim. 
Możliwość powrotu otrzy-
mały dopiero po 45 latach. 
W ciągu tego czasu wier-
nie zachowywały pamięć  
o swoich poprzedniczkach –  
s. Marcie i s. Ewie.

13 czerwca 1999 roku  
za wytrwanie w wierze i  

mężną odwagę papież Jan 
Paweł II beatyfikował po- 
ległe zakonnice wraz  
ze 108 błogosławionymi  

męczennikami z okresu  
II wojny światowej. Wkrót-
ce po tym wydarzeniu 
niepokalanki znów opuś-
ciły Słonim. Jako ostatnia,  
w 2000 roku, wyjechała s. Re-
nata Kosacka. Jednak owoce 
posługi zakonnic w lokalnym 
Kościele do dnia dzisiejszego 
pozostają w życzliwej i wciąż 
żywej pamięci mieszkań-
ców, którym ofiarnie służyły,  
niosły otuchę i wsparcie. 

Błogosławiona
s. Ewa Noiszewska
od Opatrzności

• Urodziła się 11 maja 
1885 roku w Ostaniszkach 
na Wileńszczyźnie (Litwa). 

• Była najstarszą cór-
ką z 11 dzieci Kazimierza 
Noiszewskiego, wybitnego 
okulisty i profesora Uni-
wersytetu Stefana Batorego  
w Wilnie.

• W czasie pierwszej 
wojny światowej pracowała 
w lazaretach, gdyż ukończy-
ła studia medyczne. 

• Po złożeniu ślubów 
wieczystych w Zgroma-
dzeniu Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP pełniła obowiązki lekarza 
wspólnoty. Pracowała jako nauczycielka i wychowawczyni w gimna-
zjum w Jazłowcu (Ukraina) i w Słonimiu.

• Przez całe życie prowadziła notatki będące rodzajem pamiętnika 
duszy. Są to luźne zapiski, często niedatowane.

„Drobne sprawy wykonywane z miłością wzruszają i zachwycają  
Serce Boga”.

W Słonimiu pracowałam od 1995 do 2010 roku. Wraz z innymi siostrami powróciłyśmy do klasztoru po długich 
latach przerwy. Zaprosił nas tam miejscowy proboszcz o. Witold Żelwietro wraz z dawnymi uczennicami szkoły 
podstawowej i seminarium nauczycielskiego, prowadzonych przez zakonnice.

Po odzyskaniu przez zgromadzenie klasztoru i przyległego terenu, zajęłyśmy się porządkowaniem ogrodu i re-
montem budynku. Mimo trudnych warunków cieszyłyśmy się, że możemy służyć nie tylko poprzez troskę o świątynię, 
lecz również przez współpracę z ludźmi – prowadząc katechezy dla dzieci, młodzieży i starszych, a później także  
dla rodzin. Ważnym odcinkiem naszej posługi była katecheza w kilku przedszkolach na terenie miasta. W działalno-
ści duszpasterskiej nieustannie współpracowałyśmy z ojcami kapucynami, pomagając im przede wszystkim poprzez 
katechizację. 

Miałyśmy też możliwość wspierać potrzebujących. Początkowo bardzo spontanicznie – dzieląc się tym, co dostawa- 
łyśmy od miejscowych dobroczyńców oraz z zagranicy. Od 1999 roku działalność charytatywną prowadziłyśmy już 
w łączności z „Caritas” i „Służbą Maltańską”. Dzięki temu wsparcie mogło docierać nie tylko do katolików ze Sło-
nimia, lecz także do potrzebujących w całym rejonie – bez względu na narodowość i wyznanie. Przyjmowałyśmy 
najróżniejszą pomoc humanitarną: sprzęt do szpitala, wyposażenie warsztatu stolarskiego i szwalni dla niepełno-
sprawnych chłopców i dziewcząt, a także narzędzia ogrodowe i tunele cieplarniane. Wydawałyśmy posiłki bezdom-
nym, ułomnym i opuszczonym. Użyczałyśmy pomieszczeń na spotkania dla wspólnoty „Anonimowych Alkoholików”. 

Pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność tym wszystkim, którzy nas i naszą posługę wspierali i z nami współpracowali. Ze swojej strony mogę 
zapewnić o gorącej modlitwie. Wierzę, że błogosławione siostry męczennice, s. Ewa i s. Marta, w inny, głębszy, sposób realizują obecnie misję 
zgromadzenia w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Słonimiu. Przychodźcie do  świątyni jak dawniej – one  
na Was czekają! Chcą na nowo pokazać drogę do Jezusa i Maryi. Odwagi! Bóg jest Ojcem Miłosierdzia.

Błogosławiona
s. Marta Wołowska  

od Jezusa 
• Urodziła się  

12 października 1879 roku 
w Lublinie (Polska), w za-
możnej rodzinie znanego 
prawnika i działacza spo-
łecznego.

• Już w wieku kilkunastu 
lat uczyła inne dziewczęta 
języka polskiego i historii.

• Wchodząc w dojrzałe 
życie, myślała o małżeń-
stwie, jednak odczuła po-
wołanie do życia zakonnego 
i wstąpiła do Zgromadze-
nia Sióstr Niepokalanego  

Poczęcia NMP.
• Przez wiele lat była przełożoną w Maciejowie na Wołyniu (Ukrai-

na). Zorganizowała sierociniec dla ponad setki dzieci różnej narodowo-
ści, szkołę powszechną, seminarium nauczycielskie i szkołę zawodową.

• Tworzyła wokół siebie atmosferę tolerancji i harmonijnego współ-
istnienia zróżnicowanej kulturowo i wyznaniowo społeczności.

„Jeden Pan Bóg nad nami i święta Jego Wola dla każdej duszy”. 

BŁOGOSŁAWIONE SIOSTRY ZE SŁONIMIA
Życie dwóch zakonnic ze Zgromadzenia Sióstr 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
(Niepokalanki) było mocno ze sobą związane, choć 
każda z nich szła własną drogą do Boga, do świętości: 
s. Marta Wołowska – czynna i energiczna przełożona 
domów niepokalańskich, krzewicielka tradycji i kultury  
na kresach; s. Ewa Noiszewska – cicha, „zamknięta w so- 
bie” lekarka i nauczycielka. Złączyła je bezgraniczna ufność  
w Opatrzność i Miłosierdzie Boże. 

DZIEŁO ŚWIĘTOŚCI
Z ŻYCIA

WIERNE
DO KOŃCA

DAREM
DLA KOŚCIOŁA

S. Renata Kosacka
od Miłosierdzia Bożego

Ks. Jerzy Martinowicz 

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP powstało w 1857 roku  
w Rzymie (Włochy). Celem duchowym wspólnoty jest szerzenie chwały  

Bożej i odpowiadanie miłością na miłość Wszechmocnego.

Błogosławione niepokalanki w sposób szczególny są czczone 
w Szymanowie, gdzie znajduje się klasztor zgromadzenia
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WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

Programy
redakcji

katolickiej

Kalendarz
wydarzeń
16 grudnia

III Niedziela Adwentu.

20, 22, 23 grudnia
Kwartalne Dni Modlitw

o Chrześcijańskie
Życie Rodzin.

Módlmy się za rodziny 
i przygotowujących się 

do zawarcia sakramentu 
małżeństwa.

24 grudnia
Wigilia Bożego Narodzenia.

25 grudnia
Uroczystość  

Bożego Narodzenia.

26 grudnia 
Święto św. Szczepana, 
diakona i męczennika.

Błogosławieństwo owsa.

27 grudnia
Wspomnienie św. Jana 
Apostoła, Ewangelisty.

Błogosławieństwo wina.

28 grudnia
Święto świętych 

Młodzianków, męczenników.

30 grudnia 
Święto Świętej Rodziny.

Módlmy się  
o życie chrześcijańskie  
i świętość w rodzinach.

Intencje
różańcowe

Grudzień
Aby ludzie uwikłani  

w pijaństwo, narkomanię 
i inne plagi naszego 
społeczeństwa oraz 

grzeszne przyzwyczajenia, 
uświadomili zło swego 
życia i wrócili do Pana.

 „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;  
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.

POSIEDZENIE SYNODALNEJ
KOMISJI GŁÓWNEJ

Posiedzenie synodalnej Komisji Głównej oraz przewodniczących  
I Synodu Diecezji Grodzieńskiej odbyło się w budynku kurii diecezjalnej. 
W spotkaniu uczestniczyli biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz 
oraz biskup pomocniczy diecezji Józef Staniewski.

Sekretarz generalny synodu ks. kanonik Antoni Gremza przedstawił 
postępy w działalności synodu, które udało się osiągnąć w ciągu roku 
od jego rozpoczęcia. Z wyników bieżącej pracy zdał sprawozdanie każdy 
przewodniczący komisji synodalnej. Wybrzmiały konkretne propozycje, 
które mogą pomóc w odnowieniu życia religijnego w diecezji.

Posiedzenie zakończyło się Mszą św. w bazylice katedralnej  
św. Franciszka Ksawerego. Zebrani modlili się o owocną pracę synodu,  
by to przedsięwzięcie sprzyjało wzrastaniu ludzi w wierze i pozwoliło  
uzyskać rozwiązania problemów, powstających we współczesnym świe- 
cie i Kościele.

W ramach comiesięcznych modlitw w intencji rodzin i obrony ży-
cia dzieci nienarodzonych ks. bp Aleksander Kaszkiewicz przewodniczył 
Mszy św. w narodowym sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (Polska).

W kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Grodnie ks. bp Józef Staniew-
ski celebrował Eucharystię za członków grupy modlitewnej „W Obronie 
Życia”, od pięciu lat działającej przy parafii, oraz o rozwój w diecezji tej 
potrzebnej inicjatywy.

Adwentowy dzień skupienia odbył się w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Grodnie. Poprowadził go ks. Jan Sareło, ojciec duchowy 
alumnów. Kapłan zwrócił uwagę kleryków na potrzebę współpracy z ła-
ską Bożą oraz ogromną wartość zachowania swego serca czystym.

Zespół seminaryjny „AVE” wystąpił z koncertem przed uczestnikami 
rekolekcji trzeźwościowych w rektoralnym kościele pw. Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Pannie w Grodnie. Razem z ks. Andrzejem Liszką  
i ks. Janem Romanowskim klerycy odwiedzili szkołę w Dociszkach, gdzie 
zorganizowali zawody w minifutbolu.

Grupa 20 przedstawicieli duszpasterstwa kolejarzy z Grodna wzięła 
udział w pieszej wycieczce, podczas której odwiedziła kościoły leżące  
w centrum miasta. W roli przewodnika wystąpił ks. kanonik Antoni Grem-
za, który przybliżył obecnym bogatą historię świątyń.

Z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w rektoralnym 
kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Grodnie miała 
miejsce Msza św. w intencji członków duszpasterstwa głuchoniemych. 
Po Eucharystii obecni otrzymali prezenty.

Rodzina salezjańska w Smorgoniach obchodziła 177. urodziny orato-
rium. Właśnie tyle lat temu w Turynie (Włochy) powstało pierwsze sale-
zjańskie oratorium. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą św., którą 
odprawił ks. Władysław Surwiło. W lokalnym oratorium młodzież przy-
gotowała zabawy, tańce, przedstawienia, filmiki.

Wierni parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jozafata 
Kuncewicza z Sopoćkiń wzięli udział w obchodach 27. rocznicy założe-
nia „Radia Maryja” w Toruniu (Polska). Program składał się z uroczystej  
Mszy św. dziękczynnej oraz koncertu pieśni i tańca.

• Grupa 39 wiernych na czele z proboszczem parafii świętych apo-
stołów Piotra i Pawła w Iwiu ks. Janem Gaweckim zrealizowała piel-
grzymkę autokarową na Litwę. • W Nowogródku rozpoczęto bożona-
rodzeniową akcję charytatywną „Kosz Dobroci”, organizatorem której 
jest między innymi lokalna parafia św. Michała Archanioła. • W Polsce 
odszedł do wieczności ks. Kazimierz Walczuk SDB, który przez 21 lat po-
sługiwał w diecezji grodzieńskiej.

Przegląd wiadomości przygotowano
na podstawie strony internetowej grodnensis.by.

JEDNYM WERSEM

  

16 grudnia 1975 r. – o. Arkadiusz Waltoś OFMConv.,
                                   prob. Grodno;
17 grudnia 1996 r. – o. Stanisław Gawlik CMF,
                                     prob. Przewałka, Jeziory;
20 grudnia 1992 r. – ks. Wacław Stefanowicz SDB,
                                   prob. Krupowo;
23 grudnia 2017 r. – ks. Tadeusz Wyszyński CM,
                                        prof. WSD w Grodnie;
30 grudnia 1997 r. – ks. dr Ryszard Śliwiński,
                                                  prof. WSD w Grodnie.

WIZYTY BISKUPIE

WYDARZENIA KULTURALNE

DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNE

UCZESTNICY PIELGRZYMKI GRODNO-ROŚ ORAZ 
WOLONTARIUSZE DIECEZJALNEGO DNIA DZIECKA  

SĄ ZAPROSZENI NA SPOTKANIE OPŁATKOWE
Odbędzie się ono 26 grudnia w grodzieńskiej parafii Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (osiedle Południowy).

Program:
19.00 – Msza św. w intencji uczestników pielgrzymki,
             wolontariuszy i ofiarodawców wydarzenia;
20.00 – dzielenie się opłatkiem, słodki poczęstunek w dolnym kościele.

Program spotkania przewiduje czas na składanie życzeń z okazji  
Świąt Bożego Narodzenia oraz śpiew kolęd.

Informacje szczegółowe pod numerem: (8 029) 784-05-72,
ks. Jerzy Martinowicz.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:

WIADOMOŚCI ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 

REKOLEKCJE DLA CHŁOPCÓW  
BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE W GRODZIEŃSKIM WSD

Ćwiczenia duchowe na temat „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość 
wielką...” (Łk 2, 10) odbędą się w dniach 4-6 stycznia 2019 roku.

Uczestnicy rekolekcji będą mogli odczuć atmosferę życia seminaryjnego, 
porozmawiać z klerykami i ojcami duchowymi, a także  

pogłębić swą wiedzę o prawdach wiary i modlitwy.
Do przeżywania chwil wyciszenia oraz rozważania nad swoim życiem  

są zaproszeni chłopcy, a w sposób szczególny ministranci  
od 14 roku życia. Ze sobą trzeba zabrać Pismo Święte i komżę.

O chęci wzięcia udziału w rekolekcjach trzeba powiadomić do 2 stycznia. 
Liczba uczestników jest ograniczona.

 
Zapisy pod numerem seminarium: (8-0152) 62-22-22. 

Odpowiedzialny za rekolekcje: ks. Andrzej Liszko, (8-029) 744-99-61.

DIECEZJALNA „CARITAS” ORGANIZUJE AKCJĘ 
CHARYTATYWNĄ „ŚWIECA BOŻONARODZENIOWA”

Świece są rozprowadzane w Adwencie we wszystkich parafiach diecezji 
grodzieńskiej. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom, 

znajdującym się w potrzebie: sierotom, dzieciom z rodzin ubogich
i wielodzietnych, niepełnosprawnym.

Akcja charytatywna „Świeca Bożonarodzeniowa”
na Białorusi jest przeprowadzana już nie po raz pierwszy.  

Wziąć w niej udział może każdy człowiek dobrej woli.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE

STUDENCI Z NIGERII I SRI LANKI WYSTĄPIĄ
Z KONCERTEM W KOŚCIELE GRODZIEŃSKIM

Młodzież zaśpiewa dla zgromadzonych wiernych  
kolędy w języku ojczystym. 

Koncert odbędzie się 25 grudnia w uroczystość Bożego Narodzenia
w rektoralnym kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

Rozpocznie się o godz. 16.30 – od razu po Mszy św.  
po angielsku (jej początek o 15.30).

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

Aleksandrowi
Kaszkiewiczowii Józefowi 

Staniewskiemu
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy serdeczne życze-
nia. Niech nowonarodzony 
Zbawiciel, który przynosi 
pokój całej ludzkości, ob-
darza Was swoimi darami, 

zdrowiem, radością, pogodą 
ducha, a także dobrocią i 

życzliwością ludzkich serc.
Redakcja „Słowa Życia”

Ich Ekscelencjom Księdzu 
Arcybiskupowi Tadeu-

szowi Kondrusiewiczowi, 
Księżom Biskupom Alek-
sandrowi Kaszkiewiczowi, 
Józefowi Staniewskiemu, 
Antoniemu Dziemiance, 

czcigodnym Księżom Pro-
boszczowi Janowi Kuczyń-

skiemu, Pawłowi Bezla-
powiczowi, Aleksandrowi 
Siemińskiemu, Aleksan-
drowi Mackiewiczowi, 

Olegowi Kononowiczowi, 
Andrzejowi Kowszukowi, 
Andrzejowi Honczarowi, 

Rusłanowi Mazanowi, 
Witalemu Dobrołowiczo-

wi, Ojcu Kazimierzowi 
Żylisowi, wszystkim Księ-

żom i Siostrom diecezji 
grodzieńskiej, Rektorowi 

i Klerykom Wyższego 
Seminarium Duchownego 

w Grodnie
z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku ser-
decznie życzymy mocnego 
zdrowia, długich lat życia, 
szczęścia, radości, pogody 

ducha, szczerych i wiernych 
ludzi obok, obfitych darów 
Ducha Świętego. Niech Bóg 
Ojciec obdarza Was swoją 
miłością, Jezus Chrystus  

w każdej chwili życia 
szczerze błogosławi, Matka 
Najświętsza broni od nie-
szczęść, a Gwiazda Betle-

jemska oświeca każdy  
Wasz dzień.

Apostolat „Margaretka” 
z parafii św. Franciszka  

Ksawerego w Grodnie

Ich Ekscelencjom Księżom 
Biskupom Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi i Józefowi 
Staniewskiemu

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzę 
błogosławieństwa Bożego, 
opieki Matki Bożej, mocne-
go zdrowia, mocy, cierpli-

wości na drodze pasterskiej. 
Kroczcie nią odważnie i 

wiernie, pełni Bożej mądro-
ści i świętego zapału. Niech 
każdy dzień mija w radości 
i pokoju, a obok będą sami 

życzliwi ludzie.
S. Irena Złotkowska, Przełożona 

Generalna Zgromadzenia 
Sióstr Wspomożycielek Dusz 

Czyśćcowych

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi
z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składamy serdeczne 
życzenia połączone z modli-
twą. Niech nowonarodzony 
Zbawiciel obdarza obfitymi 
łaskami, a Matka Najświęt-

sza zawsze się opiekuje.
Alicja i Witalij Woronowowie 

ze Smorgoń 

Czcigodnym Księżom 
Jerzemu Martinowiczowi, 

Jarosławowi Hrynasz-
kiewiczowi, Waleremu 
Bykowskiemu, Pawłowi 

Sołobudzie, Olegowi 
Kononowiczowi i Janowi 

Romanowskiemu
życzymy radosnych i 

pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia, wielu szczęś-
liwych chwil oraz wszelkiej 
pomyślności w nowym 2019 

roku. Niech Dzieciątko 
Jezus błogosławi Wam na 
długie lata służby Bogu i 

ludziom, a Matka Boża otula 
płaszczem swej macierzyń-

skiej dobroci.
Redakcja „Słowa Życia”

Czcigodnej Siostrze Łucji 
z okazji Imienin składamy 
serdeczne życzenia. Niech 
każdy Twój dzień będzie 

szczęśliwy i błogosławiony, 
obok będą życzliwi ludzie, 
a łaski Boże spływają na 

Ciebie obficie. Czerp radość 
z każdej chwili, ciesz się 
swoją posługą i zawsze 
uśmiechaj się do siebie  

i ludzi.
Franciszkański Zakon Świe-

ckich i parafianie z Lipniszek

Czcigodnemu Księdzu 
Wiktorowi

Zacharzewskiemu
z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia przesyłamy serdecz-
ne życzenia. Niech Dzieciąt-

ko Jezus błogosławi Ci  
na dalsze lata posługi Bogu i 
ludziom, a Matka Najświęt-
sza prowadzi najpiękniej-
szą drogą życia. Życzymy 

także obfitych darów Ducha 
Świętego, szczerej radości, 

pogody ducha, wiernych 
i dobrych ludzi na drodze 
życia oraz wszelkich łask 

Bożych.
Wierni z parafii Bożego Ciała 

w Dworcu

Czcigodnemu Księdzu 
Denisowi Szmyginowi
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i nadchodzące-
go Nowego Roku życzymy 
radosnego oczekiwania i 
przygotowania do przyję-
cia Syna Bożego. Życzymy 
także zdrowia, długich lat 
życia, radości, życzliwych 
ludzi obok, owocnej pracy 
duszpasterskiej, błogosła-
wieństwa Bożego i opieki 

Najświętszej Maryi Panny. 
Dziękujemy za głoszenie 
Słowa Bożego, wspaniały 

przykład wiary i mądrości. 
Niech światło Chrystu-
sa oświeca Twoją drogę 

życiową.
Parafianie i Komitet Kościelny 

ze wsi Międzyrzecz

Czcigodnemu Ojcu
Waldemarowi Słocie

z okazji Imienin życzymy 
mocnego zdrowia, pogody 

ducha i ludzkiej życzliwości. 
Niech nowonarodzony Syn 

Boży wzmacnia Cię w powo-
łaniu, a każdy dzień życia 
będzie wypełniony ludzką 

dobrocią, a także satysfakcją 
z wybranej drogi życiowej.

Członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca  

z Brzostowicy Wielkiej

Czcigodnemu Księdzu 
Walerianowi Lisowskiemu 

z okazji Imienin składamy 
najserdeczniejsze życzenia: 

obfitych łask Bożych na 
każdy dzień, darów Ducha 
Świętego oraz nieustannej 
opieki Matki Najświętszej. 
Niech dobry Bóg zawsze 

pomaga w głoszeniu Słowa 
Bożego i szerzeniu Króle-

stwa Niebieskiego na ziemi.
Członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca
i parafianie z Werejek

Czcigodnemu
Księdzu Michałowi

Łastowskiemu 
życzymy radosnych i 

pogodnych Świąt Bożego 
Narodzenia, wielu szczęś-
liwych chwil oraz wszelkiej 

pomyślności w nowym roku. 
Niech Dzieciątko Jezus 

błogosławi Ci na długie lata 
służby Bogu i ludziom, a 

Matka Boża otula płaszczem 
swej macierzyńskiej dobroci 

i miłości.
Członkowie Apostolskiego 

Dzieła Pomocy dla Czyśćca 
diecezji grodzieńskiej oraz

s. Irena Złotkowska, Przełożo-
na Generalna Zgromadzenia 
Sióstr Wspomożycielek Dusz 

Czyśćcowych

Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Konopielce

z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia życzymy dobrego 

zdrowia, obfitych łask od Pa- 
na, darów Ducha Świętego,  

nieustannej opieki Matki 
Bożej i świętego Patrona. 
Niech każdy dzień będzie 
wypełniony szczęściem  
i radością. Dziękujemy  

za przykład pobożności, 
dobre serce oraz za to, że 

jesteś z nami.
Wierni z parafii św. Michała 

Archanioła w Porozowie

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi 
Janowi Kuczyńskiemu, 

Pawłowi Bezlapowiczowi, 
Aleksandrowi Siemiń-

skiemu, Olegowi Kono-
nowiczowi i Andrzejowi 

Kowszukowi
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
przesyłamy serdeczne 

życzenia. Niech Dzieciątko 
Jezus błogosławi na dalsze 
lata posługi na rzecz Boga i 
ludzi, a Matka Najświętsza 

prowadzi najpiękniejszą 
drogą życia. Życzymy 

także obfitych darów Ducha 
Świętego, radości, pogody 
ducha, wiernych i dobrych 
ludzi obok oraz wszelkich 

łask Bożych.
Młodzież z katedry

grodzieńskiej

Czcigodnemu Księdzu 
Arturowi Małafiejowi
 z okazji Urodzin z serca 

życzymy mocnego zdrowia, 
pogody ducha, sił, wytrwa-
łości i niegasnącego zapału 

w głoszeniu Ewangelii,  
a także wielu powodów  

do uśmiechu, gdyż zmienia 
on na lepsze świat. Niech 
każdy Twój dzień będzie 

wypełniony miłością Bożą, 
a posługa przynosi radość, 
satysfakcję i błogosławione 
plony. Dziękujemy za czu-

łość i dobroć, a także  
za to, że umiesz docenić

każdego z nas.
Wierni z parafii

Grodno-Augustówek

Czcigodnym Księżom 
Arturowi Małafiejowi i 

Michałowi Łastowskiemu
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy mocnego zdrowia, 
życzliwych ludzi na drodze 
życia i uśmiechu na każdy 
dzień. Niech Pan Bóg bło-

gosławi, oświeca Was swoją 
miłością, obdarza łaskami i 
siłą w codziennej posłudze. 

Jesteśmy wdzięczni  
za szczerą modlitwę, piękne 

kazania, radość i miłość,
a także za to, że jesteście

z nami.
Wierni z parafii

Grodno-Augustówek 

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Janowi 

Etelowi, Aleksandrowi 
Fiedotowowi, Wiktorowi 

Sinickiemu, Aleksemu 
Wienckiewiczowi oraz 
Siostrom Aleksandrze

i Dorocie
z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku prze-
syłamy serdeczne życzenia. 
Niech Gwiazda Betlejem-
ska oświeca Waszą drogę 
życiową, Dzieciątko Jezus 

obdarza pokojem i radością, 
Matka Boża nieustannie 

się Wami opiekuje, a Duch 
Święty obficie udziela swych 

łask. Życzymy szczęścia  
na długie lata życia, wy-

trwałości i pogodnych dni 
w posłudze kapłańskiej i 
zakonnej. Dziękujemy za 
głoszenie Słowa Bożego, 
dobroć serca i modlitwę.

„Legion Maryi”
i grupa „Dobrego Pasterza”, 

Grodno-Wiszniowiec

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Zwierzyńskiemu

 z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku przesyłamy 
serdeczne życzenia. Niech 
nowonarodzony Chrystus 

obdarzy Cię obfitymi łaska-
mi i błogosławieństwem, 

Najświętsza Maryja Panna 
codziennie się Tobą  

opiekuje, a Duch Świę-
ty zsyła swe obfite dary. 

Życzymy zdrowia, pogody 
ducha, pomyślności w pracy 

duszpasterskiej, radości  
na każdy dzień i życzliwych 

ludzi obok.
Parafianie z Wornian i Worony

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Aleksan-
drowi Adamowiczowi
 z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
serdecznie życzymy dużo 
zdrowia, pogody ducha i 

obfitych łask Bożych. Niech 
nowonarodzony Jezus 

zawsze będzie Ci Przyja-
cielem, Matka Najświętsza 
nieustannie się Tobą opie-

kuje, a Gwiazda Betlejemska 
oświeca drogę życiową.

Parafianie z Dociszek

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Józefowi 

Bogdziewiczowi,  
Genadiuszowi Dobrukowi 

oraz naszym Siostrom
z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku ser-
decznie życzymy szczęścia, 
zdrowia, długich lat życia, 

pogodnych dni, a także 
życzliwych ludzi na drodze 

życia. Niech Gwiazda 
Betlejemska oświeca Waszą 

drogę, Dzieciątko Jezus 
obdarza miłością i radością, 

Matka Boża nieustannie 
się opiekuje, a Duch Święty 
opromienia swym światłem 

i obficie udziela  
swych darów.  

Serdecznie dziękujemy  
za wspaniale przygotowane 

święto 550-lecia parafii.
Wierni z parafii świętych  

Kosmy i Damiana w Ostrowcu

Czcigodnym Księdzu 
Proboszczowi Aleksan-

drowi Lebiedziewiczowi i 
Siostrze Zofii Śmietance

z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy błogosławieństwa 
od Dzieciątka Jezus, dużo 

pogodnych, spokojnych dni 
i dobrego zdrowia na długie 
lata. Niech Zbawiciel świata 

oddali smutek i kłopoty, 
wypełni serce radością i 

nadzieją na lepsze jutro, a 
także broni od nieszczęścia. 

Dziękujemy za niełatwą 
pracę w naszej parafii,  

miłość i cierpliwość
do nas i dzieci. 

Komitet Kościelny, Kółko Ży-
wego Różańca, dzieci, młodzież 

i parafianie z Żemosławia

Czcigodnym Księdzu  
Wiktorowi Subielowi,  
Siostrom Agnieszce i  

Annie, Wdowom Konse-
krowanym Sabinie i Zofii

z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy zdrowia na długie 

lata, błogosławieństwa 
Bożego, opieki Maryi Panny, 
pogodnych dni życia. Niech 
Gwiazda Betlejemska oświe-

ca Waszą drogę, a dobry 
Bóg pomaga w realizowaniu 
wszystkich zamiarów i ob-

darza szczęściem. Dziękuje-
my za Wasze szczere serca, 
ofiarną posługę oraz troskę 

o świątynię.
Komitet Kościelny, Kółko  

Żywego Różańca MB Bolesnej  
z Girowicz, parafianie z kościo-

ła pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Surwiliszkach

Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Powajbie

z okazji Urodzin z całego 
serca życzymy mocnego 
zdrowia, obfitych darów 

Ducha Świętego, sił, wytrwa-
łości i niegasnącego zapału 
w głoszeniu Słowa Bożego. 

Niech każdy dzień będzie wy-
pełniony miłością Wszech-
mocnego, pełniona posługa 
przynosi radość i błogosła-
wione owoce, a Najświętsza 

Maryja Panna nieustannie się 
Tobą opiekuje.

Rada Parafialna z Sopockiń 
oraz rodzina Kościuszko

Czcigodnym Siostrom 
Eucharii, Goretti, Sera-
fimie, Pauli, Julicie oraz 
Księżom Proboszczowi 

Antoniemu Obuchowskie-
mu, Jerzemu Powajbie, 
Jerzemu Swisłockiemu, 

Jerzemu Martinowiczowi
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia: mocnego zdrowia, 
pogody ducha, dużo rado-
ści, obfitych łask Bożych, 

dobrych i życzliwych ludzi 
na drodze życia. Niech 

nowonarodzony Chrystus 
błogosławi i broni, a Matka 
Boża otacza swoją łaską i 

opieką.
Rada Parafialna z Sopockiń 

oraz rodzina Kościuszko

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Waleremu 

Spirydonowi
z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku skła-
damy serdeczne życzenia: 
mocnego zdrowia, życzli-
wych ludzi obok, obfitych 
plonów na niwie Pańskiej 

oraz pomocy Bożej na nie-
łatwej drodze kapłańskiej i 
opieki Najświętszej Maryi 

Panny na każdy dzień.
Wierni z kaplic

Wierdomicze i Bortniki

Czcigodnym Księżom 
Jerzemu Konopielce

i Andrzejowi Pyszyńskiemu
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy obfitych łask 

Bożych, mocnego zdrowia, 
sił i wytrwałości na drodze 

kapłańskiej, radości na 
co dzień, pogody ducha, 

mocnej wiary, niezachwia-
nej nadziei i gorącej miłości 
w sercu. Niech Jezus będzie 
Waszym Przyjacielem, Duch 
Święty oświeca każdy dzień 
życia, a Matka Boża przytu-
la do swojego serca i dodaje 

sił w posłudze na rzecz
Boga i ludzi.
Byli parafianie z kaplic  
Wierdomicze i Bortniki

Czcigodnemu Księdzu 
Andrzejowi Kiewlukowi
 z okazji Imienin, Urodzin 
i Świąt Bożego Narodzenia 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia: mocnego zdrowia, 
szczęścia, długich lat życia, 
dobrych ludzi obok, błogo-
sławieństwa i miłosierdzia 
Bożego oraz wszelkich da-
rów Ducha Świętego. Niech 
światło Gwiazdy Betlejem-
skiej oświeca Twą drogę, 

Dzieciątko Jezus wraz  
z Matką Boża opiekują się 
Tobą w niełatwej posłudze 

kapłańskiej, a Nowy Rok 
przyniesie tylko radosne 

chwile.
Byli parafianie z parafii  

Skrzybowce 

Czcigodnemu Księdzu 
Włodzimierzowi

Aksentjewowi
z okazji nadchodzących 

Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku składamy 
moc serdecznych życzeń: 
zdrowia, pomyślności, sił, 
radości, opieki Matki Bożej 
oraz obfitych darów Ducha 
Świętego. Niech nowona-
rodzony Jezus obdarzy Cię 
szczęściem i błogosławień-

stwem.
Wierni ze wsi Jewłasze  

parafii ladzkiej

Czcigodnemu Księdzu 
Aleksandrowi

Adamowiczowi
z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku ży-
czymy radości na co dzień, 
mocnego zdrowia na długie 
lata oraz życzliwych ludzi 

obok. Niech Dzieciątko 
Jezus obdarza Cię pokojem 
i miłością, Najświętsza Ma-
ryja Panna wspiera w pracy 
duszpasterskiej i pomaga  
w trudnościach, a każdy 

Twój dzień będzie pogodny 
i szczęśliwy. Dziękujemy  

za głoszenie Słowa Bożego  

i przykład szczerej wiary. 
Parafianie ze wsi Gineli,

parafia Nacza

Czcigodnym Księżom  
Tadeuszowi Kaczanowi  

i Dymitrowi Siedleckiemu
z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku pragniemy 

złożyć serdeczne życze-
nia. Dziękując za trud i 

poświęcenie, życzymy, by 
przychodzący Chrystus 

ubogacił Wasze serca swoją 
łaską, obdarzył zdrowiem i 

błogosławieństwem.
Parafianie z Konweliszek

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Igorowi 

Anisimowowi
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
serdecznie życzymy opieki 

Matki Bożej i obfitych 
darów Ducha Świętego. 

Niech dobry Bóg oświeca 
drogę Twojego życia, a 

Słowo wychodzące z Twych 
ust staje się ogniem światła 
i mocą naszej wiary. Niech 
Ciało i Krew Zbawiciela tak 
mocno złączy Cię z Bogiem, 

abyś nigdy nie oddalił się 
od Niego, a nasza gorąca i 

serdeczna modlitwa będzie 
wsparciem w realizacji 

wszystkich planów na niwie 
Pańskiej i w Twoim życiu.

Parafianie z kościoła  
pw. Niepokalanego  

Poczęcia NMP w Słonimiu

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Janowi 

Kuczyńskimemu
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia życzymy wielu 
radosnych chwil. Niech dar 
betlejemskiej nocy wypełni 

serce Księdza pokojem i 
radością, a Boża moc towa-
rzyszy przez wszystkie dni. 

Z głębi serca dziękujemy  
za ofiarną pracę, wysiłek 

oraz piękne kazania. Niech 
Duch Święty otacza Księdza 

swym światłem i obdarza 
potrzebnymi darami!

Parafianki z katedry grodzieńskiej

Czcigodnym Księżom
Dymitrowi Siedleckiemu
i Tadeuszowi Kaczanowi

z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia: dobrego zdrowia 
na długie lata, cierpliwo-
ści, wytrwałości, radości, 

życzliwych ludzi obok oraz 
obfitych plonów z posługi 

duszpasterskiej. Niech Duch 
Święty nieustannie pokrze-

pia Was swoimi darami, 
Matka Boża przytula  

do swego serca, a Gwiazda 
Betlejemska oświeca drogę 
życia. Z serca dziękujemy  

za piękne kazania  
i dobre rady.

Parafianie ze wsi Nowijanka  
i Paszeli

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Włodzimie-
rzowi Hulajowi, Witalemu 

Sidorce, Denisowi Bra-
zińskiemu, Stanisławowi 
Krawczence, Ernestowi 

Mikołajczykowi oraz 
Siostrom Halinie Zaniew-
skiej, Józefie Kanajewej, 

Nazarii Mikłasz
z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku prze-
syłamy serdeczne życzenia. 

Niech Jezus Malusieńki 
przytuli Was do swojego 

serca i błogosławi, Gwiazda 
Betlejemska prowadzi naj-
piękniejszą drogą do Pana, 
Matka Najświętsza otacza 

opieką, a Duch Święty 
opromienia swym światłem. 

Szczerze dziękujemy  
za miłość i cierpliwość  

do nas. Bóg zapłać za ofiar-
ną pracę w naszej parafii, 
głoszenie Słowa Bożego  

i dobroć serca!
Komitet Kościelny i parafianie 

z Lidy-Fary

Z głębi serca
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Czcigodnym
Księdzu Proboszczowi 
Rusłanowi Mazanowi 
oraz Ojcu Andrzejowi 

Jodkowskiemu
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia: zdrowia, szczęś-
cia, obfitych łask Bożych  
na drodze kapłańskiej. 

Niech Pan Jezus Nowonaro-
dzony prowadzi Was przez 

całe życie, Duch Święty 
darzy mądrością i pomyśl-

nością, a Matka Najświętsza 
otula płaszczem macie-
rzyńskiej opieki. Niech  

w Nowym Roku realizują się 
wszystkie dobre plany  

i zamiary.
Parafianie i Kółko Różańcowe 

św. Jana Nepomucena  
ze Staniewicz 

Czcigodnym Księdzu 
Aleksandrowi Bakłażecowi  

oraz Siostrom Marynie 
Sakacz, Augustynie Biało-

grzywej, Dorocie Biało-
grzywej i Aleksandrze 

Stankiewicz
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
serdecznie życzymy obfitych 
łask Bożych od Bożej Dzieci-
ny na każdy dzień. Dzięku-
jemy Wam za troskę o nas 
i kościół, głoszenie Słowa 

Bożego, miłość i dobroć Wa-
szych serc. Niech Bóg Wam 
wynagrodzi, a Maryja Panna 

ma w swojej nieustannej 
opiece.

Parafianie ze wsi Wiejszycze, 
rodziny Dowksza i Sawko

Czcigodnemu Księdzu
Jackowi Markielowi
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
przesyłamy serdeczne 

życzenia: zdrowia, długich 
lat życia, szczęścia, błogo-
sławieństwa Bożego oraz 

opieki Matki Najświętszej.
Byli parafianie z Zelwy, 

rodziny Trubiej i Romańczuk 
z Grodna

Czcigodnym Księżom 
Antoniemu Filipczykowi, 
Andrzejowi Honczarowi, 

Witalemu Pietkie- 
wiczowi, Dymitrowi  

Lewczykowi, Henrykowi 
Jabłońskiemu, Klerykom  
Władysławowi Małyszce  

i Witalemu Gurecowi
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy mocnego zdrowia, 

pomyślności i błogosła-
wieństwa od Bożej Dzie-
ciny. Niech Duch Święty 
udziela obfitych darów, a 
Matka Boża nieustannie 

się Wami opiekuje i otula 
swoim płaszczem.

Apostolat „Margaretka” oraz 
wierni z parafii św. Wacława

w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu Mi-
chałowi Wasilkiewiczowi

z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy moc-
nego zdrowia, pomyślności, 
życzliwych ludzi na drodze 
kapłańskiej, obfitych darów 
Ducha Świętego, stałej opie-

ki Matki Bożej oraz  
szczęśliwego nowego

2019 roku. 
Apostolat „Margaretka” z parafii 

św. Wacława w Wołkowysku

Czcigodnym Księdzu  
Wiktorowi Subielowi, 
 Siostrom Agnieszce i  

Annie, Wdowom Konse-
krowanym Sabinie i Zofii

z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
serdecznie życzymy mocne-
go zdrowia, pogody ducha, 
wytrwałości i cierpliwości. 

Niech Jezus Malusieńki 
przytula Was do swojego 

serca i błogosławi, Gwiazda 
Betlejemska prowadzi naj-

piękniejszą drogą  
do Pana, Matka Najświętsza 
otacza opieką, a Duch Święty 

opromienia swym światłem 
każdy Wasz dzień. Szczerze 

dziękujemy za przykład 
ofiarnego służenia na rzecz 

Boga i ludzi, czułe serca, 
dobre słowa i rady.

Komitet Kościelny oraz wierni  
z Trabów

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Marianowi  

Chamieni i Piotrowi 
Wiszniewskiemu

z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składamy serdeczne 
życzenia. Niech Gwiazda 

Betlejemska rozjaśnia 
Waszą drogę kapłańską, 

przynosi pokój i radość, a 
Boża Dziecina opromienia 
swym światłem. Życzymy 

mocnego zdrowia, bło-
gosławieństwa Bożego, 
niezachwianej nadziei i 

wiary. Szczerze dziękujemy 
za posługę w naszej parafii.

Wierni z Szydłowic

Czcigodnym Księżom 
Janowi Gaweckiemu,  

Arturowi Wołczkiewiczowi,  
Olegowi Janowiczowi, 

Witalemu Cybulskiemu, 
Siostrom Irenie, Marii, 

Zofii i Oldze
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy wielkiej miłości  
od Dzieciątka Jezus, moc-
nego zdrowia, nieustannej 

radości i opieki Matki 
Bożej. Niech posługa na ni- 

wie Pana przynosi dobre 
plony, my zaś obiecujemy 

się modlić za Was.
Legion Maryi i apostolat 

„Margaretka” z Iwia

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Antoniemu 

Kozłowskiemu
i Wiktorowi Subielowi

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku ser-
decznie życzymy obfitych 
darów od Dzieciątka Jezus 
na każdy dzień. Szczerze 

dziękujemy za dobre słowa, 
miłość i otwartość Waszych 

serc. Niech dobry Bóg  
za wszystko wynagrodzi,  
a Matka Najświętsza nie-

ustannie się Wami opieku-
je. Niech święta będą pełne 
radości i szczęścia, a Nowy 
Rok przyniesie tylko miłe 

wrażenia.
Wierni ze wsi Malinowa

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Sarele

z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy mocnego zdrowia, 
radości, szczęścia, optymi-

zmu, pogody ducha,  
a także błogosławieństwa 

od Dzieciątka Jezus i opieki 
Najświętszej Maryi Panny. 
Niech dobry Bóg ma Ciebie 

w swojej opiece.
Łucja Łabecka i Stanisława 

Sidorowicz z Wołpy

Czcigodnym Księżom
Wiktorowi Myślukowi
i Leonowi Liszykowi
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najpiękniejsze ży-
czenia. Niech Bóg, któremu 

zaufaliście, błogosławi  
na każdy dzień posługi ka-

płańskiej, a Matka Najświęt-
sza otacza Was swą opieką. 
Życzymy mocnego zdrowia, 

pogody ducha, radości,  
optymizmu, mocnej wiary  

i niegasnącej miłości  
do Boga i bliźnich.

Kółko Różańcowe MB Nieusta-
jącej Pomocy z Wołpy

Czcigodnym Kapłanom 
Kanonikowi Zdzisławowi 
Wederowi, Aleksandrowi 
Mietlickiemu, Kazimie-

rzowi Morawskiemu, 
Wiktorowi Zacha-

rzewskiemu, Józefowi 
Bogdziewiczowi, Pawłowi 

Romanowskiemu,  
Olegowi Żurawskiemu, 

Siostrom Marii Stasie-
wicz, Irenie Barcewicz, 
Weronice Bliźniuk, Ma-
rianie Oleszczyk, Alek-

sandrze Oreszko, Filotei 
Cichonowicz, Walentynie 

Kot, Agacie Smolskiej,  
Klarze Wołczek

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku skła-
damy serdeczne życzenia: 

zdrowia, radości oraz obfitych 
łask Bożych. Niech Wasze 

życie będzie zgodne z wolą i 
pragnieniem Najświętszego 
Serca Jezusowego, a Matka 

Najświętsza ma Was w swojej 
opiece i chroni od złego.

Alicja i Witalij Woronowowie 
ze Smorgoń

Czcigodnym Księżom 
Pawłowi Białonosowi

i Jarosławowi
Hrynaszkiewiczowi
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy dobrego zdrowia, 
dużo radości, pomyślności 

we wszystkich sprawach oraz 
Bożego błogosławieństwa  

na każdy dzień. Niech nowo-
narodzony Chrystus wzmoc-

ni wiarę, wypełni serce 
miłością, nadzieją i pokojem, 
wiernością i miłosierdziem,  

a Gwiazda Betlejemska 
oświeci drogę do Boga.

Parafianie z Makarowiec

Czcigodnemu Księdzu 
Wiaczesławowi
Matukiewiczowi

z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
z całego serca życzymy ra-

dości na co dzień, szczęścia, 
mocnego zdrowia na długie 

lata życia oraz dobrych i 
życzliwych ludzi obok. Niech 
Dzieciątko Jezus obdarza Cię 

pokojem i miłością,  
a Najświętsza Maryja Panna 

przytula do swego serca i 
pomaga w pełnieniu posługi 

duszpasterskiej.
Rodzice

Czcigodnym
Ojcu Waldemarowi Słocie  

i Siostrze Miriam
życzymy radosnych i 

szczęśliwych Świąt Bożego 
Narodzenia! Niech Gwiazda 
Betlejemska zawsze oświeca 
Waszą drogę, zdrowie będzie 
mocne, radość codzienna, a 
wiara niezachwiana. Niech 

z twarzy nigdy nie znika 
uśmiech, a w sercu zawsze 

płonie miłość do Boga i 
ludzi. Niech Matka Najświęt-
sza otoczy Was swoją opieką, 
a Dzieciątko Jezus nieustan-

nie błogosławi. Szczerze 
dziękujemy za ofiarną pracę 
w naszej świątyni, za dobroć 

i troskę o każdego z nas.
Parafianie z kościoła

pw. Przemienienia Pańskiego  
w Brzostowicy Wielkiej 

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Zdzisławowi 

Pikule, Olegowi
Żurawskiemu, Kazimie-

rzowi Murawie i Aleksan-
drowi Pietrowiczowi

z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia i 

Nowego Roku składamy ser-
deczne życzenia. Niech wraz 
z nowonarodzonym Jezusem 
w radości i miłości szczęśli-

wie płyną dni Waszego życia, 
Maryja Panna nieustannie 
się Wami opiekuje, a pokój 

jak gwiazda lśni w sercu jas-
nym płomieniem. Życzymy 
mocnego zdrowia, długich 

lat życia, dobroci, cierpliwo-
ści i życzliwych ludzi obok.

Parafianie z Dziatłowa

Czcigodnemu Księdzu  
Eugeniuszowi Borysiukowi

z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

serdecznie życzymy dobrego 
zdrowia na długie lata, 
radości i pogody ducha. 

Niech nowonarodzony Jezus 
błogosławi w trudnej  

i odpowiedzialnej posłudze, 

a Matka Boża nieustannie się 
Tobą opiekuje.

Wierni z kościoła pw. św. An-
drzeja Boboli w Kozłowiczach  

i parafii Świętej Rodziny  
w Wiercieliszkach

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Stanisła-

wowi Pacynie, Prałatowi 
Witoldowi Łozowickiemu, 
Pawłowi Romanowskie-
mu, Andrzejowi Radzie-
wiczowi, Janowi Roma-
nowskiemu i Pawłowi 

Białonosowi
z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku ży-

czymy obfitych łask Bożych, 
zdrowia, radości na każdy 

dzień, wytrwałości w pracy 
duszpasterskiej, szczęścia i 
pogody ducha. Niech Dzie-
ciątko Jezus błogosławi na 

długie lata posługi, a Maryja 
Panna nieustannie ma Was 

w swojej opiece. 
Kółka Różańcowe, apostolat 

„Margaretka”, członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

dla Czyśćca oraz parafianie
z Radunia

Czcigodnym Ojcom Jerze-
mu Sakowiczowi, Anufre-
mu Olchowikowi, Leonar-

dowi Aduszkiewiczowi, 
Braciom Włodzimierzowi 

Łaszukowi, Igorowi 
Filipowowi, Sergiuszowi 

Kalucie i Zbyszkowi  
Karpowiczowi

z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
szczerze życzymy mocne-
go zdrowia, sił i mądrości 

życiowej. Niech nowonaro-
dzony Zbawiciel, który niesie 
pokój całemu światu, hojnie 

obdarza swoimi darami: 
radością, miłością, nadzie-
ją, pogodą ducha, a Matka 
Boża nieustannie się Wami 

opiekuje. Jesteśmy wdzięczni 
Bogu za Was.    

Parafianie z Korelicz i Worończy      

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Pawłowi 

Pawlukiewiczowi
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy szczerego twórczego 

zapału i błogosławieństwa  
od Pana. Niech w Twym sercu 

miłości wystarczy  
dla wszystkich. Niech Duch 
Święty obdarza natchnie-

niem we wszystkich dobrych 
poczynaniach i nieustannej 
trosce o dzieci Boże, Jezus 
wynagradza za modlitwy i 

mądre kazania, a Maryja Pan-
na nieustannie przytula do 

swojego serca z matczyną mi-
łością. Nisko się Ci kłaniamy 

z szacunkiem i wdzięcznością 
za wspólne modlitwy, dobroć, 
cierpliwość oraz przytulność 

naszego kościoła.     
Parafianie z Graużyszek  

Czcigodnym Księżom 
Waleremu Spirydonowi, 

Jerzemu Konopielce i An-
drzejowi Pyszyńskiemu 

życzymy zdrowych, pełnych 
szczerej radości i pokoju 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz błogosławieństwa Bożej 
Dzieciny w nadchodzącym 

nowym roku.
Wierni z parafii Mścibów

Czcigodnemu Księdzu
Zenonowi Romejce

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku prze-

syłamy wiązankę najpiękniej-
szych życzeń połączonych  
z modlitwą: błogosławień-

stwa Dzieciątka Jezus, 
dobrego zdrowia, radości, 

cierpliwości, opieki Świętej 
Rodziny. Niech Bóg zawsze 

oświeca i błogosławi życiową 
drogę. Dziękujemy za każde 
słowo i uśmiech na twarzy.

Parafianie i członkowie  
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

dla Czyśćca z Ostryny

Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi Waleremu 

Szejgierewiczowi
i Witalemu

Mancewiczowi
z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku składamy serdeczne 
życzenia. Niech nowonaro-
dzony Zbawiciel błogosławi 
i wynagradza Wam mocnym 

zdrowiem i nieskończo-
nym miłosierdziem, a serca 
wiernych wypełnia radością 
i nadzieją na szczęśliwe dni. 
Niech nasze modlitwy będą 
dla Was wsparciem, posługa 

duszpasterska przynosi zado-
wolenie, wszystkie zamiary 
i plany się realizują, a obok 

będą dobrzy ludzie.
Parafianie z kościoła  

pw. św. Franciszka z Asyżu
w Świsłoczy

Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Żegarynowi

z okazji Urodzin, Świąt Bo-
żego Narodzenia i  Nowego 

Roku pragniemy życzyć 
wszelkich łask Bożych, zdro-
wia i radości na każdy dzień. 
Dziękujemy za mądre rady i 

dobre serce. Niech Dzieciątko 
Jezus błogosławi Ci na dalsze 

lata posługi na rzecz Boga 
i ludzi, a miłosierny Pan 

wynagrodzi za oddaną służbę 
w naszej parafii. 

Komitet Kościelny, parafianie 
z kościoła pw. św. Michała 
Archanioła w Nowogródku

Czcigodni Księże Pro-
boszczu Witalij Czurgan i 
Siostro Zofio Śmietanka!

Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
szczerze życzymy, by Jezus 

obdarzył Was mocnym zdro-
wiem, cierpliwością, wytrwa-
łością w ofiarnej służbie Bogu 

i ludziom, pogodą ducha 
i wszelkimi potrzebnymi 

łaskami. Niech na drodze,  
na którą skierował Was Pan, 

zawsze towarzyszą Wam 
Jezus i Jego Matka,  

a żywy ogień Ducha Święte-
go, płonący w sercu, nigdy 
nie zgaśnie. Dziękujemy  

za szczere modlitwy, mądre 
rady, serdeczność  

i cierpliwość do nas.
Apostolskie Dzieło Pomocy  

dla Czyśćca, Kółko  
Różańcowe MB Trokielskiej 

i parafianie z Juraciszek

Czcigodnemu Księdzu  
Romanowi Jałowczykowi

z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy moc serdecznych 
życzeń. Niech życie będzie 

słoneczne i radosne, a zdro-
wie mocne. Niech Najświęt-
sza Panna otula Cię płasz-
czem matczynej miłości,  
a Gwiazda Betlejemska 

oświeca drogę kapłańską.
Byli parafianie z Nowijanki

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Dymitrowi 

Nieścierowi, Jerzemu 
Martinowiczowi i  

Wiktorowi Sawickiemu
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy zdrowia, radosnych 

dni, ludzkiej życzliwości. 
Niech Dzieciątko Jezus Wam 
błogosławi, Matka Najświęt-
sza otacza opieką, a Gwiazda 

Betlejemska oświeca
drogę życia. 

Kółko Różańcowe i wierni  
ze wsi Wincuki

Czcigodnym Księdzu 
Kanonikowi Janowi
Rejszelowi i Siostrze 

Annie Nosiewicz
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
serdecznie życzymy błogo-
sławieństwa Bożego, opieki 
Matki Najświętszej, dobrego 
zdrowia na długie lata. Niech 
każdy dzień będzie słonecz-

ny, radosny i szczęśliwy.
Parafianie z kaplicy Lipiczno

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Janowi 

Radziukowi, Tadeuszowi 
Krisztopikowi, Pawłowi 

Zwierzyńskiemu,
Pawłowi Urbanowi,

Siostrze Idalii 
 oraz wszystkim Kapła-
nom, którzy posługiwali 

w naszej parafii,  
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy serdeczne życze-
nia. Niech Dzieciątko Jezus 

obdarza Was swoimi łaskami, 
pokojem, radością i miłością, 
a Najświętsza Maryja Panna 
zawsze się Wami opiekuje. 
Niech Gwiazda Betlejemska 

prowadzi najpiękniejszą 
drogą do Pana, a On obdarza 
swoim ojcowskim błogosła-
wieństwem, abyście nadal 
mogli budować Królestwo 

Boże na ziemi.
Wierni z parafii św. Józefa  

w Grodnie

Czcigodnym Ojcom 
Dymitrowi Łabkowowi, 
Józefowi Gęzie, Andrze-

jowi Wróblewskiemu, 
Edwardowi Petelczycowi, 

Waleremu Maziukowi, 
Wiktorowi Bochanowi, 

Andrzejowi Jodkow-
skiemu, Stanisławowi 

Staniewskiemu, Walde-
marowi Słocie

z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy serdeczne życze-
nia. Niech nowonarodzone 

Dzieciątko Jezus obdarza Was 
swoimi łaskami i błogosła-
wi na każdy dzień posługi, 
Matka Najświętsza zawsze 

się opiekuje, a światło Ducha 
Świętego, płonące w Waszych 

sercach, nigdy nie zgaśnie. 
Niech w każdej chwili będą 

dla Was Pomocnikami  
w budowaniu Królestwa 

Bożego na ziemi.
Parafianie, Apostolat „Marga-

retka”, Franciszkański Zakon 
Świeckich oraz członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy 
dla Czyśćca z parafii Najświęt-

szego Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu 
Andrzejowi Gorbaczowi

 z okazji 20. rocznicy święceń 
kapłańskich życzymy zdrowia 

i opieki Matki Bożej. Niech 
Bóg Ojciec i Dzieciątko Jezus 
błogosławią Ci w trudnej po-
słudze kapłańskiej, a święty 

Patron pomaga w każdej 
chwili życia. Niech obok będą 

życzliwi ludzie, a posługa 
duszpasterska przynosi  

obfite owoce. 
Mama wraz z całą rodziną

Czcigodnemu Księdzu 
Andrzejowi Kiewlukowi

z okazji 35. Urodzin oraz 
Świąt Bożego Narodzenia ży-
czymy obfitych łask od Pana  
Jezusa, pomocy i błogosła-

wieństwa we wszystkich 
dobrych sprawach i poczy-

naniach. Niech Bóg obdarza 
Cię wszelkimi dobrami, abyś 
jak najdłużej służył Jemu i 

ludziom.
Mama i krewni

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Jerzemu 

Bartoszewiczowi 
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
z całego serca życzymy 

błogosławieństwa Dzieciątka 
Jezus, zdrowia na długie 

lata, obfitych darów Ducha 
Świętego. Niech Matka Boża 

przytula Cię do swojego 
serca i otacza płaszczem 
macierzyńskiej opieki, a 

Gwiazda Betlejemska pro-
wadzi najpiękniejszą drogą 
do Pana Boga. Dziękujemy 
za posługę w parafii, mądre 
nauki, cierpliwość i troskę  

o nas. Cieszymy się, że jesteś 
z nami! Niech we wszystkim 

Ci pomocą będzie nasza 
modlitwa. 

Apostolat „Margaretka”  
i parafianie z Żyrmun

Gazeta religijno - informacyjna Diecezji Grodzieńskiej Słowo życia; Red. naczelny ks. Jerzy Martinowicz, założyciel: Grodzieńska Diecezja Rzymskokatolicka; rok założenia 1997; cert. rej.: №7162 Wydawca: Kuria Diecezji Grodzieńskiej;
Redakcja gazety: Grodno 230025, ul. K. Marksa 4; Jerzy Ławysz, Helena Galczenia; tel: (8 0152) 75-64-38; e-mail: slowo.grodnensis@gmail.com; http://www.slowo.grodnensis.by. 

 Druk: ГАУПП«Гродзенская друкарня»,  ЛП 02330/39 от 27.03.2014 г.; Grodno 230003, ul. Poligrafistów 4; nr zam. 6493; nakład: 4245; objętość gazety: 2 ark. druk.; jakość druku odpowiada jakości przedstawionych matryc; cena dowolna

ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń
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