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Nieosiągalny ideał?

„Świętość w rodzinie nie dotyczy idealnych ludzi. 
Polega ona na upadkach i wsparciu, błędach i 
przebaczeniu”. 

na stronie   3

Obrzęd wieczerzy wigilijnej

Wigilia Bożego Narodzenia jest pięknym i wzru-
szającym czasem. Głębokie przeżycie tego wieczo-
ru jednoczy krewnych, pozostawiając w sercu miłe 
wspomnienia.

Lepsze jutro zależy  
od naszej teraźniejszości

W przypowieści o cudzoziemcu na drodze nie ma 
tego, kto chciałby pomóc, lecz okoliczności mu  
na to nie pozwoliły...
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W Tajemnicy Wcielenia Pan Bóg ukazuje nam swą 
czułą miłość, uniżając się do ludzkiej małości, aby być 
Emmanuelem – Bogiem z nami. Niech bezmiar tej Bożej 
miłości napełnia serca wdzięcznym zdumieniem, bez-
graniczną radością i dziecięcą ufnością. Niech zrodzi  
w nas gorące pragnienie dzielenia się miłością z każ-
dym, kogo spotkamy na naszej drodze życia.

Życzę Wam wszystkim pełnych radości, pokoju du-
cha, nadziei i optymizmu Świąt Bożego Narodzenia 
oraz obfitości wszelkich łask w Nowym 2021 Roku Pań-
skim!

Z pasterskim błogosławieństwem
Aleksander Kaszkiewicz

Biskup Grodzieński

UMIŁOWANI W CHRYSTUSIE PANU BRACIA I SIOSTRY!
DRODZY DIECEZJANIE!

TYLE RADOŚCI, JAKBY 
URODZINY MIAŁ

NIE TYLKO JEZUS,  
ALE KAŻDY Z NAS!

Z artystką Nadieżdą Buką o Bożym Narodzeniu i surrealizmie.
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                           Drodzy Czytelnicy!   

 kalendarz 

 SŁOWO REDAKTORA

24 grudnia
Wigilia Bożego Narodzenia.
Wigilią katolicy rozpoczynają 

świętowanie Bożego Narodzenia. W 
naszej tradycji ten dzień podkreślo-
ny jest postnym charakterem, gdy 
nie spożywa się mięsa, a uroczysta 
wieczerza rozpoczyna się, gdy na 
niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda. 
Najważniejszym momentem wiecze-
rzy wigilijnej jest dzielenie się opłat-
kiem, na znak zgody i pojednania. 

25 grudnia
Uroczystość Narodzenia Pań-

skiego. 
W Boże Narodzenie, drugie co do 

ważności święto w liturgii chrześci-
jańskiej, Kościół rozważa tajemnicę 
wcielenia. Jednorodzony i odwieczny 
Syn Boży przyjął ludzką naturę, aby 
w niej dokonać zbawienia ludzi.  

26 grudnia
Święto św. Szczepana, diako-

na i męczennika.
Z Dziejów Apostolskich dowia-

dujemy się, że św. Szczepan był jed-
nym z siedmiu diakonów młodego 
Kościoła, wybranym do opieki nad 
wdowami i ubogimi (Dz 6, 1-6). Jego 
charyzmatyczne kazania sprawiły, 
że został oskarżony o bluźnierstwo 
przeciw Świątyni i Prawu. Po roz-
prawie tłum wywlókł młodego dia-
kona za miasto i tam, w pobliżu Bra-
my Damasceńskiej, ukamienował  
za wiarę.   

27 grudnia
Święto Świętej Rodziny. 
Święto zostało ustanowione za 

pontyfikatu papieża Leona XIII i 
obchodzone jest w Kościele Katoli-
ckim w pierwszą niedzielę po Bożym 
Narodzeniu. W tym dniu w sposób 
szczególny modlimy się w inten-
cji naszych rodzin – aby były na 
wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, 
aby okazywały w życiu codziennym 
wierność Bogu, Krzyżowi i Ewange-
lii oraz aby każda z nich stawała się 
„domowym Kościołem”.

28 grudnia
Święto Świętych Młodzian-

ków, męczenników. 
 Ten dzień upamiętnia rzeź 

Niewiniątek dokonaną na rozkaz 
namiestnika Galilei Heroda. Chłop-
com do dwóch lat, zamordowanym  
w Betlejem i okolicy, św. Ireneusz, 
św. Cyprian, św. Augustyn i inni oj-
cowie Kościoła nadali tytuł męczen-
ników. aby każda z nich stawała się 
„domowym Kościołem”.

1 stycznia 
Uroczystość Świętej Bożej Ro-

dzicielki Maryi.
 Jest to najstarsze maryjne świę-

to obchodzone już przed Soborem  
w Efezie (431 r.), na którym przyzna-
no Maryi tytuł „Theotokos” (Boga-
rodzica). Poświęcenie Maryi pierw-
szego dnia nowego roku ukazuje Ją 
również jako najdoskonalsze stwo-
rzenie, i pierwsze, które skorzystało 
z darów Chrystusa.

Już za kilka dni w duchu wiary będziemy przeżywali święte, radosne godziny Świąt Bożego Naro-
dzenia. Szliśmy ku nim drogami Adwentu – czasem rekolekcji, spowiedzi, roratnich nabożeństw, które 
kierowały nasze spojrzenie ku Maryi – Matce Boga i całej ludzkości. 

Świętując Boże Narodzenie, musimy kolejny raz uwierzyć i z wiarą przyjąć skromny, ubogi i bardzo 
prosty sposób przyjścia Boga na świat. Nie możemy dać się zwieść przyciągającym nasze oczy i nasze serca 
światowym blaskom i pozorom prawdziwego światła. Nie przeżyjemy w sposób właściwy Bożego Naro-
dzenia jeśli napełnimy się prezentami, obiadami, wieczerzami, lecz nie pomożemy przynajmniej jednemu 
biedakowi, który przypomina Boga, ponieważ Bóg w Boże Narodzenie przyszedł ubogi.

Nie będzie to Boże Narodzenie, jeśli, tkwiąc w obojętności, nie będziemy chcieli rozpoznać i przyjąć 
Bożego oblicza w człowieku słabym i cierpiącym, w chorym i porzuconym przez innych, albo szukającym 
swego miejsca. Nie będzie to też Boże Narodzenie, jeśli wciąż tkwić będziemy w rozdzielającej nas tak 
bardzo kłótni i sporze, w których wypominać będziemy sobie nawzajem nasze błędy i nadal obrażać 
się jedni na drugich. Nie będzie to Boże Narodzenie jeśli z lęku czy z wygody zamkniemy się w naszym 
własnym świecie, nie widząc ani sensu ani potrzeby, by wyjść do innych. Boże Narodzenie nastąpi jedy-
nie wtedy, gdy wyrzekniemy się bezbożności i żądz światowych, a także rozumnie, sprawiedliwie oraz 
pobożnie zaczniemy żyć na tym świecie (por. Tt 2, 12). 

Niech Jezus Chrystus zawsze będzie w naszych sercach i w naszych domach. Niech On gasi wszelkie 
spory, umacnia miłość, wyzwala z kajdan grzechu i napełnia nas prawdziwą radością. 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Spotkajmy się znowu w Nowym 2021 Roku!

Aktualności 

     ciąg dalszy ze str. 1

PRZEBIEG WIECZERZY 
WIGILIJNEJ

W centralnym miejscu w po-
koju ustawia się żłóbek z figurą 
Dzieciątka Jezus. Stół nakrywa 
się białym obrusem (można go 
przyozdobić również igliwiem). 
Pod obrusem umieszcza się sia-
no. Pośrodku stołu stawia się 
świecę wigilijną, której światło 
jest symbolem obecności Chry-
stusa. Obok kładzie się Biblię 
i opłatek. Gdy na niebie ukaże 
się pierwsza gwiazda, na znak 
gwiazdy betlejemskiej, rodzina 
gromadzi się wokół wigilijnego 
stołu. Jedno miejsce zostawia 
się wolne jako wyraz pamięci 
o bliskich zmarłych oraz o po-
dróżnych, którzy niespodzie-
wanie mogą zapukać do drzwi. 

Wszyscy stoją, a najstarszy 
członek rodziny zapala świecę. 
Po czym mówi: Oto Światłość, 
która w noc dzisiejszą przyszła 
na ziemię, by rozproszyć ciem-
ności grzechu.

Wszyscy odpowiadają: 
Bogu niech będą dzięki.

Prowadzący: W imię Ojca i 
Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.
Ojciec rodziny lub najstar-

sza osoba z rodziny odczytuje 
fragment Ewangelii św. Łukasza:

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby 
przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis od-
był się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się 
więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się 
także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawido-
wego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 
żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemien-
na. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Po-
rodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła 
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż 
nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwa-
ła Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 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». I 
nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które 
wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi 
pokój ludziom Jego upodobania»” (Łk 2, 1-14). Oto słowo Pańskie.

Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.
Potem śpiewa się kolędę.

WSPÓLNA MODLITWA
Ojciec lub matka odmawia niżej podane prośby, a wszyscy 

odpowiadają: „Wysłuchaj nas, Panie!”.
P: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię 

i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swego Syna, Jezusa  

Chrystusa, naszego Pana i Zba-
wiciela. Prosimy Cię, udziel na-
szej rodzinie daru miłości, zgody 
i pokoju. Ciebie prosimy...

W: Wysłuchaj nas, Panie!
P: Obdarz także naszych są-

siadów, przyjaciół i znajomych 
pokojem tej nocy. Ciebie prosi-
my...

W: Wysłuchaj nas, Panie!
P: Wszystkich opuszczonych, 

samotnych, chorych, biednych, 
głodnych na całym świecie po-
ciesz i umocnij Dobrą Nowiną 
tej świętej nocy. Ciebie prosi-
my...

W: Wysłuchaj nas, Panie!
P: Naszych zmarłych (wy-

mienić imiona) obdarz szczęś-
ciem i światłem Twej chwały. 
Ciebie prosimy...

W: Wysłuchaj nas, Panie!
P: Panie Boże, Ty sprawi-

łeś, że ta święta noc zajaśniała 
blaskiem prawdziwej światłości 
jednorodzonego Syna Twoje-
go. Spraw, abyśmy jaśnieli bla-
skiem Twego światła w naszym 
codziennym postępowaniu. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.

W: „Ojcze nasz…”.

ŁAMANIE SIĘ
OPŁATKIEM I ŻYCZENIA

Obrzęd łamania się opłatkiem uczy, że nawet ostatnim kawał-
kiem chleba należy się dzielić z bliźnim, a jednocześnie przypo-
mina, że Syn Boży stał się Człowiekiem i ustanowił Eucharystię.

P: A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłat-
kiem, chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, 
otwieramy je na przyjście Pana. W Nim każdy człowiek znajdzie do-
broć i przyjaźń. Niech On będzie zawsze z nami w naszym domu.

Ojciec rodziny składa wszystkim życzenia i łamie się opłat-
kiem najpierw z matką, a potem z pozostałymi członkami rodzi-
ny. To samo czynią następnie wszyscy obecni.

SPOŻYWANIE WIECZERZY
Na stole podajemy jedynie potrawy postne i napoje bezalko-

holowe. Spożywanie wieczerzy powinno przebiegać w atmosferze 
rodzinnej życzliwości. 

MODLITWA PO WIECZERZY
P: Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna, Jezu-

sa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za ten wie-
czór wigilijny oraz dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki.

W: Amen.

Po wieczerzy świąteczny nastrój podtrzymujemy śpiewem ko-
lęd i wzajemnym obdarowywaniem się upominkami. Przy choince 
oczekujemy na Pasterkę, na którą w miarę możliwości wybieramy 
się całą rodziną.

OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ 
    W RODZINIE
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Z życia Kościoła 

 AKTUALNOŚCI

Wydano zasady
promowania katolickiego 

szkolnictwa wyższego
Stolica Apostolska wydała in-

strukcje dotyczące współdziałania 
Instytutów studiów wyższych i 
Wydziałów kościelnych. Dostoso-
wują one normy zgodnie z Konsty-
tucją Apostolską „Veritatis Gau-
dium”.

Dokumenty Kongregacji  
ds. Edukacji Katolickiej koncen-
trują się na trzech kluczowych po-
jęciach: zjednoczeniu, włączaniu 
i afiliowaniu instytucji edukacyj-
nych. Teraz podobne decyzje po-
dejmuje wspomniana watykańska 
dykasteria. Odpowiedni dekret 
obowiązuje przez 5 lat (można go 
przedłużyć o kolejne 5 lat lub od-
wołać). Nowe instrukcje zaczną 
obowiązywać od roku szkolnego 
2021/2022.

Papież nadał status
kanoniczny Światowej 

Sieci Modlitwy
Zarządzanie strukturą będzie 

nadal sprawowało Towarzystwo 
Jezusowe. Jej dyrektorem między-
narodowym został ks. Frederick 
Farnos.

Światowa Sieć Modlitwy zo-
stała założona jako Apostolstwo 
modlitwy w 1844 roku we Francji. 
Ruch skupia świeckich, ducho-
wieństwo i zakonników. Od 2017 
roku Światowa Sieć Modlitw przy-
gotowuje krótkie filmy, w których 
sam Papież ogłasza i wyjaśnia in-
tencję modlitewną na najbliższy 
miesiąc.

Papież ponownie
wypowiedział się

przeciwko karze śmierci
Powodem była inicjatywa 

Wspólnoty św. Egidiusza i innych 
organizacji społecznych „Cities for 
Life” („Miasta na Dzień Życia”).

„Pamiętajmy, że nawet zabójca 
nie traci swej osobowej godności 
i Bóg sam czyni się jej gwaran-
tem. Zdecydowane odrzucenie 
kary śmierci pokazuje, jak bardzo 
możliwe jest uznanie niezbywalnej 
godności każdego człowieka” – 
napisał Papież na Twitterze.

W ostatnich latach liczba kra-
jów, w których ten środek karny 
nie jest stosowany legalnie lub  
w praktyce, wzrosła do 142.

Ukazał się Watykański 
Kodeks Karny

Watykańskie wydawnictwo 
opublikowało dokument legis-
lacyjny regulujący przestępstwa  
w państwie.

Watykański Kodeks Karny róż-
ni się od Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego Kościoła Katolickiego tym, 
że nie obejmuje spraw religijnych 
ani nie analizuje kwestii doty-
czących duchowieństwa: traktuje 
tylko przestępstwa podlegające  
karze jak i w każdym innym kraju, 
aby zagwarantować sprawiedli-
wość i ogólny porządek. Jednak, 
Prawo Kanoniczne jest zawsze 
podstawowym źródłem regulacyj-
nym przy podejmowaniu decyzji  
w sprawie sądowej.

Intencje modlitewne  
na styczeń

powszechna 
Módlmy się, aby chrześcijanie i 

ci, którzy należą do innych religii 
oraz ludzie dobrej woli umacniali 
pokój i sprawiedliwość w świecie.

diecezjalna  
Módlmy się w intencji mał-

żonków, rodziców i dzieci, aby  
w swoich rodzinach budowali wię-
zy miłości chrześcijańskiej. Pro-
śmy Boga o świętość dla naszych 
rodzin.

 Radio Watykańskie

 Angelina Marciszewska

– Jednym z głównych obra-
zów w Pani pracy jest Piglas, któ-
ry przedstawiony jest, jako oko ze 
skrzydłami, zawsze czuwa i uczy 
dobrych uczynków. Czym się Pani 
zainspirowała, gdy go tworzyła?

– Tą postać wymyśliłam sponta-
nicznie 10 lat temu. Spacerowałam 
po mieście, gdy nagle Duch Święty 
posłał mi myśl: wspaniale byłoby 
mieć w naszych czasach mityczne 
stworzenie, które chroniłoby czło-
wieka i było widoczne tylko temu 
człowiekowi, do którego należy.

U nas, chrześcijan, taką rolę  

pełni Anioł Stróż. A Piglas jest jak 
mały pomocnik Aniołów. Służy 
jeszcze jako wzór do naśladowania: 
w swojej nieskończonej dobroci  
zawsze robi coś godnego. Najpierw 
Piglas pojawił się na obrazie, a 
następnie stał się głównym boha-
terem bajki, która ukazała się już  
w 2 częściach. Cieszę się, że dzieci 
go pokochały: w listach przyzna-
ją się mi, że Piglas inspiruje ich  
do uczciwego zachowania się.

– Jak znaleźć punkt przecięcia 
dwóch płaszczyzn – wiary i kre-
atywności? W czym widzi Pani  
owoce?

– Jeśli artysta wyznaje wiarę  
w Chrystusa, zawsze będzie to mia-
ło duży wpływ na jego twórczość. 
Za każdym razem, zanim usiądę, 
aby zrobić ilustrację, proszę Boga, 
aby pomógł mi jak najdokładniej 
przekazać na papierze plan, który 
mam w głowie.

Ogólnie rzecz biorąc, mam wie-
le prac na tematy chrześcijańskie. 
Tworzę je przez pryzmat mojego 
postrzegania współczesnego świa-
ta. Jedna z kluczowych prac nazywa 
się „Poranek”. Jest na niej dziew-
czyna w czerwonych rajstopach, 
po prawej stronie znajduje się ró-
żaniec, po lewej – filiżanka kawy. 
Uważam, że bardzo ważne jest, aby 
symbol wiary człowiek mógł kon-
templować poprzez proste i znane 
mu obrazy.

4 lata temu otworzyłam studio 
rysunkowe „Крылы натхнення” 
przy kościele św. Rocha w Mińsku. 
Wśród uczniów są zarówno dzieci, 
jak i dorośli. Tych pierwszych to 
bawi i rozwija, a drugim pozwala 
się rozładować i zrelaksować. Każ-
dą lekcję rozpoczynamy i kończymy 
wspólną modlitwą.

Studio odwiedzają nie tylko 
katolicy, ale także prawosławni i 
ci z chrześcijan, którzy prawie nie 
praktykują wiary. Pomimo faktu, 
że zajęcia odbywają się w dni po-
wszednie, ktoś zaczął stopniowo 
chodzić na Mszę Świętą w środ-
ku tygodnia – po prostu został po 
lekcji. Zdarzały się przypadki, że  
po uczęszczaniu do studia niektóre 
dzieci przystępowały do Pierwszej 
Komunii Świętej, chociaż wcześniej 
ich rodzice nie zamierzali przygo-
towywać ich do sakramentu. Jestem 
wdzięczna Bogu za tę misję: pro-
wadzić ludzi do Ojca Niebieskiego 
poprzez sztukę. I mam nadzieję,  
że każdy z nich przyszedł do Niego 
na długo.

– Sztuki plastyczne wykłada 
Pani nie tylko w Mińsku, ale tak-
że jeździ Pani z warsztatami po 
Białorusi. Wielokrotnie odwie-
dzała Pani również naszą diecezję.  

Proszę opowiedzieć nam o tych wi-
zytach, z których większość doty-
czyła właśnie tematu nadchodzą-
cych świąt Bożego Narodzenia.

– Podczas warsztatów o tema-
tyce Bożonarodzeniowej starszym 
dzieciom zazwyczaj proponuję zro-
bić kartki świąteczne, aby później 
mogły je sprezentować swoim bli-
skim. A z najmniejszymi rysujemy 
Aniołów Stróżów.

Istnieje teoria, że nasi Anioło-
wie Stróże są bardzo podobni do nas 
i noszą nasze imiona. I zwykle daję 
uczniom zadanie przedstawienia 
tego anioła, aby był jak kropla wody 
podobny do autora. Oczywiście, 
dzieci zaczynają marudzić, że to nie 
zadziała... Ale zawsze działa! Czę-
sto dzięki małym charakterystycz-
nym elementom: czy to słuchawki, 
czy to fryzura i kolor włosów…

Pamiętam ciekawy eksperyment 
zrobiliśmy w Woronowie. Każdy  
z chłopców i dziewczynek naryso-
wał swojego Anioła, a potem zawo-
łaliśmy ks. Eugeniusza Ejsmonta, 
aby po tych rysunkach dowiedział 
się, gdzie jest czyj „autoportret”. I w 
90% przypadków zgadywał, chociaż 
wiek małych artystów wynosił do 9 
lat. Czy to nie jest fantastyczne?

– Tak, magiczna atmosfera i 
szczególny smak świąt Bożego Na-
rodzenia. Na pewno przyciąga to 
kreatywnych ludzi. Jakie odbicie 
ma tajemnica Narodzenia Zbawi-
ciela w Pani sztuce?

– Rzeczywiście, Boże Narodze-
nie jest moim ulubionym świętem. 
Jestem wzrokowcem i ważne jest dla 
mnie wizualne postrzeganie tego, 
co się dzieje. Piękne atrybuty Bo-
żego Narodzenia znajdują we mnie 
żywą odpowiedź: choinka, światła, 
pusty żłóbek, w którym następnie 
pojawia się figurka Dzieciątka... 
Moment wniesienia do świątyni 
figurki małego Jezusa zawsze wy-
wołuje łzy radości w oczach. Jestem 
matką dwóch synów i rozumiem, 
jak się czuła Maryja po porodzie.

Zaznaczę, że chrześcijańskie 

ilustracje świąteczne zajmują 
znaczną część mojego twórczego 
życia. Zrobiłam serię specjalnych 
pocztówek, które były rozprowa-
dzane w kościołach. Z księżmi od 
razu ustaliliśmy, że wszystkie pie-
niądze zostaną przeznaczone na 
prezenty dla dzieci, które w tym 
roku mają szczególną potrzebę do-
datkowych pozytywnych emocji.

2 lata temu zwrócono się  
do mnie z propozycją, żebym zo-
stała jednym z ilustratorów nowego 
zbioru wierszy bożonarodzenio-
wych dla dzieci „Święty Mikołaj, 
zawitaj do nas!”. Starałam się, aby 
chrześcijańskie obrazy i znacze-
nia były maksymalnie zrozumiałe. 
Nawet podczas kolorowania nie 
używałam farb, ale mazaki bliższe 
dzieciom, tylko specjalistyczne, 
dla profesjonalnych ilustratorów. 
A podczas prezentacji zbioru po 
pierwszej reakcji widać było, że 
dzieciakom bardzo się podobało.

Do wiersza „Wigilia Bożego 
Narodzenia” przedstawiłam współ-
czesną rodzinę, która zebrała się 
przy wspólnym stole, dzieląc się 
opłatkiem. Tata – z brodą i kolczy-
kiem. W pobliżu mama, córka i kot, 

który obserwuje płomień świecy. 
Jest ilustracja chłopca obserwują-
cego księżyc, na którym śpi mały 
Jezus i czeka, aż się obudzi. Muzy-
ka wylewająca się z świątecznych 
dzwonków została przedstawiona 
w postaci światła, przez które lecą 
płatki śniegu. Książka stała się 
popularna. Jest i teraz we wszyst-
kich parafiach w Mińsku, i w razie  
potrzeby można ją zamówić do in-
nych diecezji.

W tym roku po raz pierwszy za-
częłam kolorować zabawki choinko-
we. A propos, większość zamówień 
pochodzi z Grodna. Na bombkach 
przedstawiam zimowe miasto,  
w którym obchodzone są święta  
Bożego Narodzenia. Atmosferę 
święta przekazuję poprzez wize-
runek kościoła. To nadaje bombce 
szczególne znaczenie: jest na niej 
miejsce, w którym mieszkają szczęś-
liwi ludzie, panuje spokój, wiara 
i miłość. Ludzie czują to, co chcę 
przekazać, więc jest popyt. 

– W tym roku kraj świętuje 
Boże Narodzenie w obliczu kryzysu 
społeczno-politycznego. Jaką ma 
Pani radę,by zachować świąteczną 
radość, gdy wokół jest niezgoda?

– Oczywiście trudno jest się 
skupić na radości, gdy, na przykład, 
księża są aresztowani, metropo-
lita jest na wygnaniu. A tak by się 
chciało zobaczyć głowę Kościoła 
Katolickiego w domu na Boże Na-
rodzenie!

My, Białorusini, idziemy teraz 
ciemnym tunelem. Warto jednak 
zauważyć, że na końcu tunelu za-
wsze świeci światło. Myśleliśmy, 
że pokonanie tego dystansu będzie 
sprintem, ale okazało się – marato-
nem. Myślę, że jest tu Boża Opatrz-
ność, a Jego sprawiedliwość trium-
fuje nie tylko w Niebie, ale także  
na ziemi. Stąd musimy czerpać ra-
dosną inspirację.

Możemy spróbować dodać po-
zytywne emocje do codziennego 
życia! Na przykład wcześniej ubrać 
choinkę. I pamiętać, że w Boże  

Narodzenie zawsze dzieją się cuda, 
z których najważniejszym jest po-
jawienie się Dzieciątka Jezus wśród 
nas, bez względu na okoliczności…

– Jak przebiega święto Bożego 
Narodzenia u tak twórczej osoby 
jak Pani? Niezwykle czy tradycyj-
nie?

– Tradycyjnie. Pasterka w koś-
ciele, dzielenie się opłatkiem, siano 
pod obrusem, prezenty pod choin-
ką, wizyta u rodziny.

Moje dzieci są bardziej niezwy-
kłe w tej kwestii. Młodszy pisze jed-
nocześnie dwa listy: do św. Miko-
łaja i Dziadka Mroza. Na wypadek, 
gdyby komuś się nie udało. I prosi 
o prezent dla kota. Ogólnie rzecz 
biorąc, podczas świętowania Boże-
go Narodzenia mamy tyle radości, 
jakby urodziny miał nie tylko Jezus, 
ale każdy z nas! 

– Czego Pani życzy wiernym  
na nadchodzące święta?

– Niech Narodzenie Chrystusa 
2020 zostanie zapamiętane na całe 
życie dzięki dobrym, jaskrawym 
emocjom, które zasłaniają wszyst-
kie negatywne!

Nadieżda Buka – popularna białoruska artystka, wynalaz-
czyni niezwykłego stylu wycinanek – „bucinanki” – i twórczyni 
dziwnego bajkowego wszechświata zamieszkującego przez 
szereg dobrodusznych stworzeń.

Nadia jest katoliczką, która nie oddziela wiary od kreatyw-
ności i napełnia swoje dzieła chrześcijańskim znaczeniem.  
W dzisiejszym numerze „Słowo Życia” rozmawiamy z artystką 
o Bożym Narodzeniu przez pryzmat twórczości.

TYLE RADOŚCI, JAKBY
URODZINY MIAŁ NIE TYLKO 
JEZUS, ALE KAŻDY Z NAS!

Ilustracje  
do ulubionego 
przez dzieci  
zbioru wierszy 
„Święty Mikołaj, 
zawitaj  do nas!” 

Zaprosić Nadieżdę Bukę do parafii, aby przeprowa-
dziła warsztat można, kontaktując się z nią na por-
talach społecznościowych: Facebook, Vkontakte 
czy przez Instagram (@nadia_buka). Zajęcia twórcze 
artystka organizuje za dobrowolną ofiarę.

     ciąg dalszy ze str. 1
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4 Z życia Kościoła 

 Kościół powszechny

STANY ZJEDNOCZONE. Izba Reprezentantów stanu Ohio 
uchwaliła ustawę wymagającą kremacji lub pochówku ciał dzie-
ci, których życie jest przerywane podczas aborcji chirurgicznych. 
Kobieta musi podpisać pisemne polecenie, co należy zrobić z cia-
łem nienarodzonego dziecka. W przypadku jej odmowy decyzję tę 
podejmuje klinika aborcyjna i wykonuje pogrzeb na własny koszt. 
Ustawa przewiduje odpowiedzialność karną pierwszego stopnia  
dla tych, którzy świadomie nie dbają o dalsze losy abortowanych 
dzieci.

WŁOCHY. Pandemia koronawirusa utrudniła fizyczny kontakt 
między członkami rodziny. W domach opieki tworzone są spe-
cjalne pokoje, w których krewni mogą się przytulić podczas wizyt.  
W „pokojach przytulania” wiszą przezroczyste zasłony, w których 
wykonane są „rękawy” dla rąk. Dzięki tej konstrukcji można przy-
tulić ukochaną osobę i zminimalizować ryzyko infekcji. Aby wejść 
do specjalnego pokoju, rodzina musi przestrzegać ścisłego proto-
kołu higieny i bezpieczeństwa.

BRAZYLIA. Siostra Lorayne Caroline Tinti ze Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Zmartwychwstania wygrała 17. odcinek progra-
mu kulinarnego „Master Chef Brasil 2020” i awansowała do finału. 
„Bóg mi pomógł” – powiedziała zakonnica po programie, zauważa-
jąc, że modliła się podczas przygotowywania posiłków. Siostra Lo-
rayne jest zadowolona, że bierze udział w programie kulinarnym, 
ponieważ daje to możliwość opowiedzenia o projektach społecz-
nych dla osób starszych i dzieci, które realizuje. 

FRANCJA. Ogromny obraz w stylu street art ozdobił świątynię 
w Chatelaillon Plage w pobliżu La Rochelle na wybrzeżu Oceanu 
Atlantyckiego. Jej twórca Amaury Dubois pracował w sklepieniu 
kościoła św. Marii Magdaleny przez dwa i pół miesiąca. Pomimo 
pewnych negatywnych reakcji, fresk dotyka wnętrza ludzi. Są też 
tacy, których tak bardzo przyciąga nowy wygląd wnętrza świątyni, 
że zamierzają odwiedzić kościół.

SZWAJCARIA. Episkopat sprzeciwił się ustawie o „ślubie cy-
wilnym dla wszystkich”. W specjalnym oświadczeniu w tej sprawie 
biskupi podkreślili, że z jednej strony popierają zamiar parlamen-
tu uznania równych praw wszystkich ludzi, ale z drugiej strony 
„należy rozróżnić dyskryminację i różnicowanie”. Hierarchowie 
podkreślają, że taki krok może wywołać negatywne konsekwencje 
etyczne: aby mieć potomstwo, pary tej samej płci muszą uciekać 
się do technologii wspomaganego rozrodu, które naruszają prawo 
dziecka do poznania swojego pochodzenia. 

     Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

Jadąc z Grodna w kierunku 
Sopoćkinia i Kanału Augu-
stowskiego, można zoba-

czyć po prawej stronie drogi 
kościół w Adamowiczach. Bia-
ła świątynia bardzo pięknie 
wyróżnia się wśród malowni-
czych zielonych wzgórz znad 
Niemna.

Parafia w Adamowiczach 
już prawie wrasta w Grodno. 
Ponadto miejscowość zawsze 
była ściśle związana z mia-
stem. Ziemie te od dawna na-
leżały do rzemieślniczej elity 
warsztatowej Grodna i patry-
cjatu miejskiego. Od nazwisk 
wysokich rangą grodzieńców 
wywodzą się osady Adamowi-
cze i Mickiewicze.

Niektórzy przedstawiciele 
rodu Adamowiczów odgrywali 
znaczącą rolę w życiu miasta, 
a nawet pełnili funkcję burmi-
strza. Oczywiste jest, że mu-
sieli przyjąć katolicyzm jako 
jedni z pierwszych. Nie dziwi 
więc fakt, że w XVII wieku 
zakonnice zakonu św. Klary 
(bernardynki) założyły w Ada-
mowiczach małą drewnianą 
kaplicę. W spisie z 1677 roku 
jest mowa o cudownym obra-
zie Matki Bożej Adamowickiej 
w tutejszym kościele. 

Parafii w Adamowiczach 
nie było jeszcze pod ko-
niec XVIII wieku, a okolicz-
ne wsie formalnie należały  
do parafii w Hoży. Większość 
rzymskokatolików uczęszcza-
ła do kościołów w Grodnie,  

a grekokatolicy modlili się  
w świątyniach w Balli lub Łab-
nie. Po 1795 roku Hoża znala-
zła się w Rosji, a Adamowicze 
– w Prusach. Władze niemie-
ckie zażądały utworzenia od-
rębnej parafii katolickiej. Tak 
powstała parafia w Adamowi-
czach.

Początkowo nabożeństwa 
odbywały się w kaplicy ber-
nardynek. Parafii przydzielo-
no 9 pasm ziemi oraz ziemię 
pod cmentarz. Później wy-
budowano plebanię. Kościół 
odwiedzali mieszczanie gro-
dzieńscy, którzy posiadali 
własność na lewym brzegu 
Niemna. Bliżej połowy XIX 
wieku parafia stała się dość 
duża. W jej skład wchodzi-
ły dwory Karolino i Łabno, 
okolice Podłabienia oraz kil-
kanaście wsi, m.in. Łosośno, 
Adamowicze, Bohatery Polne, 
Puszkary, Sołowieje.

Historia budowy kościo-
ła trwała ponad dziesięć lat. 
Początkowo dyskutowano  
o możliwości budowy drew-
nianej świątyni, jednak Komi-
tet Kościelny bardzo chciał, 
żeby kościół był z cegły. Kon-
kurs na budowę świątyni zo-
stał ogłoszony trzykrotnie, 
ale nikt nie chciał podjąć się 
pracy za proponowane fun-
dusze. W rezultacie budowę  
„w sposób gospodarczy” roz-
począł sam Spirydon Gonsow-
ski, właściciel Karolino i szef 
straży kościelnej. 

Murowany kościół Wnie-
bowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny został wzniesiony  
w 1854 roku. Świątynia  
w stylu późnoklasycystycz-
nym otoczona jest muro-
wanym płotem z narożny-
mi kaplicami i trójdzielną 
bramą obsadzoną niewiel-
kim skwerem. Kompozycja 
objętościowo-przestrzenna 
świątyni łączy główną prosto-
kątną objętość z kwadratową 
dzwonnicą nad jej główną fa-
sadą. Przestrzeń wewnętrzna  

podzielona jest łukowymi 
prześwitami na salę modli-
tewną i absydę z bocznymi 
zakrystiami i chórem. 

Mieszkańcy Adamowicz, 
podobnie jak miejscowi pro-
boszczowie, zawsze wyróż-
niali się patriotyzmem i ak-
tywnością polityczną. Tak 
więc na przełomie XIX i XX 
wieku księża byli wielokrot-
nie karani za spowiadanie 
byłych unitów, podejrzewano 
ich o modlitwy o odrodze-
nie dawnej Rzeczypospolitej.  

W 1905 roku plac przed koś-
ciołem był wielokrotnie 
miejscem wystąpień socjali-
stów wzywających parafian  
do walki z caratem. Kościół 
nie przestał jednak działać. 

Po II wojnie światowej 
świątynia została częściowo 
zniszczona, ale odbudowa-
na w latach 90. Dziś znajdu- 
je się na Państwowej liście 
wartości historyczno-kultu-
rowych Republiki Białorusi.

 Andrzej Waszkiewicz

Świątynia parafialna w Adamowiczach
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ADAMOWICZE

BOGU SIĘ ODDAJ!

Gdy lęk przed tym wszystkim, co zdarzyć się może, twe myśli i serce ogarnie,
Przypomną się wtedy ci słowa Jezusa, co wyrzekł do swoich wybranych:

„A ludzie strwożeni mdleć będą ze strachu, czekając na rozwój wydarzeń” –
Ty Bogu się oddaj i trwaj przy Chrystusie, bo wszyscy my tu pielgrzymami!

Gdy nawał problemów, spraw pilnych i chorób ci wyda się nie do zniesienia,
Poczujesz się mrówką, co ciągnie wóz ciężki, przypomną się ci słowa Psalmu:

„Gdy chwieje się ziemia w posadach swych cała, cóż tu sprawiedliwy poradzi!” –
Ty Bogu się oddaj i dalej walcz mężnie – walczymy o swoje zbawienie!

Gdy zło, upodlenie lub zdrada cię dotknie, ucieknie spod nóg tobie ziemia!
Gdy zaczniesz żałować, że żyjesz na świecie i przejdą przez myśl słowa Psalmu:
„Ja jestem w ucisku i bardzo strwożony – zawodny, kłamliwy jest człowiek!” –

Ty Bogu się oddaj i dalej idź mężnie – Bóg wzmacnia omdlałe kolana!

Gdy niemoc i grzeszność twa, jak chmura czarna, ci dobro i Boga przysłonią,
Bezradność i rozpacz twą duszę ogarną, a sobie Chrystusa przypomnisz,

Że człowiek zawoła: „Padnijcie tu góry, przykryjcie mnie przed gniewem Pana!” –
Ty Bogu się oddaj z miłością i skruchą – On zbawi cię, On miłościwy!

 Ks. Tadeusz Krisztopik 
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– Józef, Maryja i Jezus żyli 
w dawnych, bardzo odmien-
nych od naszych czasach:  
z innymi troskami i radoś-
ciami. Czego mogą nauczyć 
współczesne rodziny?

– Po pierwsze, w trudnych 
sytuacjach nie pozwalać uczu-
ciom owładnąć sobą. Oczy-
wiście człowiek jest jedyną 
istotą, którą Bóg obdarzył 
całym spektrum emocji, ale 
jednocześnie dał ludziom ro-
zum i wiarę. Dlatego możemy 
zrozumieć, co się dzieje. I nie 
nosić doświadczeń w sobie, ale 
oddać je Bogu, aby zamienił 
negatywne przeżycia w owoc-
ne. Dobrym tego przykładem 
może być sytuacja ze św. Jó-
zefem, gdy dowiedział się 
on o ciąży Maryi. Ogarnął go 
strach, chciał uciec od Maryi, 
ale pozwolił sobie na wydech 
i ofiarowanie się Bogu. Dobrze 
wiemy, że ostatecznie podjęta 
przez niego decyzja stała się 
bezcenna dla całej ludzkości.

Po drugie, nie obwiniać 
się nawzajem, ale rozwiązy-
wać problemy razem, tak jak 
powinno to być w rodzinie. 
Używając popularnego slangu 
powiem, że dzisiaj w konflik-
cie każdy „topi” (stronniczo 
podtrzymuje) swoją stronę, 
zamiast tego, by się wspierać 
nawzajem. Musimy zrozu-
mieć: kluczem do harmonii 
nie jest brak nieporozumień, 
ale wspólna praca nad ich za-
pobieganiem. Święta Rodzi-
na w ważnych i krytycznych 
momentach była razem: na-
rodziny Dzieciątka, ucieczka  
do Egiptu, wizyta w świątyni, 
poszukiwanie Jezusa itp.

Po trzecie, i co najważ-
niejsze, Święta Rodzina uczy 
pełnego zaufania Bogu. War-
to zauważyć, że zawsze za-
chowywała praktyki religijne: 
nie było powodu ani proble-
mu, który uniemożliwiłby jej 
uczęszczanie do świątyni.

Należy również zauważyć, 
że każdy z członków Świętej 
Rodziny nie oferuje abstrak-
cyjny, ale bardzo konkretny 
model tego, kto jest kim, co 

robi i jak się zachowuje. Józef 
jest opiekunem, głową rodzi-
ny, który podejmuje ostatecz-
ne decyzje i bierze za nie od-
powiedzialność. Maryja jest 

głównym wsparciem. Organi-
zuje życie, dba o to, aby wszy-
scy w rodzinie mieli wystar-
czającą siłę fizyczną i dzieli się 
z mężem obowiązkami wycho-
wania Syna. Jezus, z kolei, jest 
wzorem dla dzieci. Pomimo 
własnej doskonałości, autory-
tetu i osiągnięć zawsze pozo-
stawał posłusznym rodzicom.

– Opisał Ksiądz nienagan-
ny wizerunek rodziny. Jednak, 
jak pokazuje życie, zbliżyć się 
do świętości jest trudne i dla 
jednej osoby. Jak to zrobić ca-
łej rodzinie, w której wystę-
puje zbiorowa odpowiedzial-
ność?

– „Rodzinna” świętość 
nie dotyczy idealnych ludzi, 
którzy nie grzeszą. Niestety,  

każdy człowiek jest podatny 
na grzech. Świętość w rodzinie 
polega na upadkach i wspar-
ciu, błędach i przebaczeniu, 
gotowości do ponownego 

budowania relacji za każdym 
razem poprzez spowiedź, Ko-
munię świętą i dialog. Chodzi 
również o umiejętność dzięko-
wania Bogu i trwanie w modli-
twie, gdy wszystko jest dobrze. 
Bardzo ważny jest również 
przykład przodków.

– Posługuje Ksiądz w pa-
rafii pod wezwaniem Świętej 
Rodziny. Jak na jej przykładzie 
buduje się wspólnotę wiernych?

– Doskonale to realizował 
świętej pamięci proboszcz ks. 
kanonik Józef Hańczyc. Zawsze 
podkreślał, że wraz z otwarciem 
się małżeństwa na ideały Świę-
tej Rodziny rodzi się prawdziwa 
rodzina. Poszczególne rodzi-
ny tworzą rodzinę parafialną, 
następnie – rodzinę Kościoła  

na Białorusi, a ostatecznie łączą 
się w większą rodzinę Kościoła 
Powszechnego.

– Jak, a propos, powitali 
Księdza parafianie?

– Był okres, gdy przez 5 lat 
posługiwałem jako wikariusz  
w parafii Świętej Rodziny i bar-
dzo mi się podobało być przy  
ks. Józefie: rozumiał moje moż-
liwości i kierował nimi we właś-
ciwym kierunku. Ciężko było  
zaakceptować prawdę, że księ-
dza już nie ma z nami…

Dekret mianowania przyją-
łem ze zdziwieniem i pewnym 
podekscytowaniem. Ksiądz Józef 
był założycielem parafii. Dzię-
ki niemu 25 lat temu powstała 
wśród czystego pola. Kapłan na-
dawał rytm życia tej wspólnoty, 

z a -
wsze był w 

ruchu: two-
rzył różnego 

rodzaju inicja-
tywy i wspólnoty. 

Jednak, przypominając 
sobie słowa zmarłego pro-

boszcza „oddaj wszystko Bogu, 
a On się tym zajmie”, zrozumia-
łem: nikt nie może dokładnie 
naśladować innego człowieka. I 
nie powinno to być priorytetem.

Jedyną rzeczą, na którą chcę 
zwrócić uwagę, jest to, że czę-
sto odwiedzam grób ks. Józefa. 
Bez względu na to, jak banal-
nie to brzmi, proszę o znak, jak 
postępować w tym czy innym 
przypadku. Pytam i modlę się 
o rozpoznanie poszczególnych 
inicjatyw parafialnych, które  
ks. Józef chciał zrealizować, ale 
nie zdążył.

Co do miejscowych wier-
nych... Paradoks polega na tym, 
że gdy 3 lata temu opuszczałem 
parafię, nie mieliśmy okazji zor-
ganizować spotkania pożegnal-
nego. Ksiądz Józef podkreślał 
później, że Bóg chce coś przez 
to pokazać. A gdy wróciłem  
do parafian jako proboszcz, za-
uważyli, że jakbym nie odcho-
dził. Przyjęli mnie bardzo cie-
pło. Bardzo wzruszyło mnie to, 
że wiele osób z „Margaretek” 
zapewniło o pamięci i modli-
twie. Niektórzy z nich ofiarowali 
wszystkie 7 dni tygodnia mod-
litewnego wsparcia w intencji 
nowo mianowanego proboszcza. 
Czy to nie potwierdza, że parafia 
Świętej Rodziny całkowicie od-
powiada swojemu tytułowi?

Z życia Kościoła 

Ksiądz Jerzy urodził się 1 października 1954 roku w Grod-
nie. Jako dziecko wyjechał z rodzicami do Polski na Pomorze 
Zachodnie. W 1975 roku wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Szczecinie. Święcenia kapłańskie otrzymał  
12 kwietnia 1981 roku. 

Posługiwał w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Był 
m.in. dyrektorem wydawnictwa diecezjalnego, drukarni diece-
zjalnej i redaktorem gazety. Od czerwca 1991 roku pracował 
w Kaliningradzie. Budował tam obiekty sakralne. Pełnił obo-
wiązki dziekana Kościoła Katolickiego w obwodzie kalinin-
gradzkim, a także wikariusza biskupiego. Założył pierwszą  
w Rosji katolicką rosyjskojęzyczną gazetę „Калининградский 
католический вестник”.

W 1996 roku papież Jan Paweł II przyznał mu tytuł kapelana 
Jego Świątobliwości – a papież Benedykt XVI w 2013 roku – ty-
tuł honorowego prałata Jego Świątobliwości.

Kapłan bardzo czcił bł. Celinę Borzęcką. W Obremszczyźnie 
koło Zaniewicz, na miejscu dawnego majątku Celiny i Józefa 
Borzęckich, dzięki staraniom ks. Jerzego i jego brata ks. prałata 
Andrzeja Steckiewicza wybudowano niewielką kaplicę ku czci 
błogosławionej. W budowę wmurowano symboliczny kamień  
z dawnego majątku Borzęckich.

16 grudnia w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa  
i św. Jozafata w Zaniewiczach (dekanat Brzostowica Wielka),  
z którą szczególnie był związany kapłan, odbyła się Msza Świę-
ta w intencji zmarłego. W tym samym dniu ks. Jerzy został 
pochowany w Kaliningradzie, gdzie posługiwał przez ostatnie 
prawie 30 lat.

 Ks. Jerzy Martinowicz 

Wraz z ks. Rusłanem Mazanem, nowo mianowanym proboszczem parafii Świętej 
Rodziny w Lidzie, rozmyślamy nad postaciami św. Józefa, Maryi i Jezusa, a także 
szukamy śladów ich obecności w naszym życiu.

 Angelina Marciszewska

NIEOSIĄGALNY IDEAŁ?

Ks. Rusłan Mazan podczas wprowadzenia w urząd proboszcza

     ciąg dalszy ze str. 1

ODSZEDŁ DO
WIECZNOŚCI
KS. PRAŁAT
JERZY
STECKIEWICZ

13 grudnia po nagrodę  
do Pana odszedł proboszcz pa-
rafii św. Wojciecha-Adalber-
ta w Kaliningradzie (Rosja)  
ks. prałat Jerzy Steckiewicz. 
Jeszcze pod koniec września pro- 
wadził w grodzieńskim Wyż-
szym Seminarium Duchownym 
rekolekcje dla kapłanów…
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6 pod ostrym kątem

 zadaj pytanie

Dlaczego
zaniedbanie 
odpoczynku 

jest
szkodliwe?

Brzmi paradoksalnie, ale 
współczesny człowiek, w tym tak-
że chrześcijanin, musi nauczyć 
się odpoczywać. Okazuje się, że 
rozwijający się technologicznie 
świat i słabo rozwinięte relacje 
międzyludzkie zagrażają naszej 
zdolności do normalnego funk-
cjonowania, nie przyczyniają się  
do zdrowej równowagi między 
pracą a odpoczynkiem. Okres wa-
kacji jest dobrą okazją do uregu-
lowania tej równowagi życiowej 
między aktywnością a szukaniem 
możliwości regeneracji sił.

Najważniejszą rzeczą, o której 
chrześcijanin powinien pamiętać 
w organizowaniu odpoczynku i 
pracy, jest pierwsze przykazanie 
Boże: jest tylko jeden Bóg i nic 
nie może Go zasłonić. Wszelkie 
nieuporządkowanie stara się za-
jąć miejsce Boga, skoncentrować 
na sobie całą siłę, czas i uwagę. 
Warto tu przypomnieć znaną za-
sadę św. Augustyna: postaw Boga 
na pierwszym miejscu, a wtedy 
wszystko się ułoży. Jeśli najpierw 
modlitwa, a potem praca; jeśli 
najpierw niedziela, a potem ty-
dzień pracy; jeśli najpierw Msza 
Święta, a potem piknik, wtedy 
zarówno praca, jak i odpoczynek 
stają się odpowiednie i zajmują 
należne im miejsce w życiu.

Po drugie, należy pamię-
tać, że nie ma pracy ważniejszej  
od osoby: Boga i człowieka  
(por. J 13, 34). Jeśli w swojej ak-
tywności, ale także podczas od-
poczynku, nie zapominamy o tym,  
że szczęśliwymi ludźmi nie są sa-
motni, ale ci, którzy mają z kim 
dzielić swoje szczęście, to zarów-
no praca, jak i odpoczynek przy-
noszą prawdziwą przyjemność. 
Ponieważ radość nie tkwi w wy-
konywanych działaniach lub bez-
czynności, ale na doświadczeniu 
tego wszystkiego wraz z inną żywą 
osobą.

Po trzecie, nie należy zapo-
minać, że prawdziwy odpoczynek 
nie jest całkowitą bezczynnością, 
ale zmianą sposobu aktywności. 
Odpoczynek jest nam niezbędny  
do regeneracji wszystkich sił: du-
chowych, intelektualnych, moral-
nych i fizycznych. Konieczne jest, 
aby dać sobie możliwość wynu-
rzenia się z wiru codziennego za-
pracowania, aby spojrzeć na sie-
bie z boku, dać sobie możliwość 
nowego horyzontu, przemyślenia, 
dostosowania hierarchii wartości 
i priorytetów (por. Mt 25, 14-30).  
Wszystko to jest niemożliwe  
w krzątaninie i rutynie. Dobra 
praca wymaga chwil twórczego 
odpoczynku, zmiany środowiska, 
nowego miejsca, odkrycia wy-
jątkowego świata innych ludzi, 
konkretnego miejsca na czas bez 
pracy.

Jest coś bardzo pouczającego 
w sposobie, w jaki Biblia opisuje 
dzieło Boga podczas stworzenia 
świata (por. Rdz 2, 2-3). Stwórca 
miał konkretną sprawę do wyko-
nania, którą zrealizował. Pismo 
podkreśla, że po skończonej pra-
cy twórczej Bóg odpoczywał. To 
był wyjątkowy czas, aby spojrzeć 
na owoce swojej pracy, doce-
nić je, poczuć radość i pomyśleć  
o przyszłości. Czyż nie tak dobre-
go, świętego wypoczynku szuka 
nasza dusza?

 ave-maria.by

Życie w trybie „gaszenia po-
żarów” – rozwiązywanie pilnych 
spraw, które pojawiają się jedna 
po drugiej – w żadnym wypadku 
nie przyczynia się do znalezienia 
odpowiedzi na nie. Warto jednak 
od czasu do czasu zatrzymać się 
i spojrzeć kilka kroków do przo-
du, zastanowić się, dlaczego Oj-
ciec Święty widzi wszechobecne 
braterstwo, jako jedyne wyjście  
dla ludzkości.

W pierwszej części ency-
kliki papież Franciszek oferuje 
swego rodzaju diagnozę sytu-
acji współczesnego świata, jak 
zawsze dokładną i wnikliwą. A 
zanim wskaże sposoby rozwią-
zywania problemów, zaprasza  
do skupienia się na przypowieści 
o miłosiernym samarytaninie. To 
właśnie podczas czytania tego 
rozdziału przydarzyła mi się hi-
storia, na którą, prawdopodobnie, 
nie zwróciłabym uwagi, gdyby nie 
słowa Papieża, nad którymi właś-
nie się zatrzymałam… 

Niedawno zamiast stare-
go samochodu kupiliśmy now-
szy. Po rejestracji wracałam nim  
do domu. Wsłuchiwałam się w 
nowe dźwięki i własne odczucia. 
Zastanawiałam się, czy wygodnie 
będzie wozić dzieci. Będzie lepiej 
czy gorzej? Chyba lepiej... 

Przed zjazdem na obwodnicę, 
na poboczu drogi, która szła nieco 
w górę, stał mężczyzna z podnie-
sioną ręką i kawałkiem kartonu, 
na którym było napisane miejsce, 
do którego prosił o podwiezie-
nie. Chyba było mi po drodze. Po 
tym jak wyjechałam na obwodni-
cę sformułowałam w głowie kilka 
powodów, dlaczego się nie zatrzy-
małam: było to niewygodne, po-
nieważ duża liczba samochodów 
poruszała się za mną na wąskiej 
drodze, za późno zauważyłam, i 
tak często podwożę ludzi itp.

Ale prawdziwa odpowiedź na 
to, co się wydarzyło, przebiła się 

przez całą tę „mgłę”: w momen-
cie otrzymania prezentu od Boga  
(w postaci nowego samochodu) 
nie mogłam skorzystać z okazji, 
aby pomóc osobie w potrzebie. 
Wiadomo, że zdolności, stano-
wiska, możliwości, fundusze są 
udzielane nie tylko na użytek 
własny, ale także na korzyść tych, 
których spotykamy po drodze. Po-
nad tysiąc lat „złotej reguły”: rób 
innym to, co tobie miłe i chcesz 
by robili tobie. Jednak, w prakty-
ce taki krąg „innych” jest często 
ograniczony do tych, którzy nam 
się podobają, stają się nam bliscy. 
Chrześcijańskie pojęcie „bliźnie-
go” jest znacznie szersze. Gdy wy-
bór jest stosunkowo łatwy, to miło 
jest być hojną osobą. A gdy wybór 
jest taki, przed którym stanął sa-
marytanin z przypowieści Jezusa?

Papież Franciszek, wyjaśnia-
jąc kontekst i treść przypowieści, 
pisze: „Jezus opowiada, że był 
tam człowiek poraniony, leżący 
przy drodze, który został napad-
nięty. Mijały go różne osoby, ale 
poszły dalej, nie zatrzymały się. 
Byli to ludzie pełniący ważne 
funkcje w społeczeństwie, którym 
nie zależało na dobru wspólnym. 
Nie potrafili stracić kilku minut 
na opiekę nad rannym, czy cho-
ciaż, by poszukać pomocy. Jeden 
zatrzymał się, zbliżył się do nie-
go, osobiście go leczył, zapłacił 
z własnej kieszeni i zaopiekował 
się nim. Przede wszystkim dał mu 
coś, czego tak często nam brakuje 
w tym pełnym pośpiechu świecie: 
dał mu swój czas. Z pewnością 
miał swoje plany jak wykorzystać 
ten dzień, według swych potrzeb, 
zobowiązań czy pragnień. Potrafił 
jednak odłożyć wszystko na bok 
wobec tego rannego i, nie znając 
go, uznać, że jest on godzien, by 
poświęcić mu czas” (FT, 63).

„To ciekawe – zauważa Pa-
pież – że różnice pomiędzy bo-
haterami tej przypowieści ulegają  

całkowitej przemianie w boles-
nym spotkaniu z człowiekiem, 
który upadł, upokorzonym.  
Nie ma już różnicy między miesz-
kańcem Judei a mieszkańcem 
Samarii, nie ma już kapłana ani 
kupca; są po prostu dwa rodza-
je osób: ci, którzy są obarczeni 
cierpieniem i ci, którzy mijają ich 
z daleka; ci, którzy się pochyla-
ją rozpoznając człowieka, który 
upadł i ci, którzy odwracają wzrok 
i przyspieszają kroku. Istotnie 
opadają nasze różnorodne maski, 
nasze etykiety i nasze przebrania: 
oto godzina prawdy. Czy pochyli-
my się, by dotknąć i opatrzyć rany 
innych? Czy pochylimy się, aby 
wziąć jedni drugich na ramiona? 
Jest to wyzwanie aktualne, któ-
rego nie powinniśmy się lękać.  
W chwilach kryzysu wybór staje 
się naglący: można powiedzieć, 
że w tej chwili każdy, kto nie jest 
bandytą, i każdy, kto nie prze-
chodzi obok, jest albo ranny, albo 
niesie na swych ramionach jakie-
goś rannego” (FT, 70).

Może za długie wybrałam cy-
taty... Ale, tak naprawdę, cały 
ten rozdział zatytułowany „Cu-
dzoziemiec na drodze” jest bar-
dzo wymowny. Nie ma „trzeciego 
obrazu” w przypowieści – postaci 
kogoś, kto chciałby pomóc, lecz 
okoliczności mu na to nie pozwo-
liły. Wraz ze swoimi wymówkami 
przechodzi obok, przyspieszając 
krok. I tutaj ważne jest, aby nie 
potępiać (siebie i innych), ale 
widząc swój własny czyn w praw-
dzie, następnym razem z Bożą po-
mocą dokonać lepszego wyboru.

Poprzez moją opowieść  

o zaniedbywaniu pomocy bliź-
niemu nie wzywam zawsze i bez 
rozumowania podwozić wszyst-
kich podróżników, ale chcę po-
wiedzieć o potrzebie wrażliwości 
i miłosierdzia – zarówno dla lu-
dzi, którzy są w pobliżu, jak i dla 
siebie, którzy również nie mają 
możliwości, środków i siły, aby 
poradzić sobie z każdym ludzkim 
nieszczęściem. Jednak to poczu-
cie słabości i małości nie powinno 
zacieśniać naszych serc, a nas – 
zamykać i czynić niewrażliwymi. 
Te dobra materialne i duchowe, 
które Bóg włożył w nasze ręce  
w tym momencie, nawet jeśli wy-
glądały na drobiazgi, możemy 
korzystać dla dobra innych i Jego 
chwały.

„Mrok zamkniętego świata” 
– tak nazwał Papież pierwszy 
rozdział encykliki, w którym po-
ruszył trudne i bolesne problemy 
współczesności. Na pewno, nikt 
nie życzyłby sobie i potomkom, 
aby ten mrok się pogłębił, lecz 
chciałby, żeby się rozwiał. Przy-
bliżenie lepszych czasów zależy 
jednak od nas i od naszych co-
dziennych wyborów, ponieważ 
patrząc na nas, dorastają i dojrze-
wają nasze dzieci. „Snujmy ma-
rzenia jako jedna ludzkość, jako 
wędrowcy stworzeni z tego sa-
mego ludzkiego ciała, jako dzieci 
tej samej ziemi, która wszystkich 
nas gości, każdego z bogactwem 
jego wiary czy jego przekonań, 
każdego z jego własnym głosem, 
wszystkich jako braci!” (FT, 8). 

ZACZNIEMY OD CEKINÓW
Schowamy choinkę, bomb-

ki, wieniec i skarpetki, wiszące  
na kominku. Bez sianka, żłóbka. 
Z okien zdejmiemy girlandy. Ro-
bimy najzwyklejszy dom: czysty, 
przewietrzony, ciepły. Nakrywa-
my stół, zapalamy świecę.

Bez telewizora, bez interne-
tu. Na półce jest kilka książek. 
Wśród nich jest Biblia.

Sąsiedzi nie będą puszczać 
fajerwerki. Cisza. Siadamy.

POZBYWAMY SIĘ
PEWNOŚCI SIEBIE

To teraz trzeba odejść z pra-
cy! Tuż przed świętami. Po uszy 

w pożyczkach, kredytach. W sa-
mochodzie znowu zepsuł się 
generator. Z ostatniej wypłaty 
pozostało niewiele. Powinno 
wystarczyć na święta, a dalej –  
nie wiadomo…

Jeszcze nie wiadomo, co z wy-
nikami badań. Lekarz coś kręcił 
nosem, kazał zrobić jeszcze raz 
to i to…

Wszystko jakoś bez sen-
su. Czujesz się zmęczony. Brak 
wsparcia. Żona nie rozumie. 
Dzieciom tylko zabawa w gło-
wie. Wśród przyjaciół i znajo-
mych wyglądasz jak frajer: na nic  
nie masz wpływu, zawsze po-
krzywdzony.

I oto jesteś przy stole. Wokół 
nie ma cekinów. W środku też. 
Nie do Sensu, nie do Wcielenia. 
Żadnych kolęd, opłatków, ży-
czeń... Nie do nich teraz.

SPOWIEDŹ
Rozpada się zewnętrzna idy-

lia. W rzeczywistości nie jesteś 
bezinteresowny, ofiarny, przy-
jazny, zakochany, kulturalny. 
Otwórz się na prawdę! Szczerze, 
bez samooszukiwania się. Cza-
sami jesteś przebiegły, chciwy, 
zazdrosny, złośliwy. Porzuć swój 
zewnętrzny obraz, odkryj jaki  
jesteś naprawdę w głębi duszy!

Oczy same się chowają. Jest 
niewygodnie, niezręcznie. To 
naprawdę boli. Po co ten ekspe-
ryment, zwłaszcza w święta?

Usiądźmy przy stole Wcie-
lenia. Tak jak jest. Bez naczyń, 
wolnego miejsca, sianka i obru-
su. Siadajmy szybciej, i skończ-
my z tym.

ZSTĄPIŁ Z NIEBA
Po co to wszystko Bogu? 

Ta trudność, uwikłanie, nie-
kończący się grzech? Setnicy, 
faryzeusze, saduceusze... Nie-
pełnosprawni, komentatorzy, 
prorządowi i nieprorządowi... 
Patrzysz na wszystko – i nie je-
steś zainteresowany efektami 
specjalnymi i cekinami. Po co Ci 
to, Boże?!

I Ty mimo wszystko siadasz 
przy stole z moją świecą. A ja 
zachowuję się jak maruda. A Ty 
patrzysz, milczysz, uśmiechasz 
się. Tak trzeba. Mówisz do mnie: 
„Wystarczy obdzierać Boże Na-
rodzenie”. I powiesiliśmy z Tobą 
girlandę. Przyrządziliśmy jedze-
nie…

Eksperyment mający na celu 
znalezienie Sensu Wcielenia zo-
stał zakończony. Ty byłeś, Ty 
zstąpiłeś. Wszystko dla mnie. 
Nie jestem sam. Wszędzie i za-
wsze. To jest Sens Wcielenia!

LEPSZE JUTRO
ZALEŻY OD NASZEJ 
TERAŹNIEJSZOŚCI

Nowa encyklika papieża Franciszka „Fratelli tutti” 
(„Wszyscy bracia”), wydana w październiku tego roku, 
ma wiele aspektów przydatnych i cennych do refleksji 
w naszych czasach. Ostatecznie jednak sugeruje zasta-
nowić się nad przyszłością społeczeństwa. Jaka przy-
szłość może być natchnieniem dla naszych wysiłków  
i wyrzeczeń? Po co wszyscy coś robimy, walczymy,  
poświęcamy się?

 Teresa Klimowicz

OBDARTE BOŻE NARODZENIE
Robimy eksperyment: na Boże Narodzenie pozbywamy 

się wszystkiego, co jest niepotrzebne. Odrywamy tapetę, 
dochodzimy do sensu. Szukamy początków, próbujemy  
na ślepo znaleźć znaczenie. Będzie to niewygodne, a może, 
nawet bolesne.

 Artiom Tkaczuk

     ciąg dalszy ze str. 1
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Wszyscy pamiętamy, że  
w ludzkich domach nie znalazło 
się miejsca dla Dzieciątka Jezus, 
i że narodził się On w ubogiej 
stajence. Jesteśmy także prze-
konani, że pastuszkowie jako 
pierwsi przywitali Dzieciątko. 
Następnie, gwiazda oświeciła 
drogę i przyprowadziła Trzech 
Króli do stajenki, by złożyli Jezu-
sowi drogocenne dary. W ramach 
świętowania także oczekujemy, 
aż pierwsza gwiazda rozjaśni 
ciemność na niebie, by w rodzin-
nym gronie zasiąść do wigilijne-
go stołu. Następnie, zapalamy 
świecę, spożywamy dwanaście 
potraw, i dzielimy się opłatkiem. 
Tak nakazuje tradycja. Aczkol-
wiek, czy zadajemy sobie pytanie 
dlaczego świętujemy akurat tak, 
a nie inaczej? Czy jest w tym jakiś 
głębszy sens? Przecież wszystko, 
co czyni Bóg nie jest przypadko-
we, i wiele zjawisk kryje w sobie 
bardzo trafną i przenikliwą sym-
bolikę. Zapraszam więc na małą 
wędrówkę wokół wielkiej tajem-
nicy Bożego Narodzenia!

Żeby uświadomić całą głębię 
tego Święta, należy przyjrzeć się, 
kim był długooczekiwany Me-
sjasz w żydowskiej tradycji. He-
brajskie wyrażenie ‘Masziach’ 
(gr. Messias lub Christos) – po-
mazany, namaszczony, określało 
osobę wybraną do pełnienia okre-
ślonych funkcji, oraz obdarzoną 
ważną misją w Izraelu, miano-
wicie kapłanów (por. Wj 29, 7), 
proroków (por. 1 Krl 19, 16) lub 
królów. O swojej misji Pan Je-
zus mówił tak: „Duch Pana Boga 
nade mną, bo Pan mnie namaścił. 
Posłał mnie, by głosić dobrą no-
winę ubogim, by opatrywać rany 
serc złamanych, by zapowiadać 
wyzwolenie jeńcom i więźniom 
swobodę” (Iz 61, 1).

Dlaczego tak ważna postać jak 
Mesjasz, Syn Boga Najwyższego, 
urodził się w ubogiej stajence 
w otoczeniu owiec i baranków? 
Czyż Wszechmogący Bóg nie 
mógł mu zorganizować bardziej 
dostojnych warunków? Otóż, 
stało się tak przede wszystkim 

dlatego, że Jezus Chrystus już od 
dnia swojego urodzenia zaczął 
pełnić powierzoną Mu misję, któ-
ra miała na celu wyzwolić ludz-
kość od zniewolenia grzechem 
i jego konsekwencji, czyli prze-
kleństw ubóstwa, głodu, chłodu, 
poniżenia, choroby, odrzucenia 
i śmierci. Dlatego, już od pierw-
szych dni wcielenia ubóstwo, 
głód, chłód i poniżenie stały się 
udziałem Syna Bożego. Ponad-
to, była to zapowiedź spełnienia 
proroctwa, że Chrystus jest ba-
rankiem ofiarnym, który Krwią 
swoją zmyje grzechy ludzkości 
(por. 1 P 1, 18-19). 

Z kolei miejscowość Betle-
jem (heb. Bêt Lehem, dosłownie 
„Dom Chleba”; arab. Bajt Lahm, 
dosłownie „Dom Mięsa”) – stała 
się zapowiedzią całkowitego od-
dania się Chrystusa jako pokarmu 
dla ludzkości. Mieszkańcy Betle-
jem odwracali się od Jezusa, gdyż 
zatwardziały, pogrążony w grze-
chu lud Izraela miał odrzucić i 
nie przyjąć swojego Mesjasza. 

Nieprzypadkowe są również 
imiona trzech mędrców, którzy 
przyszli ze Wschodu, by powi-
tać Zbawiciela i złożyć Mu iście 
królewski hołd. Kacper, zostało 
zapożyczone z języka perskiego 
do języków hebrajskiego i ara-
mejskiego, i brzmiało w orygina-
le ‘gizbar’, co oznaczało funkcję 
osoby przechowującej skarbonę, 
stróża skarbca lub skarbnika. 
Najprawdopodobniej to mędrzec 
o imieniu Kacper przyniósł Jezu-
sowi w darze złoto, co samo w so-
bie symbolizuje godność i władzę 
królewską, by przywitać Króla 
Wszechświata, do którego należą 
wszystkie skarby. 

W imieniu Melchior wyraź-
nie pobrzmiewają dwa słowa he-
brajskie: ‘melech’ (król) i ‘or’ 
(światło), co oznacza „Mój król 
(jest) światłem”. Jakże trafne 
imię dla osoby, która miała przy-
witać Światło prawdy wśród mro-
ku grzechu i zakłamania. Złożona 
przez Melchiora mirra była uży-
wana w czasach biblijnych pod-
czas uroczystości pogrzebowych. 

Zwiastowała ona wypełnienie 
starotestamentowego proroctwa 
o Mesjaszu i zapowiadała Jego 
mękę i śmierć na krzyżu. 

Baltazar, z kolei, to imię 
pochodzenia babilońskiego 
(Bēl-šar-ușur), zapożyczone do 
języka hebrajskiego w postaci 
‘Beltszassar’, co oznacza „Niech 
Bóg chroni Króla!”. Imię było 
nadawane na dworach babiloń-
skich, jako życzenie pomyśl-
ności dla władcy. Być może to 
mędrzec o tym wdzięcznym imie-
niu przyniósł małemu Królowi  
w darze kadzidło. Symbolizowało 
ono godność kapłańską. W Sta-
rym Testamencie kapłan okadzał 
składaną ofiarę, by uniosła się do 
Boga i została przyjęta. Kadzidło 
było także używane jako środek 
dezynfekujący i ochrona przed 
zepsuciem. Trzej Mędrcy głosili 
przez swe mistyczne dary prawdę 

o Tym, któremu się pokłonili. 
Wieczerza przy stole też ma 

nieprzypadkowe i ogromne zna-
czenie. Otóż, w tradycji wschodu, 
do wspólnej wieczerzy zapra-
szano tylko najbardziej zaufane 
osoby, takie, z kim zawierano 
przymierze pokoju, komu można 
było bezgranicznie zaufać, i kto 
był gotów iść nawet na śmierć, 
by bronić gospodarza i jego ro-
dzinę. Stół wigilijny, na wzór oł-
tarza, staje się symbolem miejsca 
spotkania człowieka z Bogiem, 
Który pragnie z nami się pojed-
nać, nakarmić, uchronić od głodu 
i chłodu, zepsucia i śmierci. Po-
dobnie jak bezbronne Niemowlę 
Jezus zostało uratowane przed 
złym Herodem, tak i my jesteśmy 
dziećmi w oczach Bóga-Ojca, 
który pragnie bronić nas przed 
wrogimi mocami ciemności. A 
przez łamanie się opłatkiem sam 

Bóg zawiera z nami przymierze 
pokoju. 

Widzimy więc, jak wielka 
mądrość i miłość Boża została 
ukryta w zjawisku Bożego Naro-
dzenia. Nie powtarzajmy błędu 
mieszkańców Betlejem, szcze-
gólnie w czasie, gdy wydaje się, 
że ciemność duchowa opanowu-
je wszelkie sfery naszego życia. 
Otwórzmy szeroko drzwi swo-
jego serca i przywitajmy Dzie-
ciątko Jezus, by także stać się 
dziećmi Bożymi i ujrzeć światło 
prawdy. Zapragnijmy, by Chry-
stus zasiadł przy naszym stole 
jako Król, Najwyższy Kapłan i 
Książe Pokoju, ponieważ tylko 
On ma wszelką władzę i moc na 
niebie i na ziemi, by uwolnić nas 
od nieszczęścia, prześladowania 
i przekleństwa, by bronić przed 
złem i nam błogosławić. 

Refleksja nad wiecznością   

     Ks. Jerzy Martinowicz

27 grudnia – Święto Świętej Rodziny
Łk 2, 22-40

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli 
Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie 
Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli 
również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepi-
sem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek 
sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na 
nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego.  
Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Je-
zus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga 
i mówił: „Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twoje-
go słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszyst-
kich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego oj-
ciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł  
do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu  
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – 
aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela 
z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła  
z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała 
się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej 
właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwole-
nia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei,  
do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mą-
drością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Rodzina – szkołą miłości
Wizyta Świętej Rodziny w świątyni Jerozolimskiej podyktowana była tradycją Prawa Ży-

dowskiego: należało pierworodnego syna poświęcić Panu. Taki gest był wyrazem czci wobec 
Boga, który uważany był za Dawcę życia, a także uczył wdzięczności za dar rodzicielstwa.

Niedziela Świętej Rodziny przypomina nam o roli, jaką odgrywa rodzina w życiu każdego 
człowieka. Jest ona dla wszystkich naturalnym środowiskiem wzrostu, tak w wymiarze reli-
gijnym, jak i społecznym. Rodzice uczą kochać Boga i drugiego człowieka.

Módlmy się za rodziny, aby pozostając wiernymi Bogu i Bożym przykazaniom, potrafiły 
sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nimi świat.  Aby potrafiły ofiarowywać Bogu swój 
cenny czas i nigdy nie zaniedbywały celebracji ważnych momentów życia rodzinnego. 

Panie Jezu Chryste, naucz współczesnych małżonków przeżywać swoje życie w harmonii 
z Tobą. 

20 grudnia – IV Niedziela Adwentu
Łk 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślu-
bionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedł-
szy do Niej, Anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona 
jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało 
znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bo-
wiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie 
on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, 
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie koń-
ca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Anioł 
Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również 
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, 
którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła 
Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy 
odszedł od Niej Anioł.

Wszystko darem Bożej miłości 
Scena Zwiastowania należy do najpiękniejszych stron Ewangelii. Ukazuje spotkanie 

dwóch miłości: Boskiej i ludzkiej. W osobie Maryi widzimy tak wspaniałe piękno człowieka, 
że sam Bóg zachwyca się nim i pochyla swój majestat przed Niewiastą wybraną na Matkę 
Syna Bożego. Piękno Maryi wypływa z Jej serca przepełnionego Bożą miłością.

Anioł nazywa Maryję „pełną łaski” i oznajmia, że „znalazła łaskę u Boga”. To bardzo 
ważna prawda: miłość Boga pragnie być przyjęta. Dlatego w naszym życiu wszystko jest 
darem miłości Boga, Jego łaską, którą trzeba nauczyć się przyjmować.

Naturalną drogą rozwoju miłości jest pragnienie wydania owocu. To on świadczy o pięk-
nie i prawdziwości relacji, która zespala osoby. Spotkanie Boga z Maryją owocuje cudow-
nym poczęciem Jezusa, które dokonało się z Ducha Świętego. Podobnie jest w naszym życiu. 
Każdy ma swoje zwiastowanie i jest zaproszony do tego, aby przynieść własny owoc. Tym 
owocem miłości, którego oczekuje Bóg, jest Jezus – On chce w nas się narodzić, kochać, 
zbawiać. Przyjmując łaskę Bożą jak Maryja, pozwalamy Bogu czynić w naszym życiu cuda.

Panie Jezu Chryste, spraw, by moje codzienne życie przynosiło owoce miłości. 

 ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM

  Ludwiga Cydzik

TAJEMNICA BOŻEGO NARODZENIA
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Pokłon Trzech Króli, Andrea Mantegna, ok. 1466 r.

Przeżywamy najpiękniejszy okres w kalendarzu litur-
gicznym – czas oczekiwania na Mesjasza. Ale czy nasza wie-
dza o Bożym Narodzeniu wykracza poza granice ogólnej 
tradycji? 
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 Z głębi serca

ŻYCZENIA Z OKAZJI URODZIN 

Czcigodny Księże Proboszczu Jerzy Żegaryn!
Życzymy Ci wiary niezachwianej,
Wszech darów Ducha, od Chrystusa wsparcia,
Owocnej pracy, wszelkich łask od Pana,
By w drodze do bram Nieba nie ustawać.
Niech będzie z Tobą troska Matki Bożej, 
Opieka od Michała Archanioła,
A Dziecię Jezus niechaj Ci pomoże 
Stać przy ołtarzu Świętego Kościoła.

Parafianie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Nowogródku

Czcigodnemu Księdzu Rusłanowi Mazanowi życzymy mocnego 
zdrowia na długie lata, owocnej posługi duszpasterskiej, pogody ducha 
i życzliwych ludzi obok. Niech Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, 
Maryja otacza pieszczotą, a Duch Święty prowadzi przez życie.

Byli parafianie ze Staniewicz

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Etelowi życzymy, aby 
Bóg obficie obdarzał swymi łaskami, opieka Matki Bożej i świętego 
patrona zawsze była odczuwalna, dary Ducha Świętego pokrzepiały,  
a obok zawsze byli życzliwi ludzie.

Komitet parafialny i wierni parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie

ŻYCZENIA Z OKAZJI
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU

Najdostojniejszym Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewi-
czowi i Józefowi Staniewskiemu, Księdzu Redaktorowi Jerzemu 
Martinowiczowi, Księżom Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Wa-
leremu Bykowskiemu, Pawłowi Sołobudzie, Olegowi Kononowi-
czowi i Janowi Romanowskiemu życzymy obfitych darów Dzieciątka  
Jezus, mocnego zdrowia, niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Boże-
go, pogody ducha oraz dobrych ludzi obok.

Redakcja „Słowo Życia”

Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczo-
wi i Józefowi Staniewskiemu życzę radosnych i pogodnych dni, wiele 
szczęśliwych chwil, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 
Roku.

S. Irena Złotkowska, Przełożona Generalna Zgromadzenia
Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych 

Ich Ekscelencjom Księżom Arcybiskupowi Tadeuszowi Kondru-
siewiczowi, Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i Józefowi 
Staniewskiemu, Księżom Jerzemu Martinowiczowi, Janowi Sarele 
i Janowi Romanowskiemu życzymy darów Ducha Świętego, opieki 
Matki Bożej, pogody ducha, mocnego zdrowia i szczęścia. Niech Gwiaz-
da Betlejemska oświeca Waszą drogę, a Dzieciątko Jezus dodaje sił  
i cierpliwości w trudnych chwilach.

Apostolat „Margaretka” i Legion Maryi
z parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, 
Księżom Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi, Pawłowi Szczerbi-
ckiemu, Arturowi Leszniewskiemu, Aleksandrowi Mietlickiemu, 
Wiktorowi Zacharzewskiemu, Olegowi Korolowowi, Olegowi Żu-
rawskiemu, Władysławowi Surwile i Eugeniuszowi Uczkuronisowi 
życzę zdrowia na długie lata życia. Niech Pan Bóg obdarza Was swoimi 
łaskami, wzmacnia wiarę i nadzieję, a Matka Boża codziennie się Wami 
opiekuje.

Alicja Woronowa ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu Janowi Kuczyńskiemu życzę szczęścia, rado-
ści, mocnego zdrowia na długie lata, obfitych łask Bożych, opieki Matki 
Najświętszej i błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus.

Z modlitwą i wdzięcznością
pracownica katedry grodzieńskiej Pelagia

Czcigodnym Księżom Wiktorowi Zacharzewskiemu, Pawłowi 
Zwierzyńskiemu i Zdzisławowi Pikule życzymy zdrowia na długie 
lata, wszelkich łask od Wszechmogącego Boga i sił do pełnienia posługi 
duszpasterskiej. Niech narodzony Zbawiciel błogosławi, a Maryja Pan-
na nieustannie się Wami opiekuje.

Parafianie z Wornian i Worony

Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu życzymy zdrowia 
na długie lata, radości Bożej na każdy dzień posługi, życzliwych ludzi, 
gotowych przyjść z pomocą, a także sił w pokonaniu ludzkich słabości  
i przeszkód życiowych. 

Andrzej Słonimiec i członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom 
Czyśćcowym diecezji grodzieńskiej

Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi życzymy mocnego zdro-
wia, radości, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień 
nowego roku i nieustannej opieki Matki Bożej.

Wierni parafii Zwiastowania NMP w Międzyrzeczu

Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Aleksandrowi Lebiedziewiczo-
wi i Siostrze Zofii Śmietance życzymy zdrowia, opieki Maryi Panny, 
niegasnącego zapału w posłudze Bogu i ludziom, radosnych i pogodnych 
dni. Dziękujemy za dobre serce i otwartość na każdego człowieka.

Wierni z Żemosławia

Czcigodnym Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi i Siostrze An-
nie Nosiewicz życzymy zdrowia, radości i szczęścia. Niech nowonaro-
dzony Jezus Chrystus obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami i umac-
nia w niełatwej posłudze, a Duch Święty otacza swym światłem każdego 
dnia.

Wierni z kaplicy Lipiczno

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalemu Czurganowi ży-
czymy opieki Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień, nieustanności  
w posłudze kapłańskiej i pogody ducha. Niech Dzieciątko Jezus obdarzy 
Cię zdrowiem na długie lata życia.

Kółko Różańcowe NMP Trokielskiej, członkowie Apostolskiego Dzieła 
Pomocy Duszom Czyśćcowym i parafianie z Juraciszek

Czcigodnemu Księdzu Olegowi Janowiczowi życzę mocnego zdrowia 
na długie lata życia, pogody ducha, radości i niegasnącego zapału w ser-
cu. Z okazji 5. rocznicy święceń kapłańskich życzę również pomyślności 
w posłudze, dużo sił i wytrwałości.

Pani Janina z rodziną z Wołpy

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Zenonowi Romejce życzymy, 
aby Bóg obficie wynagrodził Cię za niełatwą pracę i błogosławił w nie-
ustannej posłudze. Niech święta noc napełni serce pokojem i radością, a 
moc Boża towarzyszy w ciągu całego nowego roku. 
Z okazji imienin życzymy również mocnego zdrowia, optymizmu, cierp-
liwości i wiernych przyjaciół.

Kółka Różańcowe i Apostolskie Dzieło
Pomocy Duszom Czyśćcowym z Ostryny 

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi, 
Witalemu Sidorce, Pawłowi Bezlapowiczowi i Romanowi Wojcie-
chowiczowi, Siostrom Halinie i Annie życzymy, aby Dzieciątko Jezus 
obdarzało Was pokojem, radością i miłością, Matka Boża otaczała mat-
czyną opieką, a Duch Święty opromieniał swym światłem każdy Wasz 
dzień.

Komitet kościelny i parafianie z Lidy Fary

Drogiemu Księdzu Pawłowi Ejsmontowi życzymy mocnego zdrowia 
na długie lata, nieustannej radości, szczęścia, dużo sił i wytrwałości  
w posłudze kapłańskiej. 
Z okazji urodzin życzymy także, aby miłosierny Bóg błogosławił każ-
dą chwilę Twojego życia, Matka Boża pomagała w trudnych chwilach,  
a Duch Święty obficie obdarzał swoimi darami.

Rodzice i brat z rodziną

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Etelowi, Aleksandrowi 
Fiedotowowi, Witalemu Więckiewiczowi, Aleksemu Więckiewi-
czowi, Siostrom Dorocie i Aleksandrze oraz organistce Julii życzymy 
wszelkich łask od Dzieciątka Jezus w codziennym życiu. Niech Bóg nie-
ustannie Was strzeże i rozjaśnia nad Wami swe oblicze, a Matka Boża 
opiekuje się Wami.

Komitet parafialny i wierni parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie

Czcigodnym Księżom Michałowi Łastowskiemu i Arturowi Mała-
fiejowi życzymy, aby każdy dzień był napełniony Bożą mocą, światłem, 
miłością, ludzką życzliwością i dobrocią. Niech Dzieciątko Jezus Wam 
błogosławi, Matka Boża będzie Wspomożycielką, a Duch Święty oświe-
ca drogę życia.

Wierni parafii Grodno-Augustówek

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Radziukowi, Tadeu-
szowi Krisztopikowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu, Pawłowi Urbano-
wi i Pawłowi Romanowskiemu życzymy, aby narodzony Zbawiciel, 
który niesie pokój całej ludzkości, obdarzał Was swymi łaskami: zdro-
wiem, radością i pokojem, a Gwiazda Betlejemska prowadziła najpięk-
niejszą drogą do Pana.  

Wierni parafii św. Józefa w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Białonosowi życzy-
my, by droga kapłańska była szczęśliwa i błogosławiona, a nowona-
rodzony Jezus obdarzał swoimi łaskami, dobrym zdrowiem na długie 
lata życia, siłą i wytrwałością, by móc pokonywać wszelkie trudności.

Parafianie z Makarowiec

Drogiemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi życzymy moc-
nego zdrowia na długie lata życia, szczerych i wiernych ludzi obok, obfi-
tych łask od nowonarodzonego Jezusa i nieustannej opieki Najświętszej 
Maryi Panny na drodze służenia Bogu i ludziom.

Mama i tata

Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Antoniemu Porzeckiemu i Alek-
semu Juchniewiczowi oraz zakrystianinowi Stanisławowi życzymy 
zdrowia, optymizmu, pogody ducha, pomyślności w pracy oraz pogod-
nych i jasnych dni. Niech obok będą tylko życzliwi ludzie, a Dzieciątko 
Jezus obdarza swoim błogosławieństwem.

Rycerstwo Niepokalanej i Krąg adoracji
z kościoła pw. MB Anielskiej w Grodnie

Czcigodnym Księżom Jerzemu Żegarynowi i Witalemu Cybulskie-
mu życzymy łask Bożych i miłosierdzia, niezachwianej wierności Chry-
stusowi, opieki Maryi Panny i ofiarnej posługi na chwałę Bożą. Niech 
miłość Chrystusa oświeca Wam drogę, a Michał Archanioł prowadzi  
do spotkania z Jezusem w Niebie.

Parafianie kościoła pw. św. Michała Archanioła w Nowogródku

Czcigodnym Księżom Waleremu Spirydonowi i Andrzejowi Py-
szyńskiemu życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, obfitych łask 
Bożych i błogosławieństwa od nowonarodzonego Zbawiciela. Niech 
każdy Wasz dzień będzie napełniony radością i pokojem.

Wierni z kaplicy Wierdomicze

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce życzymy opieki Matki  
Bożej i świętego patrona, obfitych łask od Dzieciątka Jezus i darów  
Ducha Świętego. Niech Twa droga kapłańska będzie szczęśliwa i bło-
gosławiona.

Wierni z kaplic Worobiejki i Wierdomicze

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Romanowi Jałowczykowi  
życzymy błogosławieństwa Dzieciątka Jezus, opieki Matki Bożej na dro-
dze kapłaństwa, darów Ducha Świętego, niegasnącego zapału w głosze-
niu Słowa Bożego, zdrowia, pogody ducha i szczerych ludzi obok.

Wierni parafii św. Michała Archanioła w Hnieźnie

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Waleremu Spirydowi, Jerze-
mu Konopielce i Andrzejowi Pyszyńskiemu życzymy, by światło 
Gwiazdy Betlejemskiej oświecało i wskazywało drogę do Jezusa, Mat-
ka Boża otulała płaszczem swej macierzyńskiej opieki, a nadchodzą-
cy nowy rok był pełny dobrego zdrowia, pomyślności i wszelkich łask 
Bożych.

Wierni parafii Mścibów

Czcigodnemu Księdzu Janowi Bołtrukiewiczowi życzymy dobrego 
zdrowia, pogody ducha i radości. Niech Dzieciątko Jezus napełnia Cię 
swoją mocą i błogosławieństwem, a Matka Boża czuwa nad Tobą na 
drodze wiary.

Wierni z Nowogródka 

Czcigodnym Księżom Jerzemu Martinowiczowi, Leonowi Liszy-
kowi, Ojcom Waleremu Maziukowi, Aleksandrowi Drogosiowi i 
Waldemarowi Słocie życzymy mocnego zdrowia i pomyślności w pra-
cy duszpasterskiej. Niech Dzieciątko Jezus szczerze Wam błogosławi, 
Gwiazda Betlejemska oświeca każdy dzień, a Matka Boża otula i chroni 
przed złem.

Pani Janina z rodziną i wierni z Wołpy

Czcigodnym Siostrom Marii Stasiewicz, Irenie Barcewicz, Weroni-
ce Bliźniuk, Walentynie Kot, Julii Klewiec, Mariannie Oleszczyk, 
Filotei Cichonowicz, Aleksandrze Oreszko, Agacie Smolskiej i Kla-
rze Wołczek życzę, aby życie było napełnione światłem i miłością, a Pan 
Jezus prowadził piękną drogą, obdarzając zdrowiem i cierpliwością.

Alicja Woronowa ze Smorgoń 

Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Subielowi, Siostrom 
Agnieszce i Annie oraz Wdowom Konsekrowanym Zofii i Sabinie 
życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Niech narodzony Zba-
wiciel oddali od Was smutek i trwogi, wypełni serca radością i nadzieją 
na lepsze jutro oraz zachowa od nieszczęść.

Komitet kościelny i Kółko Żywego Różańca MB Bolesnej z Girowicz oraz 
parafianie z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Surwiliszkach

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Powajbie życzymy błogosławieństwa 
Bożego, darów Ducha Świętego, opieki Matki Najświętszej, dobrego 
zdrowia, mocnej wiary i miłości do swej pracy.
Z okazji urodzin życzymy również, aby pokój i radość zamieszkały  
w Twym sercu, a uśmiech nigdy nie schodził z twarzy.

Wierni z Ostryny

Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi, Sio-
strze Paulinie i organistce Anastazji życzymy, aby nowonarodzony 
Zbawiciel obdarzył Was swoimi łaskami, mocnym zdrowiem, pogodą 
ducha i niegasnącym zapałem w pracy. Niech marzenia się spełniają,  
a Matka Boża otacza Was swoją opieką.

Parafianie kościoła pw. św. Rocha w Grodnie

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Zdzisławowi Pikule, Kazi-
mierzowi Murawie, Olegowi Żurawskiemu, Aleksandrowi Pietro-
wiczowi, Arturowi Leszniewskiemu, Siostrom Karolinie i Natalii 
życzymy dobrego zdrowia na długie lata, radości, siły, wytrwałości  
i pogody ducha. Niech narodzony Chrystus błogosławi i strzeże Was,  
a Matka Boża otacza swoją opieką.

Parafianie z Dziatłowa

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Puzynie, Aleksandro-
wi Pietrowiczowi, Janowi Woronieckiemu i Jerzemu Sadowskiemu 
życzymy, by nowonarodzony Zbawiciel obdarzył swoimi darami: zdro-
wiem, radością i pogodą ducha. Niech Bóg, który wskazał Wam dro-
gę do kapłaństwa, prowadzi przez życie i pomaga pokonywać wszelkie 
trudności. 

Wierni parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Romanowskiemu ży-
czymy szczerego zapału twórczego, obfitych owoców w Twej honorowej 
posłudze, cierpliwości, mocnego zdrowia i błogosławieństwa od Dzie-
ciątka Jezus. Niech Duch Święty natchnia Cię we wszystkich dobrych 
inicjatywach.

Parafianie kościoła pw. MB Różańcowej w Graużyszkach

Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Waleremu Szejgierewiczowi ży-
czymy dobrego zdrowia, pomyślności w posłudze i ludzkiej życzliwości. 
Niech Święta Rodzina ma Cię w swojej opiece, Gwiazda Betlejemska 
oświeca drogę, a dobry Bóg pomaga realizować wszystkie zamiary.

Wierni kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Adamowiczowi życzymy moc-
nego zdrowia, długich lat życia, szczęścia, radości, uśmiechów i pogody 
ducha. Niech Dzieciątko Jezus obdarza Cię łaskami i błogosławień-
stwem, a Najświętsza Maryja Panna otula płaszczem swojej opieki.

Parafianie kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Dociszkach

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Jerzemu Jasiewiczowi, Rusła-
nowi Mazanowi i Andrzejowi Jodkowskiemu życzymy zdrowia, po-
myślności, sił, radości i wytrwałości w trudnych chwilach życia. Niech 
noc betlejemska napełni serce pokojem i radością, a Boża moc towarzy-
szy Wam przez całe życie.

Kółko Różańcowe św. Jana Nepomucena i wierni ze Staniewicz

Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Aleksandrowi Machnaczowi, 
Witoldowi Petelczycowi i wszystkim Ojcom Pijarom życzymy wielu 
łask od Wszechmogącego na każdy dzień, mocnego zdrowia, obfitych 
darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. Niech te wspaniałe Święta i 
dalsze dni życia będą napełnione pokojem, ciepłem i dobrocią.

Wierni parafii Lida-Industrialny

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi, 
Witalemu Walukowi i Siostrze Magdalinie Kułaj życzymy, aby no-
wonarodzone Dzieciątko Jezus obdarzało Was swoimi łaskami, napeł-
niało pokojem, radością, miłością i błogosławiło każdego dnia, Matka 
Boża zawsze opiekowała się Wami, a Gwiazda Betlejemska wskazywała 
piękną drogę do Pana. 

Legion Maryi, apostolat „Margaretka”
i wierni parafii św. Jana Pawła ІІ w Smorgoniach

Czcigodnym Ojcom Dmitrijowi Łabkowowi, Józefowi Gęzie, An-
drzejowi Jodkowskiemu, Edwardowi Petelczycowi, Andrzejowi 
Wróblewskiemu, Waleremu Maziukowi, Wiktorowi Bochanowi 
i Zmicierowi Czarnelowi życzymy, by nowonarodzone Boże Dziecię 
nieustannie obdarzało Was swoimi darami, dobrym zdrowiem, niegas-
nącym zapałem do służby Bogu i ludziom, a Najświętsza Maryja Panna 
okrywała Was płaszczem swojej macierzyńskiej opieki.

Franciszkański Zakon Świeckich, apostolat „Margaretka” oraz wierni 
parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnym Księdzu Wiktorowi Subielowi, Siostrom Agnieszce i 
Annie, Wdowom Konsekrowanym Zofii i Sabinie życzymy, aby no-
wonarodzony Zbawiciel, który przynosi pokój całej ludzkości, udzielał 
Wam swych darów: zdrowia, radości i pogody ducha, a także otoczył 
dobrocią i życzliwością od ludzi obok.

Parafianie kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabach

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Antoniemu Kozłowskiemu 
życzymy mocnego zdrowia i pomyślności w posłudze duszpasterskiej. 
Niech Dzieciątko Jezus błogosławi każdą chwilę Twojego życia, Matka 
Boża zasłania od nieszczęść, a Gwiazda Betlejemska oświeca drogę  
do Pana. Wierni ze wsi Malinowaja

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń

W związku ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 
kolejny numer gazety „Słowo Życia” ukaże się

10 stycznia 2021 roku.


