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Co będzie Pan(i) robić na 
zakończenie starego

i początek Nowego Roku?

pójdę na Mszę św. wieczorną, 
podziękuje Bogu za otrzymane 
łaski

pójdę na Msze Św. o 
północy, poproszę o Boże 
błogosławieństwo na następny 
rok

będę świętował(a) za stołem ze 
swoją rodziną

będę świętował(a) z przyjaciółmi

pójdę na Mszę św. w pierwszy 
dzień nowego roku

dla mnie to nie jest żadne 
święto

trudno powiedzieć

            zagłosuj

Kalendarz wydarzeń

28 grudnia
święto św. Młodzianków.

1 stycznia
uroczystość Świętej Bożej 

Rodzicielki Maryi. Światowy 
Dzień Modlitwy o Pokój na 

Świecie.

6 stycznia
uroczystość Objawienia 
Pańskiego (Trzech Króli), 
błogosławieństwo kredy i 

kadzidła. Misyjny Dzień Dzieci.

10 stycznia
Niedziela Chrztu Pańskiego. 
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„Jezus jest Miłością, która stała się ciałem” – papież Franciszek

       
Otwarcie Drzwi 

Miłosierdzia w diecezji   
2

Życzenia świąteczne   
7–8

Zbudujmy
kościół razem

3 5

Intencje różańcowe:
Styczeń

O pogłębienie łaski chrztu we 
wszystkich ochrzczonych.

O rozwój wartości 
chrześcijańskich w naszym 
społeczeństwie i narodzie.

O jedność między wyznaniami 
chrześcijańskimi na Białorusi.

Ankieta dla 
czytelników   

UMIŁOWANI W CHRYSTUSIE PANU
BRACIA I SIOSTRY! DRODZY DIECEZJANIE!

Aleksander 
Kaszkiewicz,
Biskup 
Grodzieński

W tym objawiła się miłość
Boga ku nam,

że zesłał Syna swego 
Jednorodzonego na świat,

abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

(1 J 4,9)

Co roku w Święta Bożego Narodzenia wciąż na nowo słyszy-
my Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który stał 
się Człowiekiem dla naszego zbawienia. Ta prawda nie prze-
staje nas zadziwiać, napełnia nasze serca radością, ufnością i 
pokojem, dodaje nam odwagi i mocy. W Bożym Dzieciątku przy-
chodzącym na ten świat widzimy bowiem oblicze Boga, który 
jest miłością. On, będąc bogaty w miłosierdzie, niestrudzenie 
kołacze do drzwi naszych serc, aby nam powiedzieć, jak bardzo 
nas kocha i jak bardzo pragnie nas uszczęśliwić swą miłosierną 
miłością.

Gdy przyjmujemy tę miłość uznając Chrystusa za naszego 
Pana i Zbawiciela, rodzimy się na nowo jako przybrane dzieci 
Boże. Jest to największe obdarowanie, największa łaska, jaką 
można sobie wyobrazić.

Pełni radości i wdzięczności za ten dar, obudźmy w sobie 
pragnienie głoszenia miłości Bożej słowami, czynami, postawa-
mi, wyrażanymi w codzienności. W Jubileuszowym Roku Miło-
sierdzia, odpowiadając na apel papieża Franciszka, „otwórzmy 
nasze oczy, aby dostrzec biedy świata, rany tak wielu braci i 
sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się wezwani, słysząc 
ich wołanie o pomoc. Nasze ręce niech ścisną ich ręce, przyciąg-
nijmy ich do siebie, aby poczuli ciepło naszej obecności, przy-
jaźni i braterstwa” (MV 15).

Łącząc się duchowo przy wigilijnym stole i łamiąc się trady-
cyjnym opłatkiem, życzę Wam, Umiłowani Bracia i Siostry, rados-
nego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Niech ta radość 
świąteczna zagości w Waszych domach rodzinnych, w miejscach

        nauki i pracy,
              niech się udzieli całemu
                                                           naszemu społeczeństwu.
                                                               Niech Boże Dziecię
                                                             darzy każdego z Was 
                                                      zdrowiem, pokojem serca,            
                                                        nadzieją i optymizmem,
                                                         niech umocni w wierze
                                                                      i w pragnieniu
                                                                           ofiarowania
                                                                          miłosierdzia.

WESOŁYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA

I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! 

Józef 
Staniewski,

Biskup 
Pomocniczy

DRODZY
BRACIA I SIOSTRY!

W ostatnich miesiącach kończącego się roku za pośrednictwem 
wiadomości telewizyjnych ludzkość poczuła się jako „naród kroczący 
w ciemnościach”, o którym wspomina prorok Izajasz w czytaniu z Bo-
żonarodzeniowej liturgii słowa. Ciemności, jakie spowiły ludzkie serca 
i umysły w wyniku terrorystycznych ataków, bombardowania odweto-
wego i „nowoczesnej wędrówki ludów za lepszym życiem” przybrały 
kształt wielkiego zamętu w sferze moralnej. Zło usiłuje się stawiać na 
równi z dobrem, fałsz na równi z prawdą. Ciemności zawładnęły umy-
słami jednostek i narodów. Przyjmują się normy niezgodne z przyka-
zaniem miłości Boga i bliźniego. Człowiek usiłuje zająć miejsce Boga 
i nawiązać swoje rozwiązania zaistniałej sytuacji. Świat zapomniał o 
Bogu i dziwi się, że wszystko obróciło się przeciwko niemu samemu. 

„Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego na-
rodu: dziś narodził się wam Zbawiciel” (Łk 2, 10–11), głośno woła za 
aniołem św. Łukasz ewangelista, by uspokoić i uprzytomnić pokrzyw-
dzonego, zagubionego i zbuntowanego człowieka.

Bracia i Siostry! W Betlejem zaczęła się przepiękna historia skrzy-
żowania dróg Boga i człowieka. Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, w 
życie każdego z nas, aby nas wybawić z niewoli grzechu, abyśmy na 
nowo z Boga się narodzili, stali się nawzajem braćmi i przybranymi 
dziećmi Bożymi.

Drodzy! Gwiazda Betlejemska zaświeciła nie tylko jednorazowo 
i nie tylko w Betlejem. Jej światło dostrzegamy i dzisiaj tam gdzie 
są przebaczenie i zgoda, pojednanie i miłość. Atmosfera ciepła betle-
jemskiej nocy spowija i dzisiaj: dzieci pod sercem matki i w domach 
dziecka, nieuleczalnie chorych i więźniów, godzące się rodziny i ludzi 
którzy podjęli decyzję zawieszenia broni na polu walki oraz otwarcia 
drzwi dla bezdomnych. Światło Gwiazdy Betlejemskiej świeci jaśniej 
w czystym sercu i niebie. Emmanuel – Bóg dla wszystkich i Bóg, który 
jest z nami.

Kochani! Niech tegoroczne przeżywanie tajemnicy Bożego Naro-
dzenia rozjaśni ciemności i przywróci w naszej świadomości Boga, 
który jest i kocha nas, który jest podstawą porządku moralnego, spo-
łecznego, gospodarczego i politycznego.

Życzę Wam wszystkim błogosławionych, spokojnych i pełnych 
duchowej radości świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 
2016 Roku Pańskiego. Niech rodzący się w Betlejem Boży Syn znajdzie 
godne mieszkanie w naszych sercach. Niech nasze rodziny i domy 
obdarzy łaską i zmiłowaniem. Niech światło Gwiazdy Betlejemskiej 
będzie znakiem trwałego pokoju i pojednania między zwaśnionymi 
narodami i państwami. 

WRAZ Z ŻYCZENIAMI DZIELĘ SIĘ Z WAMI 
BIAŁYM OPŁATKIEM – ZNAKIEM JEDNOŚCI 

W CHRYSTUSIE.
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Mt 2, 13–15. 19–23

Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się 
Józefowi we śnie i rzekł: “Wstań, weź Dziecię i 
Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż 
ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby 
Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego 
Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci 
Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan 
powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna 
Mego. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie 
ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: „Wstań, weź 
Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już 
umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On 
więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do 
ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje 
Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się 
tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w 
strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, 
i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: 
Nazwany będzie Nazarejczykiem.

Bóg wybrał swemu Synowi rodzinę ludzką jako na-
turalne środowisko życia, bezpieczeństwa i wzrastania. 
Przykład Świętej Rodziny z Nazaretu dowodzi, że Bóg 
także czuwa nad każdą rodziną. 

Kto próbowałby odebrać rodzinie jej Boskie powoła-
nie niech wie, że sprzeciwia się planom Boga samego. A 
to oznacza nie tylko zuchwałość. To także wzięcie od-
powiedzialności za opłakane skutki niszczenia rodziny.

BÓG CZUWA NAD RODZINĄ

ŚWIĘTEJ RODZINY

TO, CO TRWA NA WIEKI

Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz

 
J 1, 1–18

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i 
Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. 
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się 
nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie 
było światłością ludzi, a światłość w ciemności 
świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się 
człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię.  
Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o 
światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był 
on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o 
światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca 
każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na 
świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz 
świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a 
swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy 
Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, 
ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się 
narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, 
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski 
i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła 
w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, 
który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, 
gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności 
wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas 
gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i 
prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt 
nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest 
w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Przeżywając radość Bożego Narodzenia doświad-
czamy szczególnej obecności Boga w naszym życiu. 
Jan Chrzciciel przychodzi na świat z zadaniem danym 
„z wysoka”: powinien zaświadczyć o Tym, który jest 
Światłem, opowiada światu, że nowo narodzony Jezus 
staje się Światłem. Na wzór Jana Chrzciciela każdy z 
nas w dzisiejszych czasach również może dawać świa-
dectwo o Dziecięciu. Możemy to czynić nie tylko sło-
wem, lecz przede wszystkim działaniem. 

Istotne zadanie dzisiejszych czasów polega na tym, 
aby każdy mógł również i „przez nas uwierzyć”. W 
ciemnych zakątkach naszego życia rodzi się światłość, 
która oświeca nasze serca i dodaje nam w codzienno-
ści odwagi. Światło, świecące w tunelach naszego ży-
cia, ukazuje nam drogę do Nieba. Dzisiaj są potrzebni 
apostołowie, aby każdy człowiek mógł spotkać Boga, 
mógł stać się Dzieckiem Bożym, a także mógł odna-
leźć swoją drogę do Nieba.

BÓG PRZYCHODZI DO NAS

Kolejne święta Bożego Narodzenia dają nam wiele do zamysłu. Zresztą usłyszałem od jednego księdza, że 
chrześcijanin to człowiek, który powinien nieustannie myśleć. Ktoś powie, że każdy człowiek powinien myśleć, 
lecz paradoks tego życia jest, jak widzimy, w tym, że nie wszyscy to czynią. Nie każdy może powiedzieć Bogu 
„tak”, a szatanowi „nie”. Ale nie o tym chciałbym dzisiaj razem z Wami pomyśleć.

W tych dniach każdy z nas podejdzie, myślę, że i nie jeden raz, do stajenki betlejemskiej, żeby oddać cześć 
Bogu, który się narodził na ziemi. Nie jeden raz usłyszymy piękne melodie kolęd oraz zaśpiewamy wspólnie w 
kościołach i swoich domach betlejemskie historie cudu narodzin Zbawiciela. Dla jednych to mogą być zwy-
czajne święta, a dla innych – prawdziwe spotkanie z nowo narodzonym Chrystusem. Kolędy, szopka, modlitwa 
– to wszystko jest bardzo ważne i bez tego nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia. Ale jest jeszcze 
jeden sposób „modlitwy” lub „kolędy” w Roku Miłosierdzia. Chrystus może się narodzić w naszych sercach przez 
dobry uczynek. Warto nad tym się zastanowić.

Dzisiaj człowiek najbardziej potrzebuje pomocy od Boga i ludzi. Ta pomoc może być różnego rodzaju: zaczy-
nając od dobrego słowa, aż do wspaniałych i szlachetnych prezentów potrzebnych dla tych, którzy są w trudnej 
życiowej sytuacji. Na jednym z katolickich forum pomocy w Internecie przeczytałem takie oto zdanie: „Przez 
dobry uczynek pomagam ludziom w zbawieniu”. Wydawałoby się, że dobre uczynki są ratowaniem własnej du-
szy i życia, i to też jest prawda. Ale można pójść dalej – przez dobre uczynki można innych zbawić.  

Nie będę przytaczał listę dobrych uczynków, bowiem każdy dobrze wie, co ma zrobić i komu pomóc. Naj-
ważniejsze, aby to było od czystego serca, z dobrymi zamiarami i na chwałę Boga, który się narodził, aby nieść 
światu pokój i dobro, miłosierdzie i sprawiedliwość. Żyjemy w trudnych czasach, ale nie możemy poddawać 
się zniechęceniu i pesymizmowi. Nie możemy zapominać, że w naszym otoczeniu są ludzie, którzy potrzebują 
naszej pomocy, którzy dzięki nam mogą odnaleźć sens życia. Jeżeli my przez swoje dobre uczynki będziemy 
wiarygodnymi świadkami cudu narodzin Chrystusa, będzie to możliwością odnalezienia prawdziwego Boga i 
prawdziwego Kościoła dla tych ludzi, którzy szukają Boga albo którzy Go stracili. 

Zadaniem chrześcijanina jest nie tylko przekazywanie Dobrej Nowiny, ale także pomoc w spotkaniu Chry-
stusa i doświadczeniu Jego miłości i miłosierdzia. Zaproszenie do miłosierdzia staje się podstawowym za-
daniem w życiu chrześcijanina. Twoje życie staje się świadectwem tego, że chcesz głosić radość własnego 
spotkania z Bogiem poprzez miłosierdzie dla innych. Głosić ją tym, którzy jeszcze Boga nie spotkali albo o Nim 
zapomnieli. 

Drodzy Czytelnicy! Pragnę też w swoim imieniu, jak również w imieniu naszego zespołu re-
dakcyjnego w tych świątecznych bożonarodzeniowych dniach złożyć Wam najserdeczniejsze ży-
czenia. Przede wszystkim abyście byli obecni przy żłóbku Chrystusa, aby staliście się świadkami 
cudu Bożego Narodzenia, a wraz z aniołami i pasterzami swoim życiem mogli ogłosić tą prawdę 
innym ludziom, by na naszej ziemi panował pokój i dobro. Życzę każdemu z Was doświadczenia 
Bożego Miłosierdzia i dzielenia się na swój sposób miłosierdziem z innymi. Niech te święta 
Bożego Narodzenia jak i cały Nowy Rok Pański 2016 będą dla Was najwspanialszym czasem 
spotkania Miłosierdzia Bożego. 

Ks. Paweł Sołobuda

SŁOWO REDAKTORA

W Roku Miłosierdzia 
przy żłóbku

Ankieta
czytelnika gazety „Słowo Życia”

Drodzy Czytelnicy! Gazeta „Słowo Życia” istnieje specjalnie dla Was, i chcielibyśmy, aby spełniała Wasze 
oczekiwania. Aby wydanie było jeszcze bardziej interesujące i przydatne, zapraszamy Państwo odpowie-
dzieć na pytania tej ankiety. Prosimy wysłać ją do redakcji i stać się uczestnikiem losowania prezentów za 
wypełnienie ankiety.

1. Od jak dawna Państwo czytacie
    gazetę „Słowo Życia”?

2. Dlaczego do dnia dzisiejszego jesteście jej
    czytelnikiem?

3. Skąd dowiedzieli się o gazecie?

4. Jak często Państwo czytacie „Słowo Życia”?
 • każdy numer
 • od czasu do czasu
 • czytam w Internecie
 • po raz pierwszy

5. Czy podoba się Państwu wygląd gazety?

6. Z której strony zaczynacie czytać „Słowo Życia”?

7. Jakie tematy interesują Państwo najbardziej?

8. Jakiego tematu brakuje na łamach gazety?

9. Jakie rubryki Państwo lubi najbardziej?
 • Kalendarz wydarzeń
 • Słowo redaktora
 • Rozważania ze Słowem Bożym
 • Poznajemy kościoły
 • Słowo dla życia
 • Warto wiedzieć
 • Z prasy katolickiej

 • Wczoraj, dziś, jutro
 • Sonda
 • Na skrzyżowaniu
 • Życie kościoła w obiektywie
 • Lepiej pytać niż błądzić
 • Odpoczynek ze „Słowem”
 • Z głębi serca

10. Państwa zdaniem, bez jakich rubryk gazeta
      mogłaby się obejść?

11. Co Państwu się nie podoba w gazecie?

12. Co może zrobić wydanie bardziej interesującym
     dla Państwa?

13. Jakie artykuły zapadły w pamięć?

14. Czy mówi Państwo o tym, co przeczytaliście
      w gazecie, swoim sąsiedziom, przyjaciołom,
      współpracownikom?

15. Państwa życzenia dla redakcji.

Imię i nazwisko
Wiek
Rodzaj działalności
Adres kontaktowy i numer telefonu
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W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI

„Raduj się, 
Córo Syjonu!” – 
głosi prorok So-
foniasz zwraca-
jąc się do Jerozo-
limy (Sof 3, 14); 

a apostoł Paweł napomina 
chrześcijan w Filippi: „Ra-
dujcie się zawsze w Panu” 
(Flp 4, 4). Dziś trzeba od-
wagi, by mówić o radości, 
potrzeba przede wszystkim 
wiary! Świat jest nękany 
przez wiele problemów, 
przyszłość przygniatają 
niepewność i lęki. Jednak 
chrześcijanin jest osobą 
radosną, a jego radość nie 
jest czymś powierzchownym 
i ulotnym, ale głębokim 
i trwałym, ponieważ jest 
darem od Boga, który wy-
pełnia życie. Nasza radość 
pochodzi z pewności, że 
„Pan jest blisko” (Flp 4, 5).

Anioł Pański
z Ojcem Świętym,

13.12.2015

Papież Franciszek

Poznawszy 
Boże miłosier-
dzie, musimy 
dzielić się nim 
z innymi. To 
znaczy być mi-

łosiernym wobec innych 
ludzi, jak miłosierny jest 
nasz Ojciec niebieski. Dla-
tego musimy pamiętać o 
uczynkach miłosierdzia 
względem duszy i ciała. Je-
steśmy odpowiedzialni nie 
tylko za własne zbawienie, 
ale także za zbawienie in-
nych. Tak wielu ludzi żyje 
w stanie grzechu, i naszym 
obowiązkiem jest pomóc im 
zmienić swoje życie.

Wiele osób potrzebuje 
naszej pomocy materialnej 
lub nawet dobrego słowa, 
pocieszenia. Miłość do bliź-
niego musi być realizowana 
w sprawach konkretnych. 
W tym celu należy w co-
dziennym życiu, w parafii, 
rodzinie, społeczeństwie 
itp. być miłosiernym, aby 
nikt nie czuł się samotny, 
opuszczony, ignorowany.

Fragment kazania wygłoszonego 
na III Niedzielę Adwentu

Ks. abp Tadeusz 
Kondrusiewicz

Przed rozpoczęciem Nabożeństwa w pobliżu świątyni zgromadzili 
się liczni wierni. Śpiew „Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat” wprowa-
dzał w przeżywanie liturgii, która rozpoczęła Jubileuszowy Rok Miło-
sierdzia w diecezji grodzieńskiej.

Od tego czasu aż do 20 listopada 2016 roku w grodzieńskim koś-
ciele katedralnym wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny.

Po otwarciu Drzwi Świętych biskup Aleksander Kaszkiewicz wezwał 
wszystkich wejść do świątyni. Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza 
Święta z udziałem kapłanów, osób konsekrowanych, alumnów Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Grodnie i wiernych miasta.

W kazaniu ordynariusz grodzieński zaznaczył, że papież Franciszek 
ogłaszając Jubileusz chciał zwrócić uwagę całego Kościoła na wielki 
dar, jakim jest Boże miłosierdzie. Hierarcha dodał, że przez swoją decy-
zję Ojciec Święty chce, aby w ten Jubileuszowy Rok „cały Kościół prze-
niósł swój wzrok na tajemnicę miłosierdzia, aby każdy człowiek poznał 
bliskość i miłość Ojca Niebieskiego”.

Biskup podkreślił, że w ten szczególny rok łaski od Pana każdy wie-
rzący powinien postawić sobie cel – rozpoznawać Boga w bliźnich, 
którzy potrzebują pomocy. „Jeśli chcemy spotkać Jezusa w naszym życiu, 
musimy nauczyć się rozpoznawać Go w bliźnim, który potrzebuje pomocy” 
– powiedział hierarcha.

Ordynariusz grodzieński zachęcił wszystkich do zastanowienia się 
podczas Jubileuszu o uczynkach miłosierdzia względem ciała i wzglę-
dem duszy oraz wezwał ponownie je odkrywać. 

Według biskupa, w tym roku można, a nawet trzeba korzystać z ła-
ski uzyskania odpustów. „Aby pomóc nam odkryć na nowo całe duchowe 
bogactwo ukryte w czynach miłosierdzia, Ojciec Święty postanowił, że za 
każdym razem, gdy wierzący wykona jeden lub kilka z tych czynów, otrzyma 
on odpust zupełny” – powiedział hierarcha, dodając, że ten odpust, jak 
zwykle, można będzie ofiarować za siebie lub za jedną zmarłą osobę.

„Wchodząc z wiarą w Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, prosimy Pana Je-
zusa, aby wszyscy dali się zaskoczyć Bogu, Ojcu Miłosierdzia.  On nieustan-
nie otwiera przed nami drzwi swojego serca, aby powtarzać, że nas kocha 
i chce z nami dzielić swoje życie” – powiedział ordynariusz grodzieński.

„Niech orędzie miłosierdzia, które głosi Kościół Chrystusowy, dotrze do 
każdego ludzkiego serca. Niech ono obudzi w nas pragnienie dzielenia się 
miłosiernością i dobrocią z bliźnimi, abyśmy byli miłosierni, jak miłosierny 
jest nasz Ojciec w niebie” – życzył hierarcha. 

Na zakończenie Mszy św. biskup udzielił specjalnego błogosławień-
stwa matkom, które czekają na narodziny dzieci. 

Katolickie świątynie diecezji grodzieńskiej
otworzyły Drzwi Święte

13 grudnia biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz otworzył Drzwi Święte w katedrze św. Franciszka Ksawerego. Tego samego 
dnia biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski otworzył Drzwi Miłosierdzia w kościele Podwyższenia Krzyża 

Świętego (Fara) w Lidzie. W niezwykłym wydarzeniu wzięło udział wielu wiernych.

Otwarcie Drzwi Miłosierdzia stało się dobrą okazją dla każdego wierzącego skupić się
na odbudowie swojej jedności z Bogiem.

Kolejnym miejscem w diecezji grodzieńskiej, gdzie otworzyły 
się Drzwi Miłosierdzia, stał się kościół Podwyższenia Krzyża Świę-
tego (Fara) w Lidzie. Uroczystości przewodniczył biskup pomocni-
czy diecezji Józef Staniewski.

Świątynia w Lidzie stała się miejscem pielgrzymki wiernych, 
którzy, spełniając zwykłe warunki, mogą uzyskać tam odpust zu-
pełny, biorąc udział we Mszy Świętej i przystąpiwszy do Komunii 
Świętej.

Po otwarciu Drzwi Świętych w kościele odbyła się Msza św. , 
podczas której biskup Józef Staniewski modlił się o to, aby wszyscy 
wierni diecezji grodzieńskiej dobrze wykorzystali czas Nadzwy-
czajnego Roku Miłosierdzia Bożego i chętnie skorzystali z moż-
liwości otrzymania odpustów – bogactwa Kościoła – pogłębiając  
swoją wiarę i przyjaźń z Jezusem. 

W kazaniu hierarcha podkreślił, że papież Franciszek ogłosił 
Jubileusz Miłosierdzia w Kościele katolickim, aby „wszyscy osobi-
ście poznali miłosierdzie Boże, naprawdę spotkali się z miłosiernym 
Ojcem, który pierwszy wychodzi nam naprzeciw, przebacza, pociesza, i 
uzbrajając nas nadzieją, nakłada na nas «nowe szaty»”. Biskup dodał, 
że spotkanie z miłosiernym Ojcem – cel Roku Miłosierdzia.

Hierarcha przypomniał, że 8 grudnia podczas otwarcia Drzwi 
Miłosierdzia w bazylice św. Piotra w Watykanie Papież powiedział, 
że otwiera te Święte Drzwi dla wszystkich i dla siebie, bo taż jest 
grzesznikiem, na którego Pan spojrzał z miłosierdziem. Papież 
również zauważył, że jest on człowiekiem, któremu w życiu nie raz 
było wybaczone.

Biskup Józef podkreślił, że każdy człowiek codziennie odczuwa 
bezmiar Bożego miłosierdzia. „To miłosierdzie Boże poznajemy nie 
tylko w obietnicy Boga, która wzniośle brzmi, ale i w codziennej rze-
czywistości. Jeśli chcemy zobaczyć prawdziwe oblicze Boga, zobaczyć 
Boga takiego, jakim jest od początku, musimy patrzeć na Jezusa Chry-
stusa, który jest miłosierny” – powiedział hierarcha.

Biskup dodał, że Drzwi, które otwierają się w ten dzień –  to 
Chrystus. „To w Jego ramiona spadamy. Chrystus zaprasza nas, abyśmy 
poznali Jego miłosierdzie. Przystępując do sakramentu pokuty i czy-
niąc dzieła miłosierdzia w stosunku do bliźnich, będziemy powtarzać 
z wiarą: Jezu, ufamy Tobie” – apelował do wiernych hierarcha.

Również 13 grudnia Drzwi Miłosierdzia zostały otwarte w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Gudohaju. Otwarcia 
dokonał delegat biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza dziekan dekanatu Ostrowiec ks. Józef Bogdziewicz w obecności licz-
nych parafian i kapłanów.

Według catholic.by,
zdjęcia catholic.by

Uroczystość Narodzenia Pańskiego ma oktawę ułożoną w następujący sposób:

 - w niedzielę w czasie oktawy obchodzi się święto Świętej Rodziny.
 - 26 grudnia obchodzone jest święto św. Szczepana, pierwszego męczennika.
 - 27 grudnia przypada święto św. Jana, apostoła i ewangelisty.
 - 28 grudnia obchodzi się święto świętych Młodzianków.
 - 29, 30 i 31 grudnia są dniami w czasie oktawy.
 

- 1 stycznia, w oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzi się uroczystość
   Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu wspominano także nadanie
   Najświętszego Imienia Jezusa. Wraz z wydaniem trzeciej edycji Mszału
   Rzymskiego wspomnienie to wyznaczono na 3 stycznia.

Święta już za nami, ale jeszcze do 1 stycznia trwa Oktawa Bożego Narodzenia. To okres bogaty 
w patronów i wspomnienia świętych. W liturgii Kościoła pojęcie oktawa oznacza „trwające przez 
osiem dni obchody jakiegoś święta”. Liczba osiem wyraża pełnię i wejście w nowy wymiar czasu, 
którym jest wieczność. W obecnym kalendarzu liturgicznym mamy tylko dwie oktawy. Są one zwią-
zane z uroczystościami Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

Ile trwa oktawa Bożego Narodzenia?

Opracował ks. Paweł Sołobuda

Świętując oktawę uroczystości Bożego Narodzenia należy 
pamiętać, że jest ona obchodzona jako jeden świąteczny dzień, 
uobecniający tajemnicę Wcielenia. Teksty biblijne i liturgiczne 
każdego dnia odnoszą się do tajemnicy przyjścia Boga w ludzkiej 
postaci. Jezus Chrystus, Bóg - Człowiek przychodzi jako obiecy-
wany i zapowiadany Mesjasz, czyli Zbawiciel. W Nim wypełniają 
się wszystkie proroctwa i obietnice Starego Testamentu. Tajemni-
ca Narodzenia Pańskiego jest dla człowieka źródłem prawdziwej 
radości i nadziei.

P r a w d z i -
w a  w o l n o ś ć 
zaczyna się w 
sercu. Wolność 
z e w n ę t r z n a 
– znak prze-
jawy wolności 

wewnętrznej. I szukamy 
powszechnej wolności czło-
wieka na ziemi. Jednak, gdy 
walczymy tylko o własną 
wolność, walczymy o włas-
ny egoizm.

Wszyscy jesteśmy słu-
gami na drodze do wol-
ności, przede wszystkim 
wolności w relacji z Bogiem. 
Jesteśmy sługami Bożej 
wolności. Wolności Boga, 
który kocha swój lud i za 
niego umiera na krzyżu. 
To jest wolność od bożków 
i manipulacji bez względu 
na to, skąd one pochodzą. 
Wolność budować, a nie 
wolność niszczyć.

 

Ks. abp Claudio Gugerotti

Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz otwiera drzwi katedry grodzieńskiej,
które symbolizują Bramę Miłosierdzia

Podczas otwarcia Drzwi Świętych w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie
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 � Prezentacja książki, będą-
cej zapisem rozmowy włoskiego 
watykanisty Andrei Torniellego 
z papieżem Franciszkiem odbę-
dzie się 12 stycznia 2016 r. w 
Instytucie Patrystycznym Au-
gustinianum w Rzymie. Książka 
nosi tytuł „Il nome di Dio e 
Misericordia” (Imieniem Boga 
jest miłosierdzie), a wydawcą 
jest oficyna Piemme. Spotkanie 
poprowadzi o. Fedrico Lombar-
di, dyrektor Biura Prasowego 
Stolicy Apostolskiej, zaś głos 
zabiorą: sekretarz stanu Stolicy 
Apostolskiej kard. Pietro Paro-
lin, były buddysta z Chin, który 
niedawno przyjął chrzest w wię-
zieniu w Padwie Zhang Agostino 
Jianquing i słynny włoski aktor 
Roberto Benigni.

 � Pomimo propozycji wło-
skiej policji, Ojciec Święty nie 
zamierza nosić kamizelkę ku-
loodporną podczas świąt Bo-
żego Narodzenia. Papież nie 
zmienia swojego zwykłego stylu 
przejazdu przez Plac Świętego 
Piotra podczas audiencji ogól-
nej. Ojciec Święty zamierza 
nadal korzystać z otwartego 
papamobile. Jednocześnie z 
tym w Rzymie wzmocniono 
środki bezpieczeństwa. Jest to 
zrobione z powodu zagrożenia 
„Państwa Islamskiego”. Nie tak 
dawno temu w Internecie poja-
wiło się wideo, w którym czołgi 
z czarnymi flagami jeżdżą po 
zniszczonym Watykanie.

 � 15 grudnia na Ukrainę 
przybył nowo mianowany Nun-
cjusz Apostolski Jego Eksce-
lencja Claudio Gugerotti. Na 
lotnisku jego spotkali przedsta-
wiciele Kościoła Ukrainy. Oni 
powitali arcybiskupa Claudio 
i życzyli mu owocnej posługi. 
W pomieszczeniu Nuncjatury 
Apostolskiej Jego Ekscelencji 
złożyli gratulacje pracownicy 
Misji Papieskiej. Gugerotti za-
znaczył, że po raz pierwszy ma 
tak duży zespół pracowników, 
dlatego ma nadzieję, że dobrze 
wykona swoją misję.

 � Na spotkaniu z członkami 
społecznych organizacji mło-
dzieżowych Patriarcha Cyryl za-
uważył, że poprzez współpracę 
z Kościołem rzymskokatolickim 
można osłabić prześladowania 
chrześcijan na całym świecie. 
Cyryl I podkreślił, że masowe 
rzezie całych wsi lub deportacje 
chrześcijan z ich ziemi prowadzą 
do nieodwracalnej radykalizacji 
świata islamskiego i utraty rów-
nowagi między muzułmanami a 
chrześcijanami. Współpraca z 
największym Kościołem chrześ-
cijańskim świata jest konieczna. 
Patriarcha zastrzegł się, że 
nie oznacza to zapominania o 
istniejących różnicach teolo-
gicznych i nawet, jeśliby doszło 
do podpisania porozumienia 
w tej sprawie przez teologów 
prawosławnych i katolickich, nie 
doprowadziłoby to do przyjęcia 
tych porozumień przez wszyst-
kich wiernych prawosławia.

 � Znani dziennikarze, akto-
rzy, muzycy, sportowcy, podróż-
nicy czy działacze społeczni – to 
właśnie oni będą popularyzować 
spotkanie młodych w Krakowie 
w lipcu 2016 roku. Dnia 15 
grudnia w Filharmonii Kra-
kowskiej przedstawiono Am-
basadorów ŚDM 2016. „Są to 
osoby, które inspirują młodych 
ludzi. Chcemy, aby pomogły 
nam zapraszać pielgrzymów 
do Krakowa i przez kolejne 8 
miesięcy mówić o tej wielkiej idei 
Światowych Dni Młodzieży” – 
powiedziała Ewa Korbut z biura 
prasowego ŚDM 2016. Dodała, 
że dzięki swoim dokonaniom 
zawodowym Ambasadorzy są 
również przykładem, że wiara 
chrześcijańska jest fundamen-
tem dobrego i kreatywnego 
życia.

niedziela.pl; credo-ua.org; 
gosc.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Angelina Pokaczajło

Niedziela 27 grudnia jest niedzielą poświęconą Świętej Rodzinie z Nazaretu. Wyjątkowy nastrój 
tych świątecznych dni kieruje nas do swoich domów, do najbliższych, do rodziców i rodzeństwa. 

Warto zrobić wszystko, aby nasze rodziny były mocne Bogiem, aby wzrastali w łasce u Niego i cie-
szyli się tym największym darem przez Niego nam danym. 

Synod w Rzymie na temat rodziny jeszcze raz potwierdził, że dzisiejsze społeczeństwo bar-
dzo potrzebuje dobrego przykładu życia rodzinnego, że Kościół zawsze stoi na straży rodziny, że 
warto modlić się za nasze chrześcijańskie rodziny. Najświętsza Rodzina z Nazaretu dla każdego 

z nas staje się przykładem życia. 

Pamiętam dobrze ten 
dzień z dzieciństwa, kiedy 
ksiądz z mojej rodzinnej 
parafii w kazaniu podczas 
wieczornej Mszy św. mówił 
o swojej rodzinie. Mówił 
o swoim ojcu i mamie, o 
ich wspólnym życiu i mi-
łości. Ale było coś, co będę 
pamiętać do końca życia: 
nigdy nie widział jak jego 
rodzice kłócili się między 
sobą. 

Można by pomyśleć, że 
to jakiś wymysł dobrego 
kapłana, który ze wszyst-
kich sił starał się pokazać 
wiernym dobry przykład. 
Jednak wiem na pewno, 
że to nie fikcja, to prawda: 
rzeczywiście są takie mał-
żeństwa, w których mąż i 
żona budują swoje relacje 
za pomocą Pana.

Przyznaję: w tym mo-
mencie byłem zazdrosny 
tego kapłana. Nie można 
określać tę zazdrość po 
ludzku „białą” lub „czarną”, 
ale nie o to chodzi. Sens w 
tym, że jego rodzice powy-
żej wszystkich problemów 
i trudnych pytań stawia-
li miłość do syna. Żywo 
wyobrażałem sobie, jak 
młodzi rodzice z całą swą 
dumą, gniewem i obrazą 
rzucają na siebie nawza-
jem złe spojrzenia, pod-

noszą się z fo-
teli i wychodzą 
za drzwi. Ich 
mały syn po-
zostaje w po-
koju i nawet 
nie rozumie, 
że teraz za 
tymi drzwia-
mi jego ro-
dzice kłócą 
się i wylewają 
na siebie swoje 
niezadowole-
nie. Zrozumie 
to za kilka lat, kiedy bę-
dzie z ambony dziękować 
im za taki to wyraz miło-
ści rodzicielskiej.

Na ostatnim Synodzie 
na temat rodziny wiele 
mówiono o wartości in-
stytucji małżeństwa, o 
tym, jaki ma wpływ na dzi-
siejszy świat. Ten związek 
mężczyzny i kobiety jest 
wieczny, trwa aż do śmier-
ci. I w tym związku kobie-
ta i mężczyzna wzajemnie 
się uzupełniają. Taki ak-
sjomat prowadzi do wnio-
sku, że żaden związek nie 
przetrwa, jeśli nie będzie 
w nim zwykłego małżeń-
skiego szacunku.

Podczas roku pracy w 
Grodzieńskiej katedrze 

zajmowałem się również 

przygotowaniem młodych  
ludzi do przyjęcia sa-
kramentu małżeństwa. I, 
prawdę mówiąc, moje roz-
czarowanie było wielkie, 
bo patrząc na nich wie-
działem, że nie do końca 
uświadamiają sobie, jakie 
powinno być małżeństwo. 
Na wspomnianym przeze 
mnie synodzie hierarcho-
wie nie raz wzywali „do 
poważnego traktowania 
małżeństwa”.  Rozumiem, 
że wezwanie nie może 
wiele zmienić, ale może 
zachęcić do zmian w na-
szym światopoglądzie.

Należy zawsze pa-
miętać, że mąż i żona po 
potwierdzeniu swojego 
pragnienia „kochać aż do 
śmierci” już stanowią jed-
no. Mężczyzna – wsparcie 

i silne ramię w każdym 
problemie, kobieta – czu-
łość i zrozumienie we 

wszystkich życiowych 
trudności. Co ważne, 
większość par, które 
zaobserwowałem 
podczas swojej 
pracy, mówiła o 
swojej miłości 
jak o czymś nie 
z tego świata. 
Wiedziałem, że 
nie z pełną od-
powiedzialnoś-

cią odnoszą się do swo-
jej decyzji, ponieważ po 
prostu pragną być razem, 
bo im razem dobrze. Ale 
przecież nie zdawali so-
bie sprawy, że budowanie 
małżeństwa na uczuciach 
i wzajemnej adoracji po-
dobne jest do człowieka, 
który zbudował swój dom 
na piasku, o czym poża-
łował, bo pierwsza burza 
ten dom zniszczyła.

Uczucia i miłość – to 
jest piękne i niesamowi-
te, i, oczywiście, muszą 
one być obecne w życiu 
mężczyzny i kobiety. Ale 
w żadnym wypadku nie 
można uznać te emocjo-
nalne wzloty za silną pod-
stawę do przyjęcia jed-
nego z najważniejszych 
sakramentów, ustanowio-

nych przez Kościół.
Znam wiele małżeństw. 

Są tacy, którzy zwracają 
się do siebie nawzajem na 
„Wy”, a po oficjalnym imie-
niu dodają jeszcze i imię 
odojcowskie. Są tacy, któ-
rzy już mając kilkadziesiąt 
lat „stażu” jak i wcześniej 
nie lubią rozjeżdżać się na 
długi termin i być osobno. 
A są tacy, którzy swoją mi-
łością starają się dzielić 
z biednymi, chorymi i sa-
motnymi.

Jednak osobiście ja je-
stem pewien że szacunek 
męża do żony – to jedna 
z najsilniejszych podstaw 
silnej rodziny. Mogą być 
uczucia, miłość, zaintere-
sowanie, które w pewnym 
momencie stracą swoją 
jasność. Jednak szacunek 
jest jak i prawdziwa Mi-
łość – nigdy nie wygasa. 

Ten mądry szacunek 
później mocno odbije się 
na wychowaniu dzieci, o 
czym mówił ksiądz w mo-
jej parafii. Szacunek jak 
skała, przed którą rozsy-
puje się armia trudnych 
chwil. 

 
Ks. dk Andrzej Honczar,

ks. Paweł Sołobuda

Rodzinna uroczystość

O szacunku 
małżeńskim

Wraz z diakonami WSD w Grodnie rozpoczynamy 
krótki cykl rodzinnych katechez, spodziewając się, że 
każdy z Was, Drodzy Czytelnicy, trochę więcej dołoży 
starań do budowania rodziny na fundamencie Ewan-
gelii. Pierwszą katechezę poprowadzi ks. dk Andrzej 

Honczar z Lidy. 

12 grudnia w grodzieńskim kościele Matki Bożej Anielskiej 
odbyła się Msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji o. Michała 
Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego, franciszkańskich mę-
czenników z Peru. W nabożeństwie wzięli udział ojcowie fran-
ciszkanie z całej Białorusi: Grodna, Iwieńca, Holszan, Świsłoczy, 
Pierszajów, Porozowa i Udzieła.

Męczennicy zostali beatyfikowani 5 grudnia bieżącego roku.

Kto wybiera drogę franciszkańską,
powinien być gotowy do męczeństwa

ŻYCIE KOŚCIOŁA W OBIEKTYWIE
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Kinga Krasicka

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Błogosławieństwo Papieża 
pomogło pokonać raka

W rok po spotkaniu z Oj-
cem Świętym Franciszkiem 
chora na raka 12-letnia 
dziewczynka z USA poko-
nała chorobę.
U mieszkającej w Nowym 

Jorku Gracie West „nie stwier-
dzono choroby nowotworowej” 
– poinformował amerykańska 
rozgłośnia CBS i przytoczyła 
słowa dziewczynki, że „to jest 
cud Bożego Narodzenia”.

Przed rokiem, dzięki jednej 
z charytatywnych fundacji 
amerykańskich, Gracie West 
mogła uczestniczyć w audiencji 
papieskiej. Wcześniej zdiag-
nozowano u niej raka systemu 
nerwowego. Dziś dziewczynka 
i jej rodzice cieszą się, że bło-
gosławieństwo papieża Fran-
ciszka „rzeczywiście pomogło”.

W Watykan przyjedzie 
wystawa sztuki sakralnej 

Białorusi

Pomysł watykańsko-
-białoruskiego projektu 
kulturalnego jest wciąż 
w fazie rozwoju, ale 
wiadomo, że eksponaty 
przybędą z Narodowego 
muzeum sztuki kraju, 
a otwarcie wernisażu 
odbędzie się w lutym-
-marcu.
To będą obrazy, ikony 

zarówno prawosławne, jak 
i katolickie, co przypomina 
również o ekumenicznym 
charakterze tego projektu. 

Na myśl  arcybiskupa 
Tadeusza Kondrusiewicza, 
wystawa przyczyni się do 
rozwoju stosunków między 
naszym państwem i Watyka-
nem, a także pomoże gości, 
których każdego dnia jest 
tam tysiące, dowiedzieć się 
więcej o Białorusi i Kościele 
białoruskim.

W Krakowie odbył się
konkurs na najpiękniejszą 

szopkę

W tym roku na konkurs 
przedstawiono było 187 
szopek. Ich cechą szcze-
gólną jest obecność ele-
mentów architektury 
miasta.  
W  t y m  r o k u  n a g r o -

dę główną konkursu jury 
stwierdziło szopce Leszka 
Zarzyckiego, którego prace 
już od dwudziestu lat mają 
najlepsze oceny. Wysokość 
jego szopki tegorocznej, nad 
której mistrz pracował pół-
tora roku – 1,9 metra. Ona 
przedstawia Rynek w Krako-
wie z jego głównymi budyn-
kami: kościołem św. Wojcie-
cha, kościołem Mariackim, 
Ratuszem, Sukiennicami.

K r a k o w s k i e  s z o p k i 
znacznie różnią się od tra-
dycyjnych szopek betlejem-
skich. Najczęściej robią je na 
wzór krakowskich kościołów. 
Oprócz figurek Świętej Ro-
dziny tradycyjnymi boha-
terami krakowskich szopek 
stają się Lajkonik, Smok Wa-
welski, mieszkańcy Krakowa.

Uroczystość poświę-
cenia kaplicy w parafii 
Ducha Świętego zgro-
madziła wielu wiernych, 
którzy jeszcze na długo 
przed rozpoczęciem Mszy 
św. wypełnili nową świą-
tynię. Ludzie cieszyli się, 
że skończył się pierwszy 
etap budowy nowego 
kościoła – powstała ka-
plica, gdzie będą zbierać 
się dzieci, ich rodzice i 
ludzie starszego pokole-
nia, gdzie będą celebro-
wane sakramenty i gło-
szono słowo Boże.

Na początku Mszy św. 
ks. bp Aleksander Kasz-
kiewicz poświęcił wodą 

święconą ściany kaplicy 
i wszystkich wiernych 
i obiecał modlić się za 
wspólnotę parafialną, 
która żyje, rośnie i ma te-
raz miejsce, gdzie można 
spotykać się z Chrystu-
sem.

Z kolei ks. bp Józef 
Staniewski, zwracając 
się do zgromadzonych 
wiernych z kazaniem, 
przypomniał sobie, jak 
powstawał i rozwijał się 
żywy Kościół w nowej 
dzielnicy Grodna. „Naj-
pierw parafianie modli-
li się w starej kapliczce, 
a następnie na placu, 
gdzie zostanie zbudowa-

na świątynia, nawet pod 
gołym niebem wyznawa-
li swoją miłość do Boga. 
Dzisiaj modlą się w nowo 
wybudowanej kaplicy. 
To jest miejsce, wybrane 
przez Pana” – powiedział 
ks. bp Józef.

„Bardzo się cieszę, 
że wasze serca zatrwo-
żyli się i uświadamiacie 
sobie, że potrzebne jest 
nie tylko nowe miesz-
kanie, dom, nowe meb-
le, remont, ale i miejsce 
dla Pana. Wasze dobre 
myśli i uczynki przyczy-
niają się do tego, że 24 
grudnia, kiedy to Józef i 
Maria będą szukać miej-

sca, gdzie ma się naro-
dzić Zbawiciel, nie będą 
musieli wędrować dłu-
go, bo jest Wasza Szop-
ka, do której będą mogli 
przyjść. Nic dziwnego, że 
św. Jan Paweł II mówił, iż 
u człowieka jest tak wiel-
ka dłoń, że w niej może 
się zmieścić cały Betle-
jem, i takie ciepłe i wiel-
kie serce, że może przy-
jąć i ogrzać Dziecko Boże. 
Wasza parafia – prawdzi-
wy grodzieński Betlejem, 
tutaj czuje się ciepło wa-
szych serc” – podkreślił 
hierarcha.

Ks. bp Józef Staniew-
ski podziękował także 
wszystkim tym, dzięki 
którym stała się możli-
wa ta uroczystość: wła-
dzom o przydział ziemi, 

proboszczowi, który jest 
główną siłą napędową, 
sponsorom i budowni-
kom, a również wiernym, 
którzy poświęcili swoją 
pracę, brak snu w nocy po 
to, aby powstała parafial-
na świątynia.

Dziękując Bogu za dar 
nowej kaplicy, proboszcz 
parafii ks. Paweł Soło-
buda zaznaczył, że była 
wybudowana ona przede 
wszystkim do tego, aby 
stać się miejscem spot-
kania z Bogiem. Kapłan 
wyraził nadzieję, że ka-
plica będzie wspólnym 
domem dla wszystkich 
wierzących Olszanki i 
Fabrycznego, że w tych 
murach wzrośnie Żywy 
Kościół, i nikt nie będzie 
czuł się obcy.

Zbudujmy kościół razem!
Drodzy Czytelnicy! Znacie mnie już od pięciu lat dzięki naszej diecezjalnej gazecie „Słowo Życia” redaktorem której je-

stem. Od trzech lat jestem też proboszczem w nowej dzielnicy w Grodnie, w której mieszkają głównie młode rodziny mające 
po 3 i więcej dzieci. Bardzo potrzebujemy swojej świątyni. Udało się nam swoimi siłami zbudować kaplicę i w 4. Niedzielę 
Adwentu poświęcić ją. Niestety sami nie zdołamy zbudować kościół. Dlatego zwracam się do każdego Czytelnika, człowieka 
dobrej woli z wielką prośbą o pomoc w budowaniu kościoła w Grodnie. 

Swoje ofiary można składać na konto parafialne, jak równie przekazywać przez swoich księży proboszczów. 

Niech Dobry Bóg w Roku Miłosierdzia szczerze Wam wynagrodzi.

Рэлігійная абшчына “Парафія Святога Духа ў г. Гродна Гродзенскай дыяцэзiі Рымска-каталіцкага Касцёла ў Рэспубліцы Беларусь”
230025, г. Гродна, вул. Карла Маркса, 4, пакой 6
Тэл. маб.: (+37529) 637-07-17, solobuda@gmail.com
Р/рахунак: 3015300120019 у Кіраўніцтве ААТ “Банк Масква-Мінск” па Гродзенскай вобласці, код 272
УНП 500838799

Zapraszamy
do domu Bożego! 

W grodzieńskiej parafii Ducha Świętego odbyło się uroczyste po-
święcenie nowo wybudowanej kaplicy. Obrzędu konsekracji doko-
nał ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. Również w uroczystości wziął 
udział ks. bp Józef Staniewski, kapłani, siostry zakonne i wierni z 
Olszanki i Fabrycznego, dla których parafialna świątynia będzie 

prawdziwym domem, w którym każdy znajdzie swoje
miejsce obok Chrystusa.

Przypomnijmy, że parafia Ducha Świętego w Grod-
nie powstała w 2012 r. Data 24 maja 2015 roku dla 
wierzących odznaczona była wielkim wydarzeniem 
– ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił krzyż i 
ziemię pod budowę nowego kościoła. 10 sierpnia 
rozpoczęto budowę kaplicy, a już dziś parafialna 
świątynia jest wypełniona wiernymi, które gromadzą 
się na Mszy św., radośnie witając się słowami „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus!”.

Kinga Krasicka

Ks. Paweł Sołobuda

Podczas uroczystej Mszy św. w kaplicy parafii Świętego Ducha

Poświęcenie kaplicy przyniosło wielką radość
młodej wspólnocie parafialnej 
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W modlitwie wspominamy zmarłych duszpasterzy:

Podczas przygotowania wiadomości wykorzystano strony internetowe:  grodnensis.by, catholic.by

 30 grudnia 1997 r. – ks. Ryszard Śliwiński, Warszawa – prof. WSD w Grodnie;
  4 stycznia 1967 r. – ks. Bolesław Krasodomski, prob. Iszczołna;
  7 stycznia 1946 r. – ks. Hipolit Bojaruniec, prob. Lida-Fara;
10 stycznia 2004 r. – o. Karol Szczepanek OFMCap, prob. Lipniszki.

KOMENTARZ EKSPERTA

WYNIKI SONDY

Tematyka prezentów na Święta bardzo często wychodzi na pierwszy plan. 
Duża liczba osób martwi się w tych dniach o tym, jaki prezent zrobić 
swoim najbliższym i znajomym. Dotyczy to też pytania, jakiego charakteru 
ma być ten prezent. Z rezultatów sondy wynika, że każdy wybiera prezent 
według swoich kryteriów i możliwości finansowych. Ale w tym bieganiu 
za prezentami postarajmy się nie stracić Jezusa. Na pewno zrobi nam 
dużo radości taka niespodzianka w postaci prezenta od najbliższych, ale 
najważniejsze jest spotkanie z nowo narodzonym Dziecięciem. Na spotkaniu 
z Bogiem my też możemy ofiarować swój prezent – czyste serce, życie pełne 
miłosierdzia i radości.

Ks. Paweł
Sołobuda

Czy składasz prezenty na Boże Narodzenie?

W kolejnej sondzie zapytaliśmy 
u naszych Czytelników na temat 
bożonarodzeniowych prezentów. 
Prezenty, które otrzymujemy w 
tych dniach, mają charakter tak 
religijny, jak i świecki. Najwięcej 
respondentów wypowiada się 
za prezentami o charakterze 
świeckim. Na drugim miejscu są 
prezenty o charakterze religijnym. 
Jest także grupa ludzi, ktorzy są 
obmieżowani finansowo i nie 
stać ich na prezenty. 

Kolejne wyniki sondy komentuje
ks. Paweł Sołobuda,
redaktor naczelny.

tak, mają one tematykę 
religijną

tak, mają one tematykę 
świecką

nie, jestem ograniczony(a) 
finansowo

trudno powiedzieć

18 grudnia w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Grodnie odbyło 
się spotkanie opłatkowe z duchowień-
stwem diecezji grodzieńskiej. W spot-
kaniu uczestniczyli biskup grodzieński 
Aleksander Kaszkiewicz i biskup po-
mocniczy diecezji Józef Staniewski. Do 
wspólnego świętowania zaproszeni zo-
stali również klerycy. 

Spotkanie rozpoczęło się modli-
twą Brewiarza i adoracją Najświęt-
szego Sakramentu. 

Biskup Aleksander Kaszkiewicz 
podziękował wszystkich kapłanów 
diecezji za ofiarną służbę w swoich 
wspólnotach parafialnych i inicja-
tywy duszpasterskie, realizowane w 
parafiach.

„Dziękuję za każdy gest czło-
wieczeństwa, skierowany do swo-

ich wiernych – powiedział biskup. – 
Niech wasze serca kapłańskie zawsze 
będą wrażliwe na ludzkie kłopoty i 
problemy. Zawsze będziemy się spie-
szyć z pomocą do tych, którzy na nią 
czekają”.

Świąteczne życzenia do ordyna-
riusza i wszystkich kapłanów skiero-
wał także biskup pomocniczy diecezji 
Józef Staniewski.

„Niech wasze serca będą zawsze wrażliwe”

60 osób zebrało się na spotkanie 
z Bogiem w kościele rektoralnym pw. 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pan-
ny, aby usłyszeć, co On przemówi do 
każdego z nich, oraz dobrze przygoto-
wać się do świąt Bożego Narodzenia.  

Pogłębiać relacje z Bogiem, umac-
niać w wierze, otwierać serce na 
Słowo Boże pomagał uczestnikom 
rekolekcji dominikanin ojciec Witali 
Sapieha OP. W ciągu trzech dni leka-
rze zastanawiali się nad problemem 
chorób duchownych, który stał się 
głównym tematem rekolekcji. 

Najważniejszym elementem re-

kolekcji była Msza Święta i adoracja. 
Wszyscy obecni mogli korzystać z da-
rów sakramentu spowiedzi.

W Grodnie odbyły się rekolekcje adwentowe dla pracowników służby zdrowia

Społeczność seminaryjna opiekuje 
się wychowankami internatu i zawsze 
przyjmuje gości z wielką radością, jak 
bardzo bliskich i drogich sercu osób. 

Podczas obecnego spotkania kle-
rycy próbowali stworzyć niezbędne 
warunki do tego, aby dzieci poczu-
li miłość i ciepło domu rodzinnego, 
zostały przepojone radością jasnego 
święta Narodzin Chrystusa, zrozu-
miały, że mimo wszystkich okolicz-
ności życia, trzeba być zawsze do-
brym, miłosiernym i dziękować Bogu 
za wszystko. 

Warto zauważyć, że w ciągu wielu 
lat studenci Wyższego Seminarium 
Duchownego w Grodnie sami od-
wiedzają dzieci z sierocińców i do-
mów dziecka na Grodzieńszczyźnie. 
16 grudnia spotkali się z niepełno-
sprawnymi dziećmi z domu dziecka 

we wsi Gołowiczpole. Podczas spot-
kania klerycy, na czele z prefektem 
ks. Andrzejem Liszko chcieli obdaro-
wać dzieci miłością i radością nad-
chodzącego święta, przeprowadzili 
katechezę na temat Bożego Naro-
dzenia. Następnie wszyscy razem 
dzielili się opłatkiem i śpiewali ko-
lędy. 

Grodzieńskie seminarium odwiedzili dzieci z domu-internatu w Raduniu

19 grudnia z katedry grodzieńskiej 
św. Franciszka Ksawerego oficjalnie roz-
począł swoją podróż Ogień Betlejemski. 
Do Białorusi ogień przybył już po raz 16. 
dzięki harcerzom, którzy przywieźli go z 
granicy białorusko-polskiej.

W grodzieńskim kościele kate-
dralnym Betlejemskie Światło Pokoju 
spotkał biskup Aleksander Kaszkie-
wicz. Na powitanie ognia przybyli 
harcerze z różnych miejsc Białorusi, 
aby zawieźć go do swoich świątyń. 
Zebrali się również wierni z Grodna, 
aby wziąć ogień do swoich domów na 
stół wigilijny, gdzie będzie przypomi-
nać on o Wcieleniu Syna Bożego. Po 
przywitaniu Światła Pokoju biskup 
Aleksander Kaszkiewicz przewod-

niczył Mszy Świętej, podczas której 
szczególnie modlił się wraz z wierny-
mi o pokój w świecie.

Podróż Betlejemskiego Światła 
co roku odbywa się pod określonym 
hasłem. Motto tegorocznej podróży 
Światła Pokoju – „Zauważ człowieka”. 

Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło podróż po Białorusi

Dobroczynne katolickie stowarzy-
szenie „Caritas” z Iwia w czasie wigilij-
nym organizowało wykonanie szopek 
i rozpowszechnianie dekoracji na stół 
wigilijny.

Uzyskane środki będą przeznaczo-
ne dla ludzi w potrzebie. Symbolicz-
ne prezenty w okresie świątecznym 
otrzymają dzieci z sierocińca, ludzie z 
domów opieki, a także osoby samot-
ne.

Jak powiedział inicjator akcji ks. 
Jan Gawecki, proboszcz parafii św. 
Piotra i Pawła Apostołów w Iwiu, taka 
adwentowa inicjatywa stała się już 
parafialną tradycją.

„Środki z tej akcji, którymi prag-

niemy podzielić się z ludźmi w po-
trzebie – to jest nasza ofiara, która 
wraz z modlitwą i postem jest funda-
mentem naszego chrześcijańskiego 
życia” – zaznaczył kapłan.

Adwentowa akcja pomocy ludziom w potrzebie

Tym razem dzień skupienia prowadził 
biskup witebski Oleg Butkiewicz, który 
jest absolwentem tej uczelni.

Biskup Butkiewicz podzielił się z 
klerykami dowodem ogromnej mi-
łości Boga w swoim życiu i zachęcił 
tych, którzy przygotowują się do ka-
płaństwa, dobrze wykorzystać czas 
nauki w seminarium.  

Również hierarcha podkreślił 
znaczenie modlitwy, która powinna 
stać się fundamentem życia każde-
go chrześcijanina, a tym bardziej 

przyszłego kapłana.

W grodzieńskim seminarium odbył się adwentowy dzień skupienia

Podczas spotkania w kaplicy Matki 
Bożej z Lourdes w Lidzie podsumowano 
wyniki pracy z dziećmi niepełnosprawny-
mi, a także omówiono plany na następny 
rok. 

Potem dzieci czytali wiersze, a ich 
rodzice, siostra Alicja Szadurska SSND 
i ks. kapelan Jerzy Biegański złożyli 
gratulacje dla wszystkich obecnych na 
nadchodzące święta Bożego Narodze-
nia i Nowy Rok. 

Na koniec spotkania dzieci otrzy-
mały prezenty, a później odbyło się tra-
dycyjne łamanie się opłatkiem.  Część 

prezentów została przekazana również 
w oddział rehabilitacyjny dla dzieci.

W Lidzie odbyło się spotkanie opłatkowe z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami 

W zawodach weźmie udział sześć dru-
żyn: po jednej z każdej diecezji, a także 
poszczególne drużyny kleryków z Grodna 
i Pińska.

IV Mistrzostwa Halowej Piłki Nożnej 
wśród Księży Białorusi odbędzie się 28 
grudnia w Oszmianie. Rozpocznie się 
turniej Mszą św. o godzinie 12.00 w osz-
miańskiej parafii św. Michała Archanioła.

Oszmiana będzie czwartym miastem 
po Lidzie (2012), Lepelu (2013), Moło-
decznie (2014), w którym odbędą się 
mistrzostwa. Aktualny mistrz turnieju – 
drużyna księży z diecezji grodzieńskiej, 

która wygrywała mistrzostwa w ciągu 
trzech kolejnych lat od momentu ich 
pierwszego prowadzenia. 

Księża katoliccy Białorusi zagrają na mistrzostwach w halowej piłce nożnej

Akcja charytatywna adresowana była 
do dzieci z zaburzeniami słuchu i tych, 
które pozostały bez opieki rodziców, a 
także dzieci z rodzin wielodzietnych.

Akcja rozpoczęła się występem ucz-
niów Grodzieńskiego Miejskiego Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niesłyszących. Po niedużym 
koncercie wolontariusze grodzieńskiego 
„Caritas” zapraszali gości centrum han-
dlowego wziąć udział w akcji i zrobić 
prezenty dla dzieci na Boże Narodzenie. 

Na wezwanie, aby dać dzieciom ra-
dość, odpowiedziało wiele osób. Podczas 

akcji zebrano towary biurowe, środki 
higieny osobistej, zabawki, obuwie i 
odzież.

Świąteczna akcja zbierania prezentów dla dzieci
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ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

Z głębi serca
Ich Ekscelencjom

Najdostojniejszym Księżom 
Biskupom Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi i Józefowi 
Staniewskiemu

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku z całego 
serca życzymy wiele łąsk Bo-

żych na każdy dzień, mocnego 
zdrowia, nieustanności w pracy 
duszpasterskiej oraz obfitych 

darów Ducha Świętego i opieki 
Najświętszej Maryi Panny.

Redakcja „Słowa Życia”

Ich Ekscelencjom Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 
Kaszkiewiczowi i Księdzu 

Biskupowi Józefowi Staniew-
skiemu, czcigodnym Księ-

żom: Proboszczowi Piotrowi 
Kubelowi, Wincentemu 

Lisowskiemu, Stanisławowi 
Pacynie oraz wszystkim 

Kapłanom diecezji  
grodzieńskiej

z okazji świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku życzymy 
mocnego zdrowia, uśmiechu 

na co dzień, czułych ludzi 
obok. Niech Pan Bóg błogosła-
wi w codziennej pracy, obdarza 

swoimi łaskami i rozlewa 
na Was swoje miłosierdzie. 

Dziękujemy za głoszenie Słowa 
Bożego i dobre serca. 

Wdzięczni parafianie z Krupowa

Ich Ekscelencjom Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 
Kaszkiewiczowi i Księdzu 

Biskupowi Józefowi  
Staniewskiemu

z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku ślę moc 
życzeń dobrego zdrowia, obfi-
tych łask Bożych na co dzień, 

światła Ducha Świętego. Niech 
dobry Bóg oświeca Ekscelencje 
swoją miłością i obdarza mocą 

w codziennej służbie Bogu i 
ludziom.

S. Irena Złotkowska, Przełożona 
Generalna Zgromadzenia Sióstr 

Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku życzymy 
obfitości łask Bożych od Dzie-
ciątka Jezus, zdrowia, dużo sił 
i mocy na drodze kapłańskiej. 

Dziękujemy za dobre serce 
oraz troskę o każdym z nas. 
Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij 

Woronowowie ze Smorgoń

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Józefowi  

Staniewskiemu
radosnych i pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wiele 
szczęśliwych chwil i wszelkiej 
pomyślności w nadchodzącym 

Nowym Roku 
życzy Apostolat „Margaretka”

z par. Bieniakonie

Ich Ekscelencjom Księżom 
Biskupom Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi i Józefowi 
Staniewskiemu

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia życzymy dużo łask od 
Dzieciątka Jezus, radosnych 

Świąt napełnionych pokojem, 
ciepłem, szacunkiem i dobro-
cią, oraz nieustannej opieki 

Matki Najświętszej.
Komitet kościelny i parafianie

z Nowogródka

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Antoniemu 

Dziemiance, czcigodnym 
Księżom: Antoniemu 

Obuchowskiemu, Jerze-
mu Powajbie, Jerzemu 

Martinowiczowi, Jerzemu 
Swisłockiemu, Witoldowi 
Łozowickiemu, Józefowi 

Hańczycowi, Aleksandrowi 
Sewastianowiczowi, Roma-

nowi Raczko, Waleremu 
Bykowskiemu, Henrykowi 
Jabłońskiemu, Ojcom: Ka-
zimierzowi Jędrzejczakowi, 
Antoniemu Porzeckiemu, 

Aleksemu Romanowiczowi, 
Siostrom: Eucharyi Hulbój, 
Goretti Milkiewicz i Paule 

Radziwiłko
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku życzymy 
wszelkich łask Bożych, opieki 
Matki Bożej i światła Ducha 

Świętego na każdy dzień życia.
Przełożona III ZŚF, członkowie 

Apostolatu “Margaretka”, Kółka 
Żywego Różańca oraz chór parafialny 

z par. Teolin 

Czcigodny Ksiądz Redaktor 
Paweł Sołobuda, czcigodni 

Księża: Jarosław Hrynaszkie-
wicz, Walery Bykowski, Oleg 

Kononowicz
i Jan Romanowski!

Z okazji Świąt Narodzenia Pań-
skiego szczerze życzymy, aby 
każdy Wasz dzień był szczęś-
liwy i błogosławiony, zawsze 
starczyło sił dla spełnienia 

obowiązków duszpasterskich, 
a obok byli życzliwi ludzie. 

Niech dobry Bóg obdarza Was 
wszelkimi darami, a Matka 
Najświętsza nieustannie się 

opiekuje!
Redakcja „Słowa Życia”

Czcigodnym Księżom
Pawłowi Urbanowi

i Waleremu Bykowskiemu
z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku składam 
najserdeczniejsze życzenia: 

wszelkich łask Bożych, darów 
Ducha Świętego oraz opieki 

Matki Bożej. Dziękuję serdecz-
nie za wsparcie w trudnych 

chwilach.
Z szacunkiem p. Irena

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi

Józefowi Trubowiczowi
z okazji Jubileuszu życzymy 
wszelkich łask Bożych: moc-
nego zdrowia na długie lata, 

mocy i cierpliwości w posłudze 
kapłańskiej, szczęścia, pogody 
ducha, niegasnącego płomie-

nia wiary i miłości w sercu 
oraz dobrych ludzi obok. Niech 

każdy Księdza dzień będzie 
oświecony promieniami Boże-
go miłosierdzia i napełniony 

darami Ducha Świętego.
Rada Parafialna oraz wierni

z par. Grodno-Południowy

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi  
Jerzemu Konopielce

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku przesyłamy 

najserdeczniejsze życzenia: 
szczęścia, zdrowia i długich lat 
życia, spokojnych jasnych dni 

w posłudze kapłańskiej, a także 
życzliwych ludzi obok. Niech 
Dzieciątko Jezus obdarza Cię 
pokojem, radością i miłością, 

Najświętsza Maryja Panna otu-
la swą macierzyńską opieką, a 
Duch Święty opromienia swym 

światłem każdy Twój dzień. 
Niech Pan Bóg wynagrodzi Ci 

za pracę w naszej parafii, wspa-
niałe głoszenie Słowa Bożego, 
dobre serce, miłość i cierpli-

wość do nas wszystkich.
Parafianie z kapl. Bortniki

i kośc. Mścibowo

Czcigodnemu Księdzu  
Olegowi Pietraszkowi

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku przesyłamy 

najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, pogody ducha i po-

myślności w pracy duszpaster-
skiej. Niech nowo narodzone 
Dzieciątko Jezus błogosławi 

każdy dzień Twojej posługi ka-
płańskiej, Matka Boża zawsze 
otacza płaszczem matczynej 

opieki, a Gwiazda Betlejemska 
prowadzi najpiękniejszą drogą 
do Pana. Jesteśmy wdzięczni 
Ci za to, że jesteś z nami, za 
szczerą modlitwę i piękne 

kazania, za radość i miłość. 
Wierni ze w. Jewłasze, par. Lack

Czcigodnemu Księdzu
Zenonowi Romejce

z okazji Imienin oraz Świąt 
Bożego Narodzenia życzy-

my dużo szczęśliwych chwil 
oraz wszelkiej pomyślności w 

nowym roku. Niechaj Dzieciąt-
ko Jezus czuwa nad Księdzem 

i trzyma w swojej opiece, a 
Matka Boża Częstochowska 
otula płaszczem swojej ma-

cierzyńskiej dobroci. Życzymy 
dużo zdrowia, pokoju i miłości. 
Dziękujemy za ogromną pracę 
w naszej parafii, mądre rady, 

głoszenie Słowa Bożego i 
nawracanie nas do Boga. 

Z modlitwą wdzięczni parafianie 
i członkowie Apostolskiego Dzieła 

Pomocy dla Czyśćca z Ostryny

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Bartoszewiczowi

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku życzymy 
zdrowia, opieki Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy oraz 

wytrwałości w pracy duszpa-
sterskiej. Niech Dzieciątko 

Jezus błogosławi, a Gwiazda 
Betlejemska zawsze świeci na 

drodze kapłańskiej. 
Wdzięczni parafianie z Żyrmun

Czcigodnemu Księdzu 
Andrzejowi Radziewiczowi, 

kapelanowi Sybiraków,
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku składamy 
moc najserdeczniejszych 

życzeń: pomyślności, szczęścia 
oraz zdrowia. Niech Matka 
Boża otuli Księdza swym 

płaszczem, Duch Święty roz-
jaśni drogę życia, a Anioł Stróż 
opiekuje się zawsze Księdzem. 

Dziękujemy za dobre serce i 
modlitwę za nas. Niech nowy 

2016 rok spełni wszystkie 
marzenia! 

W imieniu Sybiraków Halina 
Jakołcewicz 

Szanowni Sybiracy!
Z okazji cudownych Świąt Bo-
żego Narodzenia składam ser-
deczne życzenia. Niech Święta 
będą szczęśliwe dla każdego z 
Was, przyniosą radość, miłość, 
nadzieję i dużo zdrowia. Niech 
Matka Najświętsza opiekuje się 
Wami, a Duch Święty obdarza 

swoimi darami. 
Prezes Halina Jakołcewicz

Czcigodnemu Księdzu Mi-
chałowi Łastowskiemu

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku przesyłamy 
wiązankę serdecznych życzeń: 

mocnego zdrowia, dużo sił i 
energii, radosnych i spokoj-

nych dni w Bożej łasce. Niech 
Bóg, któremu zaufałeś, błogo-
sławi Ci, Matka Boża przytula 
do swego serca, a Duch Święty 
oświęca każdy dzień Twej po-
sługi kapłańskiej. Dziękujemy 

za ofiarną pracę, szczere słowa, 
mądre kazania i dobre sprawy. 
Wdzięczni parafianie ze w. Kamionka

Czcigodnym Księżom: 
Stanisławowi Łabanowi, 

Aleksandrowi Lebiedziewi-
czowi, Jerzemu Jasiewiczowi 
i Jerzemu Bartoszewiczowi

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia składamy najpiękniejsze 
życzenia. Niech Boża Dzie-
cina napełni serca miłością, 

błogosławieństwem i pokojem, 
otworzy je na miłość i uzdolni 
do obdarowywania miłością 

innych. 
Apostolat „Margaretka”

z par. Bieniakonie

Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Janowi Ku-

czyńskiemu, Kazimierzowi 
Żylisowi, Waleremu Spirydo-
nowi, Jerzemu Jasiewiczowi, 

Pawłowi Bezlapowiczowi 
oraz Diakonom Pawłowi 

Skubie i Andrzejowi  
Białobłockiemu

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia składamy najserdeczniejsze 

życzenia: mocnego zdrowia, 
radości, sił, wytrwałości w 

pracy, pokoju w duszy i sercu, 
spełnienia wszystkich marzeń. 
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu 
za to, że jesteś z nami i za Two-

je piękne kazania. Błogosła-
wionych, radosnych, obfitych 
w dobroć i miłość Świąt oraz 
jak najwięcej jasnych dni w 

nowym roku! 
Wdzięczni parafianie i młodzież

z katedry grodzieńskiej

Czcigodnemu Księdzu 
Zdzisławowi Wederowi 

oraz czcigodnym Księżom: 
Aleksandrowi Mietlickiemu, 

Józefowi Bogdziewiczowi, 
Kazimierzowi Morawskiemu, 
Stanisławowi Ługowskiemu, 
Wiktorowi Zacharzewskie-
mu i wszystkim Kapłanom  

z naszej parafii
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia składamy najserdeczniej-
sze życzenia: zdrowia, dużo 
sił, cierpliwości, nieustannej 
nadziei, niegasnącego zapału 

do pracy i obfitych łask od 
Dzieciątka Jezus. Niech Wasza 
praca przynosi obfite owoce i 
jednoczy ludzi w jednej Chry-

stusowej owczarni.
Z modlitwą i szacunkiem Alicja

i Witalij Woronowowie ze Smorgoń

Czcigodnej Siostrze Maryi 
Stasiewicz oraz szanownym 
Siostrom: Irenie Barcewicz, 

Weronice Bliźniuk, Walenty-
nie Kot, Marianie Oleszczyk, 
Filatei Cichonowicz, Agacie 

Smolskiej, Klarze Wołczek i 
Aleksandrze Oreszko

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia składamy serdeczne 

życzenia: zdrowia, radości oraz 
obfitych łask od Dzieciątka Je-
zus. Niech Wasze życie będzie 
zgodne z myślami i uczuciami 
Najświętszego Serca Jezuso-

wego, a Matka Najświętsza ma 
Was w swojej opiece i chroni 

od złego. 
Z szacunkiem i modlitwą Alicja i 

Witalij Woronowowie ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Jerzemu Żegari-
nowi, czcigodnym Księżom: 

Janowi Bołtrukiewiczowi, 
Aleksandrowi Sosnowskie-
mu, Dymitrowi Lewczykowi 
i Czesławowi Ładyko, sza-
nownym Siostrom Naza-
retankom oraz Klerykowi 

Wadzimowi Kautaniukowi
z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia przesyłamy wiązankę 

najpiękniejszych życzeń. Niech 
nowo narodzony Zbawiciel ob-
darzy Was zdrowiem, radością 
i siłą, a Jego Najświętsza Matka 

opiekuje się Wami i strzeże 
każdego dnia. Niech Gwiazda 
Betlejemska oświetla Wasze 
życie i niesie pokój w serca i 

duszy.
Komitet kościelny i parafianie

z Nowogródka

Czcigodnemu Księdzu Pa-
włowi Sołobudzie i Zespo-
łowi Redakcyjnemu „Słowa 

Życia”, a także całemu 
Zespołowi WSD w Grodnie

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia przesyłamy moc serdecz-
nych życzeń: mocnego zdro-

wia, pogody ducha, wytrwało-
ści w służbie Bogu i ludziom 

oraz błogosławieństwa Bożego 
na każdy dzień życia.

Komitet kościelny i parafianie
z Nowogródka

Czcigodnemu Księdzu  
Wiktorowi Myślukowi 

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia składamy moc serdecznych 
życzeń. Niech nowo narodzone 

Święte Dziecię obdarza Cię 
mocnym zdrowiem na długie 

lata i wszelkimi łaskami, a 
Święta Rodzina niech czuwa 

nad Tobą i zawsze ma w swojej 
opiece. 

Parafianie ze w. Szembielowce

Czcigodnym Księżom Janowi 
Sarele i Leonowi Liszykowi
z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku z całego 
serca życzymy obfitych łask 

Bożych na każdy dzień życia. 
Niech dobry Jezus trzyma Was 

przy swoim Sercu i obdarza 
błogosławieństwem. Niech w 

Waszych sercach zawsze goreje 
ogień miłości, a na twarzach 

będzie uśmiech. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni Bogu za Was, 

a Wam – za naukę i wiedzę, 
którymi dzielicie się z nami

Z modlitwą Kółka Różańcowe
i parafianie z Wołpy oraz wierni

z Dubowiec i Plebanowiec

Czcigodnemu Księdzu
Ludwikowi Staniszewskiemu

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia życzymy wszelkich łask 

Bożych: mocnego zdrowia 
na długie lata życia, radości, 

pogody ducha, zawsze dobrych 
i życzliwych ludzi obok. Niech 

Matka Boża strzeże Cię w 
każdej chwili życia, a Pan Jezus 
przytula do swego Serca, bło-

gosławi i dodaje sił dla owocnej 
pracy duszpasterskiej. 

Rodzina Olchowik

Czcigodnym Księżom Józe-
fowi Bogdziewiczowi i Dy-
mitrowi Popieniukowi oraz 

naszym drogim Siostrom
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku składamy 
moc serdecznych życzeń. Nie-
chaj wraz z nowo narodzonym 

Jezusem w radości i miłości 
płyną chwile życia, a spokój 

jak Gwiazda Betlejemska 
zajaśnieje w Waszych sercach. 

Życzymy mocnego zdrowia, 
szczęścia i pomyślności w 

każdej sprawie. Niech malutki 
Jezus w każdej chwili życia 
będzie obok i szczerze Was 

błogosławi, a Matka Boża niech 
oświeca każdy Wasz dzień. 

Wdzięczni wierni z par. Kosmy i 
Damiana w Ostrowcu

Czcigodnym Księżom: 
Witoldowi Łozowickiemu, 
Pawłowi Romanowskiemu, 
Andrzejowi Radziewiczowi, 

Pawłowi Białonosowi i  
Janowi Romanowskiemu

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku przesyłamy 

najserdeczniejsze życzenia. 
Niech zdrowie będzie mocne, 

radość – nieustanna, marzenia 
i plany realizują się, a obok 
będą życzliwi ludzie. Niech 
Matka Boża otula Was swą 

miłością i opieką, Gwiazda Bet-
lejemska wskazuje najlepszą 

drogę do Pana, a Dzieciątko Je-
zus błogosławi i hojnie obdarza 

swoimi darami.
Wierni parafianie

z kośc. MB Różańcowej w Raduniu

Czcigodnym Księżom Janowi 
Gaweckiemu i Witalemu 

Cybulskiemu oraz  
Siostrze Irenie

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku życzymy 

wszelkich łask Bożych i opieki 
Maryi Panny na drodze kapłań-
skiej, a także zdrowia na długie 

lata życia i pogody ducha. 
Zawsze bądźcie tacy energiczni 

i oddani Bogu i ludziom.
Wdzięczni parafianie

z kośc. śww. Piotra i Pawła, Iwie

Czcigodnemu Księdzu  
Witalemu Cybulskiemu

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku serdecznie 

życzymy mocnego zdrowia, 
cierpliwości i siły w posłudze 

duszpasterskiej oraz wszelkich 
łask Bożych. Dziękujemy za 

owocną prace i dobroć Twojego 
serca. Niech Pan Bóg obdarza 
Cię wszelkimi darami, a Matka 
Boża i wszyscy Aniołowie chro-

nią Cię na drodze życia. 
Wdzięczni parafianie

z kapl. MB Ostrobramskiej, Urciszki

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Dymitrowi

Nieścierowi i Księdzu
Jerzemu Martinowiczowi
z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz Nowego Roku 

składamy wiązankę życzeń: 
dużo zdrowia, radości, szczęś-

cia, darów Ducha Świętego 
oraz dobrych ludzi na drodze 
kapłańskiej. Niech Bóg błogo-
sławi każdy Wasz dzień i zsyła 
na Ciebie swoje dary, a Maryja 
Panna otula swym macierzyń-

skim płaszczem. 
Z wdzięcznością Komitet kościelny 

oraz parafianie z Gieranion

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi

Henrykowi Jabłońskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku składamy 
najpiękniejsze życzenia. Niech 
nowo narodzony Jezus zawsze 
króluje w sercu, dodając sił w 
służbie Bogu i ludziom. Niech 

zdrowie, radość, spokój, miłość 
i życzliwość ludzka zawsze 

towarzyszą Księdzu, a Matka 
Miłosierdzia otacza swoją 

opieką i chroni od zła. 
Wdzięczni parafianie z Zabłocia

Czcigodnemu Księdzu Euge-
niuszowi Borysiukowi  

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia, Nowego Roku i Imienin 
składamy serdeczne życzenia: 
szczęścia, zdrowia, długich lat 

życia, spokojnych i jasnych 
dni, a także życzliwych ludzi 
na drodze kapłańskiej. Niech 
Dzieciątko Jezus obdarza Cię 

spokojem, miłością i radością, 
Matka Najświętsza otula swą 
opieką, a Duch Święty opro-

mienia swym światłem. Niech 
Bóg wynagrodzi Cię za ofiarną 

pracę, wspaniałe głoszenie 
Słowa Bożego i dobre serce. 
Szczerze Ci dziękujemy za 
miłość i cierpliwość do nas.

Wdzięczni parafianie z Kozłowicz, 
Torfobrykietnego i Wiercieliszek

Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Włodzimie-
rzowi Hulajowi, Władysła-

wowi Surwile, Aleksandrowi 
Worobjowowi, Diakonom: 
Pawłowi Fiedorowiczowi, 
Andrzejowi Honczarowi i 
Denisowi Brazińskiemu, 

naszym kochanym Siostrom 
Klarze Wołczek i Agnes Os-
trouch oraz wszystkim, kto 

pracował w naszym kościele,
z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego roku szczerze ży-

czymy zdrowia, pogody ducha 
i radości od każdej chwili życia. 
Niech dobry Bóg obdarza Was 
wszelkimi łaskami, a Maryja 
Panna opiekuje się Wami. 

Dziękujemy za piękny przykład 
wiary i dobroci.

Komitet kościelny i parafianie
z Lidy-Fary

Czcigodnym Ojcom: Witol-
dowi Żelwietro, Wiktorowi 
Borysiewiczowi, Olegowi 

Wojciechowiczowi, a także 
Siostrom Łucji i Andrzei

z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia. Niech narodzony 

Jezus Chrystus oświeca drogi 
Waszego życia codziennego, 
obdarza błogosławieństwem i 
nadal otwiera tajemnice Boże, 
wzmacniając nadzieję, a Matka 

Boża niech prowadzi Was 
drogą do świętości.

Z modlitwą III Zakon
św. Franciszka i wdzięczni parafianie

z Lipniszek

Czcigodnym Księżom  
Marianowi Chamieni

i Piotrowi Wiśniewskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku życzymy 
zdrowia, siły na każdy dzień 
posługi kapłańskiej, ludzkiej 

życzliwości, błogosławieństwa 
Dzieciątka Jezus. Niech Święta 

Rodzina opiekuje się Wami, 
a miłość Pana Boga umacnia 

Was i czuwa nad Wami. 
Parafianie z Szydłowic

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi  

Adamowiczowi
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku składamy 
wiązankę najserdeczniejszych 
życzeń: dobrego zdrowia, siły, 

pogody ducha, życzliwości 
ludzkiej, obfitych łask Bożych 

oraz opieki Matki Najświętszej. 
Chór Kościelny oraz wierni

z par. Dociszki

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Witalijowi 

Czurganowi
z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku z 

całego serca życzymy zdrowia, 
pomyślności, pogody ducha 
i optymizmu. Niech nowo 
narodzony Jezus Chrystus 
przyniesie pokój i radość. 

Szczęść Boże!
Parafianie z Juraciszek

Szanowna Redakcjo gazety 
„Słowo Życia”!

Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia składamy moc 

serdecznych życzeń: mocnego 
zdrowia, natchnienia twórcze-
go, łask Bożych i Jego opieki. 

Niech Bóg wszechmogący 
da Wam siły i zdolność, aby 
realizować wszystkie Wasze 

twórcze pomysły i plany.
Z szacunkiem chór kościelny oraz 

parafianie ze w. Konwaliszki

Czcigodny
Księże Proboszczu
Tadeuszu Koczan! 

Z całego serca składamy 
życzenia z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia. Życzymy 
mocnego zdrowia na długie 

lata, codziennej radości i 
natchnienia, obfitych łask 
Bożych. Niech Dzieciątko 

Jezus obdarza Księdza swoimi 
darami i błogosławieństwem, 
pomaga w pracy kapłańskiej, 
a Matka Boża otacza Księdza 

swą macierzyńską opieką, 
miłością i łaską. 

Z szacunkiem chór kościelny oraz 
parafianie ze w. Konwaliszki

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi Jano-

wi Rejszelowi,
Siostrze Annie

i Organistce Annie
z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy serdeczne życzenia 

zdrowia na długie lata, do-
brego humoru i pogody ducha 
na każdy dzień, niegasnącego 

zapału w pracy i ludzkiej 
życzliwości. Niech miłosierny 
Bóg dodaje Wam sił i cierpli-
wości. Niech w nowym roku 

realizują się wszystkie Wasze 
dobre sprawy i zamiary. 

Wierni z kapl. Lipiczno

 ciąg dalszy na str. 8
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ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

Z głębi serca
Czcigodnym Księżom
Jerzemu Konopielce
i Pawłowi Urbanowi

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku składamy 

moc najserdeczniejszych 
życzeń: dobrego zdrowia, 

cierpliwości, wytrwałości w 
pracy kapłańskiej, dużo łask od 
Dzieciątka Jezus oraz nieustan-

nej opieki Matki Bożej. 
Parafianie z kapl. w Wierdomiczach

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Olegowi Dulowi

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku składamy 

serdeczne życzenia. Niech 
Gwiazda Betlejemska oświeca 
Twą drogę, Dzieciątko Jezus 
obdarza spokojem, miłością i 

radością, Matka Boża opiekuje 
się w każdej chwili życia, a 

Duch Święty opromienia swym 
światłem i obficie udziela swych 
darów. Życzymy szczęścia, zdro-

wia, długich lat życia, spokoj-
nych i jasnych dni w posłudze 

kapłańskiej, a także życzliwych 
ludzi na drodze życia. 

Z modlitwą i wdzięcznością grupa 
modlitewna, parafianie, dzieci i mło-

dzież z kośc. św. Stanisława Kostki
w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu An-
drzejowi Pyszyńskiemu

z okazji radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

życzymy obfitych łask od Pana 
Jezusa, pomocy i błogosławień-

stwa we wszystkich dobrych 
sprawach i poczynaniach. Niech 
Pan Bóg obdarza Cię wszelkimi 
dobrami tego świata, abyś jak 

najdłużej służył Bogu i ludziom. 
Dziękujemy za to, że zawsze 

niesiesz nam informacje ducho-
we czyniąc nas bardziej dobrymi 
i miłosiernymi. Mamy nadzieję, 

że wszystko dobre i wieczne, 
zasiane w naszych sercach, 

wyda piękny owoc.
Z szacunkiem i modlitwą wdzięczni 

parafianie z Rędzinowszczyzny

Czcigodnym Ojcom  
Antoniemu Porzeckiemu
i Eugeniuszowi Gołąbowi

z okazji świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku przesyłamy 

najserdeczniejsze życzenia: 
niech nowo narodzony Zba-

wiciel obdarza Was zdrowiem, 
radością, pokojem i błogosła-

wieństwem, a Matka Boża otuli 
swym macierzyńskim płasz-

czem i chroni od zła.
Rycerstwo Niepokalanej 

Czcigodnemu Ojcu
Eugeniuszowi Gołąbowi

z okazji Imienin życzymy zdro-
wia, radości, życzliwych ludzi na 

drodze kapłańskiej, wielu łask 
Bożych, obfitych darów Ducha 

Świętego oraz opieki Matki 
Bożej na każdy dzień życia. 

Rycerstwo Niepokalanej 

Czcigodnemu Księdzu
Igorowi Anisimowowi

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku z całego 
serca życzymy niezmiernych 
łask Bożych, obfitych darów 

Ducha Świętego, opieki Matki 
Najświętszej, wytrwałości na 
drodze kapłańskiej, zdrowia, 
radości oraz ludzkiej dobroci. 

Niech Święta Rodzina z Nazare-
tu błogosławi Ci, a obok zawsze 

będą życzliwi ludzie.
Parafianie z kośc. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Słonimiu

Czcigodnym Księżom: Pro-
boszczowi Janowi Etelowi, 
Edwardowi Sinkiewiczowi i 
Aleksandrowi Fiedotowowi

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku życzymy 

mocnego zdrowia, pogody du-
cha, radości, ludzkiej życzliwo-
ści, błogosławieństwa Dziecka 

Bożego i stałej opieki Maryi 
Panny. Niech Pan wynagrodzi 
Wam za modlitwę i nieustanną 

pracę.
Z szacunkiem „Legion Maryi”

z par. Miłosierdzia Bożego w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Szmyginowi

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku szczerze 

życzymy radosnego oczeki-
wania i gotowości, aby przyjąć 
Syna Bożego, a także zdrowia, 

długich lat życia, radości, 
życzliwych ludzi obok, owocnej 
pracy duszpasterskiej, błogosła-
wieństwa Bożego i opieki Matki 

Najświętszej. Dziękujemy za 
ofiarną pracę w naszej parafii.

Wdzięczni parafianie i Komitet kościel-
ny ze w. Międzyrzecze 

Czcigodnemu Księdzu  
Denisowi Szmyginowi

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku serdecznie 

życzymy mocnego zdrowia, 
radości, pogody ducha, a także 
błogosławieństwa Bożego na 

każdy dzień nowego roku. 
Dziękujemy za Słowo Boże, za 
piękny przykład wiary i mądro-
ści. Niech Matka Boża zawsze 
się Tobą opiekuje. Życzymy 

też Twoim rodzicom mocnego 
zdrowia i wszelkich łask Bożych 

na każdy dzień życia.
Z pamięcią modlitewną rodzina Amb-

roszkiewiczów ze w. Klepacze

Czcigodny Księże
Aleksandrze Bakłażec!

Z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego 2016 Roku 

życzymy, aby nowo narodzony 
Zbawiciel, który niesie pokój 
całemu światu, obdarzał Cię 

swoimi darami, zdrowiem, ra-
dością i pogodą ducha. Szczęść 

Boże!
Z modlitwą byli parafianie ze

w. Staniewicze oraz Irena Zaniewska 
z Grodna

Czcigodnemu Księdzu Alek-
sandrowi Bakłażcowi oraz 

Siostrom Marynie i Jordanie
z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku z całego ser-
ca życzymy mocnego zdrowia, 
radości, opieki Matki Najświęt-

szej i wszelkich łask Bożych. 
Niech Gwiazda Betlejemska 

oświetla Waszą drogę życiową. 
Niech Wam Bóg błogosławi! 

Z modlitwą rodziny Waluk i Sowko
ze w. Wiejszycze

Czcigodnym Księżom: Pro-
boszczowi Antoniemu Filip-
czykowi, Dymitrowi Lewczy-
kowi, Jerzemu Sadowskiemu 
i Henrykowi Jabłońskiemu 
oraz Siostrom: Agnieszce, 

Alicji, Antoninie i Karolinie
z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia oraz Nowego Roku przesyła-
my najserdeczniejsze życzenia 
dobrego zdrowia, cierpliwości, 
wytrwałości w posłudze, obfi-
tych łask Bożych i opieki Matki 

Najświętszej. Dziękujemy za 
ofiarną pracę i czułe serca, które 

każdego wysłuchają. Niech 
zawsze będzie z Wami Boże 

błogosławieństwo, a obok będą 
dobrzy ludzie.

Chór parafialny z par. św. Wacława w 
Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu Pawło-
wi Ejsmontowi

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Urodzin składamy 

serdeczne życzenia: mocnego 
zdrowia, mądrości, darów Du-
cha Świętego oraz dużo rados-
nych i ciepłych chwil w życiu. 
Niech nowo narodzony Jezus 

obdarza Cię wszelkimi łaskami 
i błogosławieństwem, napełnia 

serce spokojem i radością.
Halina Geniusz i rodzina Kuźmickich, 

Grodno

Czcigodnemu Księdzu
Jacekowi Markielowi

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego 2016 Roku 
składamy najserdeczniejsze 

życzenia. Niech nowo narodzo-
ne Boże Dziecię obdarza Cię 
wszelkimi łaskami i napełnia 

serce pokojem, radością i 
miłością. Życzymy Ci mocnego 
zdrowia, mocy Ducha Świętego 
i codziennej opieki Najświętszej 

Maryi Panny.
Byli parafianie z Zelwy rodziny Trubie-

jów i Romańczuków z Grodna

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Subelowi

oraz drogim Siostrom Annie, 
Agnieszce i Wdowie Sabinie 
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku składamy 
szczere życzenia połączone z 
modlitwą: mocnego zdrowia, 

sił, nadziei i mądrości życiowej. 
Niech malutki Jezus obda-

rza Was wszelkimi łaskami i 
błogosławieństwem, Matka 

Boża otacza nieustanną opieką 
i spokojem, a Duch Święty 

hojnie zsyła swe dary. Niechaj 
promienie miłosierdzia Bożego 
oświecają Waszą drogę, a praca 

przynosi obfite owoce. 
Wdzięczni wierni z par. Narodzenia 

NMP w Trabach i z kośc. Trójcy Świę-
tej w Surwiliszkach

Czcigodnemu Księdzu Alek-
sandrowi Lebiedziewiczowi

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku życzymy 

zdrowia i pomyślności w 
pracy duszpasterskiej, a także 

spełnienia wszystkich marzeń i 
zamiarów.

Komitet kościelny ze w. Sobotniki

Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Waleremu 

Lisowskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku życzymy, 
by malutkie Dzieciątko Jezus 

darzyło Cię wszelkimi łaskami 
i pomagało w każdym dniu 

posługi kapłańskiej. Mocnego 
zdrowia, radości, pogody ducha 
oraz błogosławieństwa Bożego 

na każdy dzień!
Wierni i Apostolat Miłosierdzia Bożego 

z par. Najświętszej Maryi Panny, 
Werejki

Czcigodnemu Ojcu  
Stanisławowi Sadowskiemu

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku składamy 
wiązankę najpiękniejszych 

życzeń! Niech nowo narodzony 
Jezus zawsze króluje w sercu, 
dodając sił w służbie Bogu i 

ludziom. Niech zdrowie, radość, 
spokój, miłość i życzliwość 

ludzka zawsze towarzyszą Ci, a 
Matka Boża otacza swoją opieką 

i chroni od zła. 
Z szacunkiem wierni parafianie

z Porozowa

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi  
Janowi Gaweckiemu

z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku z 

całego serca życzymy mocnego 
zdrowia, optymizmu, cierp-
liwości, szczerych i wiernych 

parafian i przyjaciół. Niech Bóg 
hojnie wynagrodzi Księdza za 
niełatwą lecz błogosławioną 
pracę, napełni serce pokojem 
i radością, a Boża moc niech 

towarzyszy przez wszystkie dni 
nowego roku. 

Z modlitwą i szacunkiem Apostolat 
“Margaretka”

Czcigodnym Księżom Janowi 
Radziukowi i Pawłowi  

Urbanowi
z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku przesyłamy 

najserdeczniejsze życzenia. 
Niech narodzony Zbawiciel 

obdarza Was zdrowiem i 
radością, a Gwiazda Betlejemska 
prowadzi najpiękniejszą drogą 

do Pana. Dziękujemy za oddaną 
służbę Bogu i ludziom. 

Wierni z par. św. Józefa w Grodnie

Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Czesławowi 

Pawlukiewiczowi, Andrzejowi 
Radziewiczowi i Wiktorowi 

Myślukowi 
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku składamy 
serdeczne życzenia. Niech 

Wam Bóg błogosławi i obdarza 
swymi łaskami, byście wy-

trwale podążali obraną drogą 
życiową, służąc Bogu i ludziom, 

a także zawsze wspiera Was 
swą miłością. Bądźcie świętymi 

kapłanami! 
Z chrześcijańskim pozdrowieniem 

parafianie z Rosi

Czcigodnym Księdzu Pro-
boszczowi Waleremu  
Bykowskiemu i Ojcu  

Andrzejowi Jodkowskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia składamy moc najserdecz-

niejszych życzeń: błogosła-

wieństwa Dzieciątka Bożego, 
mocnego zdrowia, pogody 

ducha, radości, sił w niełatwej 
pracy kapłańskiej, nieustannej 
opieki Matki Bożej, a także do-
broci ludzkiej. Niech nadzieja 
na lepsze jutro będzie zawsze 

w Waszych sercach. 
Z głębokim szacunkiem parafianie

i Kółko Różańcowe św. Jana  
Niepomucena ze Staniewicz

Czcigodnemu Księdzu  
Andrzejowi Radziewiczowi

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku życzymy 

mocnego zdrowia, życzliwości 
ludzkiej oraz obfitych łask Bo-
żych. Niech nowo narodzony 
Zbawiciel, który niesie pokój 
całemu światu, nieustannie 
obdarza Cię swoimi darami: 
radością, miłością, nadzieją i 

pogodą ducha.
Rodzina Radziewiczów

Czcigodnym Ojcom Walde-
marowi Słocie i Andrzejowi 

Jodkowskiemu, Siostrom 
Antoninie i Miriam

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku składamy 
najserdeczniejsze życzenia 
błogosławieństwa Bożego, 

opieki Najświętszej Maryi Pan-
ny, pokoju w sercu, mocnego 
zdrowia i życzliwych ludzi na 

drodze życia. 
Parafianie z Brzostowicy Wielkiej

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Rejszelowi

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku życzy-
my wewnętrznego pokoju, 
wytrwałości, zdrowia, siły i 
radości oraz Bożego błogo-
sławieństwa na każdy dzień 
nowego roku. Dziękujemy za 
Boże Słowo, piękny przykład 

wiary i mądrości.
Parafianie ze w. Skiersie

Czcigodnemu Księdzu  
Witalemu Czurganowi

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku życzymy 

zdrowia, obfitych darów 
Ducha Świętego, wytrwałości 
w kierowaniu naszym życiem 

duchowym. Niech Dziecię Boże 
przemawia do Ciebie poprzez 
swoje łaski, obdarza uczuciem 

pewności i pokoju, a Matka 
Boża niech przytula Cię do 

swojego serca.
Kółko Żywego Różańca

MB Trokielskiej 

Czcigodnemu Księdzu  
Andrzejowi Kiewlukowi

z okazji Urodzin i Świąt Bożego 
Narodzenia przesyłamy naj-
lepsze życzenia. Niech dobry 
Jezus trzyma Cię przy swoim 
sercu, obdarzając swoim bło-
gosławieństwem i wszelkimi 
potrzebnymi łaskami, a Duch 
Święty niech będzie nieskoń-

czenie szczodry na swoje dary. 
Życzymy także zdrowia, pogo-
dy ducha, radości i pomyślno-

ści w pracy duszpasterskiej.
Parafianie ze Skrzybowców 

Czcigodnemu Księdzu Wik-
torowi Zacharzewskiemu

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku składamy 

moc serdecznych życzeń. 
Niech narodzony Zbawiciel ob-
darzy Cię mocnym zdrowiem, 
radością, miłością i nadzieją, a 
Jego Matka opiekuje się Tobą 

i strzeże codziennie. Niech 
Gwiazda Betlejemska oświetla 

Twe życie i niesie spokój w 
serce i duszę. 

Parafianie z Rohotna

Czcigodnym Księżom
Wiktorowi Wieliwisowi

i Henrykowi Jabłońskiemu
oraz Siostrze Jadwidze 

Miecielica 
z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia przesyłamy najserdeczniej-
sze życzenia: zdrowia, powo-
dzenia we wszystkich spra-
wach, pogody ducha. Niech 

Was ominie smutek, a radość 
zawsze będzie obok. Niech Bóg 
obdarzy wszelkimi dobrami, a 

Matka Boża – łaskami.
Wierni z par. św. Kazimierza

w Putryszkach

Drogiemu Księdzu
Pawłowi Ejsmontowi

z okazji Urodzin oraz Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowe-
go Roku składamy wiązankę 

najpiękniejszych życzeń: 
mocnego zdrowia na długie lata, 

szczęścia, dużo obfitych łask 
od Dzieciątka Jezus, opieki św. 
Patrona, a w nowym roku dużo 

ciepła, radości, siły w nauce, wy-
trwałości w codziennej posłudze 

Bogu i ludziom. Niech Matka 
Boża opiekuje się Tobą w każdej 

chwili życia. 
Rodzice i brat z rodziną

Drogiemu Księdzu
Andrzejowi Kiewlukowi

z okazji Urodzin z całego serca 
życzymy wszelkich łask Bożych 
na każdy dzień życia, nieustan-
nej opieki Matki Najświętszej i 

obfitych darów Ducha Świętego. 
Niech dobry Bóg chroni Cię swą 
potężną dłonią przed wszelkimi 
nieszczęściami, w duszy niech 

panuje spokój, a w sercu – 
miłość.

Rodzice, chrzestni, rodzeństwo 

Szanownej Siostrze
Marii Sokołowskiej

z okazji Urodzin, a także 
wszystkim Siostrom III 

Zakonu św. Franciszka z ich 
rodzinami oraz wszystkim 
Parafianom z par. Teolin  
z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego 2016 Roku 

życzymy wszelkich łask Bożych, 
zdrowia, pomyślności, pogody 
ducha oraz błogosławieństwa 
Dzieciątka Jezus i Jego Matki. 
Przełożona III ZŚF, członkowie Apo-
stolatu “Margaretka”, Kółka Żywego 
Różańca oraz chór parafialny z par. 

Teolin 

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi  
Jerzemu Sakowiczowi

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku życzymy 
dużo zdrowia i obfitych łask 

od Bożego Dzieciątka na każdy 
dzień. Dziękujemy za szczerą 
działalność duszpasterską i za 
wspaniałe kazania. Życzymy 

wytrwałości i cierpliwości. Niech 
dobry Bóg Ci wynagrodzi, a 

Matka Boża ma w swej opiece.
Z modlitwą i wdzięcznością  

parafianie z Korelicz i Worończy

Czcigodnemu Księdzu  
Eugeniuszowi Uczkuronisowi

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Imienin składamy 
najserdeczniejsze życzenia. 

Niech każdy Twój dzień będzie 
oświecony promieniami Bożej 

miłości i miłosierdzia oraz 
wypełniony Jego obfitymi 

łaskami i błogosławieństwem. 
Niech Matka Boża i św. Patron 
nieustannie się Tobą opiekują, 

a obok zawsze będą dobrzy i 
życzliwi ludzie. 

Parafianie ze w. Stare Sioło

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Szczupałowi

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia życzymy dobrego zdrowia, 
szczęścia, radości oraz wszyst-
kich łask Bożych. Niech Duch 
Święty oświeca każdy dzień 

Twojego życia, a Najświętsza 
Panna Maryja nieustannie ma w 
swojej opiece. Radosnych Świąt!

Rodzina Zając

Czcigodnemu
Księdzu Wiaczesławowi 

Matukiewiczowi
z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku przesyłamy 

serdeczne życzenia. Niech nowo 
narodzony Zbawiciel, który 
niesie pokój całemu światu, 
obdarza Cię swoimi darami, 

zdrowiem i radością, a dalsze 
lata życia niech płyną w szczęś-

ciu i pokoju.
Parafianie z kośc. Narodzenia Matki 

Bożej w Dudach

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Pawłowi  

Zwierzyńskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku życzymy 
zdrowia, nieustannej opieki Ma-
ryi Panny, obfitych łask Bożych i 
błogosławieństwa od Dzieciątka 

Jezus. Dziękujemy Ci za pracę w 
naszej parafii, cierpliwość, pięk-
ne, mądre, pouczające kazania, 
skromność, troskę o ludziach 
i dobre, czułe serce, a Twojej 

Mamie – za syna kapłana.
Z modlitwą i szacunkiem wierni z par. 

św. Jerzego w Wornianach  
i z kapl. w Woronie

Czcigodnemu Księdzu  
Pawłowi Szańczukowi

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia z całego serca życzymy moc-

nego zdrowia, pogody ducha, 
spełnienia marzeń i zamiarów, 
dobrych i życzliwych ludzi na 
drodze kapłańskiej. Niech Pan 

Bóg obficie Ci wynagrodzi, 
a Matka Boża otacza swoją 

opieką. 
Parafianie z Hoży

Czcigodnym Księżom: Anto-
niemu Filipczykowi, Jerzemu 

Sadowskiemu, Dymitrowi 
Lewczykowi, Henrykowi 
Jabłońskiemu i Pawłowi 

Ejsmontowi
z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia oraz Nowego Roku życzymy 

dużo zdrowia i obfitych łask 
Bożych. Niech Pan Bóg Wam 

błogosławi i dodaje sił do 
realizacji wszystkich planów 

i zamiarów, a Matka Boża 
otacza swoją opieką w trudnych 

chwilach. 
Kółko Różańcowe NMP Nieustającej 
Pomocy i III Zakon św. Franciszka z 

par. św. Wacława w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu Micha-
łowi Wasilkiewiczowi

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia oraz Nowego Roku życzymy 
dużo zdrowia i obfitych łask Bo-
żych na długie lata. Niech Pan 
Bóg Ci błogosławi przez całe 

życie, a Matka Boża opiekuje się 
Tobą zawsze i wszędzie. Szczęść 

Boże! 
„Margaretka” z par. św. Wacława

w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu  
Proboszczowi Pawłowi  

Białonosowi
z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku przesyłamy 

serdeczne życzenia darów 
Ducha Świętego, stałej opieki 

Matki Najświętszej, pogody du-
cha, dobrych i serdecznych ludzi 
obok oraz pięknych plonów na 
niwie Pańskiej i błogosławień-

stwa Bożego.
Wdzięczni parafianie z Makarowiec

Kochanemu Synu Wiaczesła-
wowi Matukiewiczowi

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku przesyłamy 
serdeczne życzenia. Niech Pan 

Bóg Ci błogosławi obficie, obda-
rzając zdrowiem i potrzebnymi 

łaskami w pracy duszpasterskiej. 
Niech Maryja Wspomożyciel-

ka Wiernych prowadzi Cię 
prostymi drogami i opiekuje się 

codziennie.
Rodzice

Czcigodnym Księżom 
Pawłowi Astukiewiczowi i 

Witalemu Bielenikowi oraz 
Siostrom z par. Indura

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

serca życzymy, żeby malutki 
Jezus obdarzył Was swoją łaską, 
siłą, zdrowiem i wytrwałością. 

Bóg zapłać za modlitwę i ofiarną 
pracę.

Parafianie z Indury

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Pawłowi 

Pawlukiewiczowi
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku składamy 
serdeczne życzenia. Niech Pan 

wynagrodzi Ci za trudności, 
które napotkałeś, a Dzieciątko 

Jezus błogosławi i wzmac-
nia wiarę, obdarza mocnym 
zdrowiem i optymizmem. 

Dziękujemy za pielgrzymki do 
świętych miejsc Białegostoku i 
Litwy, za możliwość ubogacić 
się duchowo, za szacunek do 

każdego z nas. 
Z modlitwą dzieci i młodzież, wierni

z par. Graużyszki

 ciąg dalszy życzeń w 
następnym numerze




