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GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

Tradycja
kolędowania 

„Przyjdź, Panie, napełnij me serce i natchnij mnie do dawania plonu”. Papież Franciszek

WYNIKI
2017 ROKU

W KOŚCIELE NA
GRODZIEŃSZCZYŹNIE

Każdy rok zachowuje się 
w pamięci w sposób szczególny. 
W sercu pozostają ślady różnych 
wydarzeń: zarówno krótkoter-
minowych, jak i długotermino-
wych, zarówno radosnych, jak i 
smutnych. Wpływ każdego z nich 
na życie jest inny, jednak wszyst-
kie one łączą się w jeden bagaż, 
z którym dalej kroczymy w przy-
szłość. Przypomnijmy razem, jak 
ten rok odbił się na życiu wspól-
noty diecezjalnej.

 ciąg dalszy na str. 4-5
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Koniec roku kalendarzo-
wego nieuchronnie nam przy-
pomina, że czas leci szybko i 
teraźniejszość błyskawicznie 
zmienia się w przeszłość. Suk-
cesy i zyski stracą wartość – 
zostanie tylko to, co Boże, 
czyli to, co wieczne. Jeden ze 
znanych myślicieli amerykań-
skich Henry Van Dyke napi-
sał: ,,Czas jest zbyt wolny dla 
czekających. Zbyt gwałtowny 
dla lękających się. Zbyt długi 
dla cierpiących. Zbyt krótki 
dla tych, którzy się weselą. 

Jednak dla tych, którzy kocha-
ją, czas jest wiecznością”.

Jako diecezjalna wspól-
nota Kościoła grodzieńskie-
go mamy za co podziękować 
Bogu w bieżącym roku. Roz-
poczęcie I Synodu Diecezji 
Grodzieńskiej, diecezjalna pe-
regrynacja fi gury Matki Bożej 
Fatimskiej, poświęcenia i kon-
sekracje świątyń – to tylko 
niektóre ważne wydarzenia, 
których staliśmy się świadka-
mi. Dużo nam zostało dane i 
to zobowiązuje!

Bóg nas wybrał i nam 
zaufał, obdarzył godnością 
swoich dzieci i powierzył od-
powiednie zadanie do speł-
nienia – w zależności od tego, 
jakie mamy powołanie. Nie 
pozostawił nas samych, lecz 
poprowadził drogami ku swo-
jemu miłosierdziu, którego 
tak bardzo potrzebuje współ-
czesny człowiek.

Dlatego w tym czasie, 
kiedy wiele ludzi z niedowie-
rzaniem patrzy na kalendarz, 
który wkrótce będą musieli 

zmienić na nowy, zanosimy 
do Pana nieba i ziemi z serca 
płynące słowa wdzięczności. 
Przed nadejściem nowego 
roku powinniśmy powiedzieć 
Stwórcy: „Bądź uwielbiony 
za wszystko, co w nas i przez 
nas zdziałałeś, za dar ży-
cia i wszelkie okazane łaski, 
za miłość i uczciwość, za to, 
że pozostajesz w Chlebie mi-
łości, że możemy być świat-
łem dla świata i solą zie-
mi. Bądź uwielbiony, Panie, 
w dziełach naszych rąk i serc!”.

Drodzy Czytelnicy!
Wraz z zespołem redakcyjnym pragnę podziękować Bogu za to dobro, które mogliśmy wspólnie stworzyć, 

idąc razem drogą wiary. Z całego serca dziękuję również Wam wszystkim za każdy wyraz życzliwości oraz 
za to, że nasza gazeta jest częstym gościem w Waszych domach. Dziękuję za listy i ciepłe słowa. Jesteście dla 
nas bardzo ważni. Cenimy każde Wasze staranie, aby gazeta była żywa i aktualna.

Niech Słowo Chrystusa w Was przebywa z całym swym bogactwem, abyście przeżywali swoje codzienne 
sprawy pod wpływem łaski, śpiewając w sercu. Jak mówił św. Jan Paweł II, wszystko, cokolwiek czynicie słowem 
lub czynem, czyńcie w Imię Pana naszego Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Ks. Jerzy Martinowicz

Ostatnie dni odchodzącego roku pełne są gorączkowych podsumowań, 
bilansów, raportów... Ludzie liczą dochody, zyski, wydatki i straty. Z telewizji, 
radia, prasy, internetu dowiadujemy się o najważniejszych wydarzeniach 
politycznych, sportowych, kulturalnych na świecie, w kraju. Jednak trzeba 
sobie uświadomić, że wczorajszy dzień już do nas nie należy, przechodzi 
do historii. Warto więc z wdzięcznością wspominać przeszłość, całym ser-
cem angażować się w teraźniejszość i ufnie otwierać się na przyszłość.

SŁOWO REDAKTORA

Łk 1, 26-38
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, 

zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi 
imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było 
na imię Maryja. Wszedłszy 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 bowiem 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 końca”. 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.

NIECH JEZUS ŻYJE W NAS!

Ewangelia z dzisiejszej niedzieli uczy nas właściwe-
go przeżywania tajemnicy Bożego Narodzenia. Ukazuje 
nam Matkę Najświętszą i Jej wiarę. Maryja bez reszty 
zawierza siebie Stworzycielowi, otwierając swe serce 
na działanie Ducha Świętego. Każdy, kto tak jak Ona 
ufa bez granic miłości Ojca, przyjmuje Zbawcę i żyje 
Jego Boskim życiem. Wtedy też Duch Święty nadaje 
kształt myślom, słowom i czynom człowieka, czyniąc go 
podobnym do Jezusa.

Nie zapomnijmy w okresie obchodów narodzin 
Chrystusa o tym, co najważniejsze – Syn Boży przycho-
dzi na świat, aby wywyższyć człowieka. Gdy więc zapuka 
do serca, otwórzmy je z wiarą, jak uczyniła to Maryja. 
Niech przez działanie Ducha Świętego Jezus znajdzie 
w nim miejsce i zawsze żyje w nas!

Czy jestem w stanie całkowicie zawierzyć się Bogu? 

Czy moje serce jest gotowe,
by zaprosić do siebie Jezusa? 

IV NIEDZIELA ADWENTU

Ks. Jerzy Martinowicz

Łk 2, 22. 39-40

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według 
Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa 
do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. A gdy 
wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili 
do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś 
rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, 
a łaska Boża spoczywała na Nim.

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

NAŚLADUJMY
ŚWIĘTĄ RODZINĘ!

Biblia niewiele mówi o Świętej Rodzinie, ale znaw-
cy potrafią nawet z tych nielicznych miejsc dużo 
wyczytać. Poza tym sporo możemy się dowiedzieć 
pośrednio, patrząc na Jezusa, bo przecież każdy czło-
wiek ma w sobie ślady osobowości rodziców, tego, jak 
był wychowywany, jak przebiegało jego dzieciństwo.

W domu Chrystusa panowała pogodna atmosfe-
ra pełna miłości – trwałej, niezachwianej, wiernej... 
Do naśladowania życia Jezusa, Maryi i Józefa jest 
wezwana każda rodzina. Dziś, w dobie kryzysu war-
tości duchowych, w sposób szczególny potrzebuje-
my konkretnego ideału, którym jest Święta Rodzina. 
Nie możemy stracić go z oczu, ponieważ dopóki czło-
wiek ma przed oczyma wzór doskonałości, dopóty – 
nawet jeśli nie jest w stanie go dosięgnąć – mimo 
wszystko krok po kroku do niego się przybliża.

Co robię, aby moja rodzina była Bogiem silna?

Czy jestem dobrym przykładem
dla swoich dzieci, wnuków?

Umiłowani
w Chrystusie Panu

Bracia i Siostry!
Drodzy Diecezjanie!

Boże Narodzenie znowu zaprasza nas do Betlejem, w którym pasterze znaleźli

Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Wspominając wydarzenia tamtej nocy, 

starajmy się przeżyć je na nowo. Wzywajmy Ducha Świętego, aby pomógł nam wejść 

w tajemnicę betlejemskiej nocy, uczestniczyć w niej z miłością, w duchowej bliskości 

ze Świętą Rodziną. 

Niech naszym udziałem będzie doświadczenie narodzin Jezusa we własnym życiu. 

Niech Chrystus rodzi się w naszych sercach, by Jego miłość owocowała codziennymi 

czynami miłości, Jego radość pomagała przezwyciężać wszelki lęk i bojaźń, a Jego 

dobroć – pochylać się nad potrzebującymi.

Drodzy Bracia i Siostry, życzę Wam owocnego przeżywania świąt Bożego Naro-

dzenia, łącząc się duchowo przy wigilijnym stole i dzieląc się tradycyjnym opłatkiem. 

Niech radość zagości w Waszych sercach, rodzinach i całym społeczeństwie. Niech 

Jezus Chrystus, Syn Boży, który przychodzi na świat z darem zbawienia, wzmacnia Was 

w wierze, nadziei i miłości. Życzę, by czas nowego 2018 roku był naznaczony działaniem 

Ducha Świętego i Jego darami, obfi tując w owoce Jego przemieniającej obecności: w mi-

łość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie 

(Ga 5, 22). 
Szczęśliwych, spokojnych, pełnych nadziei i optymizmu świąt Bożego Narodzenia i 

szczęśliwego, bogatego w Boże błogosławieństwo Nowego 2018 Roku!  

Aleksander Kaszkiewicz,

biskup grodzieński

“Udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, 

Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”.
(Łk 2, 16)

Dano nam tak wiele!

http://code-industry.net/
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Niektóre zlai-
cyzowane społe-
czeństwa zatraciły 
chrześcijański sens 
niedzieli, na którą 
swe światło rzuca 
Eucharystia. W ta-

kich sytuacjach konieczne 
jest ożywienie tej świado-
mości, aby odzyskać sens 
świętowania, radości, wspól-
noty parafi alnej, solidarności, 
odpoczynku, który odnawia 
duszę i ciało. Tych wszystkich 
wartości uczy nas Euchary-
stia. [...] Co możemy odpo-
wiedzieć tym, którzy twierdzą, 
że nie ma potrzeby chodzenia 
na Mszę św., nawet w niedzie-
le, bo ważne jest, aby dobrze 
żyć, kochać innych? To praw-
da, że jakość życia chrześci-
jańskiego mierzy się zdolno-
ścią do miłości, jak Jezus po-
wiedział: „Po tym wszyscy po-
znają, żeście uczniami moimi, 
jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali” (J 13, 35). Jakże 
jednak możemy praktyko-
wać Ewangelię, nie czerpiąc 
niezbędnej do tego energii 
w każdą niedzielę, jedna 
po drugiej, w niewyczerpal-
nym źródle Eucharystii? Nie 
idziemy na Mszę św., aby dać 
coś Bogu, ale aby otrzymać 
od Niego to, czego naprawdę 
potrzebujemy.

Fragment przemówienia 
podczas audiencji generalnej

w Watykanie, 13.12.2017

Papież Franciszek

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

T e g o r o c z n e 
hasło przybycia 
Bet le jemskiego 
Ognia Pokoju – 
„W Tobie  j es t 
światło”. Przypo-
mina nam prawdę 

o tym, że to szczególne świat-
ło zawsze pochodzi od Boga. 
Wskazuje na głębokie prze-
nikanie do ludzkiego życia 
światła Jezusa, który „oświeca 
ciemność”.

Każdy z nas niezależnie 
od wieku może zostać czło-
wiekiem, który niesie światło, 
czyli niesie Chrystusa światu. 
Do tego nawołuje Ojciec Świę-
ty Franciszek, mówiąc: „Idź i 
głoś”. Zachęca nas do bycia 
głosicielami Bożej Nowiny 
w swoim środowisku, miej-
scach nauki i pracy. Możemy 
realizować to nie tylko po-
przez wielkie wydarzenia, lecz 
przede wszystkim poprzez 
codzienną posługę na rzecz 
innych ludzi; poprzez światło, 
które zachowujemy w oczach; 
poprzez pogodę ducha, któ-
rej nie zachwieją nawet naj-
trudniejsze dni; poprzez chęć 
służyć, nawet gdy doświadcza-
my rozczarowania. Im więcej 
światła Jezusa posiadamy, 
im więcej tego światła jest 
w rodzinach, tym bardziej 
dynamiczna jest nasza wspól-
nota, a misja – prawdziwsza.

Rozpalmy w innych świat-
ło, które trwa w nas, aby lu-
dzie, skierowani ku światłu, 
wierzyli nie w ciemność, ale 
w jasność dnia; aby nie pod-
dawali się nocy, ale mieli na-
dzieję na ranek; aby nie pod-
porządkowali się złu i zawsze 
wierzyli w nieskończone możli-
wości dobra. [...] Współczesny 
człowiek i świat potrzebują 
tego światła!

Fragment przemówienia 
wygłoszonego podczas powitania 

Betlejemskiego Ognia Pokoju, 
19.12.2017

Ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz

Narodzenie Pana na 
pewno jest dla chrześcija-
nina jednym z najbardziej 
oczekiwanych dni w roku. 
Żaden inny nie przynosi 
tylu wrażeń i emocji, ra-
dości i pokoju do serca. Ta 
uroczystość ma szczególną 
atmosferę, którą nie za-
wsze da się przekazać lub 
opisać, trzeba jej po prostu 
doświadczyć, w niej się za-
nurzyć. Dlatego też wszyscy 
z niecierpliwością czekamy 
na to ważne wydarzenie – 
Dzień Urodzin Chrystusa.

Jednak jak często się 

zdarza, że po uroczystości, 
po przyjemnych i rados-
nych chwilach wraca szara 
codzienność: praca, obo-
wiązki, kłopoty. . . Takie jest 
życie. I może się wydać, 
że po Bożym Narodzeniu 
nie zostało już ani śla-
du. Choinka jest chowana 
na strychu lub wrzucona 
do śmietnika; piękne i 
szczere słowa, powiedziane 
i usłyszane podczas łama-
nia się opłatkiem, zaciera-
ją się w pamięci; radość, 
że cała rodzina zebrała się 
razem, gaśnie. Wszystko 

wraca na swoje miejsce. 
Jak się mówi, święta, świę-
ta i po świętach. Jednak czy 
w tym tkwi prawdziwa 
istota Bożego Narodzenia? 
Na pewno nie! 

Boże Narodzenie to 
nie tylko okazja do świę-
towania, dobre jedzenie, 
odwiedzanie krewnych 
i znajomych lub pięknie 
ubrana choinka z prezen-
tami i bogato wystrojone 
mieszkanie. Jest w nim zde-
cydowanie coś więcej! Boże 
Narodzenie to możliwość 
znowu zaprosić Chrystusa

do swojego serca i swoje-
go życia; powód, by po raz 
kolejny się upewnić, czy 
dobrze zostało przygoto-
wane dla Niego miejsce 
w naszej codzienności, 
w naszych rodzinach. Prze-
żywanie tej prawdy nie 
może ograniczać się do jed-
nego dnia. Powinno trwać 
przez całe życie i ciągle 
przypominać o drodze do 
Nieba, w jakim kierunku 
mamy zmierzać ku święto-
ści, o miłości do Stwórcy i 
bliźniego oraz że wszyscy 
jesteśmy dziećmi bezgra-

nicznie kochającego Ojca.
 Pamiętajmy, że tylko 
od nas samych zależy, czy 
Jezus pozostanie w na-
szym życiu, mimo że świę-
ta się skończą i pochłonie 
nas codzienność. Niech 
więc tegoroczne obcho-
dy Bożego Narodzenia 
będą dla każdego zachętą 
do trwania na stałe w ra-
dości z powodu przyjścia 
na świat Chrystusa.

Ks. Jan Romanowski

„Tradycja kolędowania 
w grodzieńskiej parafii fran-
ciszkańskiej pojawiła się 
jeszcze w latach 90., jednak 
z biegiem czasu stopniowo 
zanikła – opowiada o. Pa-
weł Romańczuk OFMConv. – 
W celu odrodzenia i posze-
rzenia tego pięknego świą-
tecznego obrządku w ubie-
głym roku stworzyliśmy 
specjalną grupę kolędników. 
Do jej składu weszli mini-
stranci i młodzież z parafii. 
Nasze pierwsze kolędowa-
nie odbyło się bardzo po-
myślnie. Podczas odwiedza-
nia domów udało się do-
tknąć serc ludzi prawdziwą 

prostotą i szczerością, po-
móc w pełni odczuć atmosfe-
rę świąt Bożego Narodzenia. 
Gospodarze spotykali nas 
z ogromną radością. Mówili, 
że przez wiele lat nie witali
kolędników. Dziękowano 
nam, częstowano, a to świad-
czy, że debiut się udał. Dla-
tego też w tym roku nawet 
nie powstało pytanie, czy 
znów pójdziemy dzielić się 
Dobrą Nowiną”.

Przygotowanie do tego-
rocznego kolędowania za-
częto na początku grud-
nia. Sporządzono scenariusz 
przedstawienia, młodzież po-
dzieliła role, nauczyła się 

wierszyków i pieśni kolęd-
niczych, a także przyszyko-
wała odpowiednie stroje i 
atrybuty. 

„Wiemy, że kolędowanie 
jest tradycją o korzeniach 
pogańskich – zaznacza 
o. Paweł. – Jednak my, jako 
szczerzy katolicy, stawiamy 
akcent na chrześcijańskiej 
uroczystości. Podczas kolę-
dowania staramy się prze-
kazać ewangeliczną nowinę 
o narodzeniu się Jezusa za 
pomocą różnorodnych sym-
boli kolędniczych. Młodzież 
niesie wizerunek Gwiazdy 
Betlejemskiej, która przy-
pomina tę, co się zapaliła 

na niebie, gdy na świat przy-
szedł Zbawiciel. Kolędnicy 
przebierają się nie w boha-
terów pogańskich – jak koza, 
niedźwiedź – tylko w pa-
stuszków i aniołów, Matkę 
Bożą i św. Józefa, trzech króli, 
przypominając w ten sposób 
o uczestnikach świętej nocy 
Narodzin Pana”. 

Warto podkreślić, że dla 
aktorów-amatorów z fran-
ciszkańskiej parafii kolędo-
wanie jest nie tylko impre-
zą przebieraną, lecz także 
próba zrozumienia wiel-
kiego wydarzenia i przy-
bliżenia jej sensu każdemu 
człowiekowi. Przychodząc 

do domów, kolędnicy 
nie tylko składają życzenia 
gospodarzom z okazji Bo-
żego Narodzenia: zdrowia, 
szczęścia i powodzenia. 
Skupiają uwagę na tym, że 
przez radosne wydarzenie 
przyjścia na świat Chrystu-
sa wszyscy ludzie narodzili 
się do nowego, wiecznego 
życia. Trzeba więc się cie-
szyć z każdego dnia dane-
go przez Pana, dziękować 
Mu za możliwość bycia ra-
zem, troszczyć się nie tylko 
o uroczysty wystrój, lecz 
także o czystość duszy 
w świątecznym okresie 
oraz inne dni roku.

Wład Trambowicz

      Kolędowanie to swego rodzaju świadectwo naszej 
wiary. Idąc ulicami miasta, śpiewamy 
pieśni religijne, pokazujemy, że istnieje 

młodzież – twórcza, radosna, aktywna, która 
nie wstydzi się demonstrować swą przynależ-
ność do Kościoła. Przechodnie zawsze witają 

nas głośnymi okrzykami, oklaskami, my na-
tomiast składamy im życzenia z okazji 
świąt Bożego Narodzenia.

Gdy wchodzimy do mieszkań, staramy się za pomocą 
przygotowanego przedstawienia przekazać podstawową

treść świąt. Zauważamy, że niektóre osoby po naszym 
występie są zamyśleni. Być może gdzieś w głębi duszy zaczynają rozważać sens 
swego życia, wartości, którymi się kierują co dnia. Bardzo ważne jest to, że 
w każdym domu na zakończenie kolędowania nie tylko składamy piękne ży-
czenia, lecz także razem się modlimy w intencji rodziny, która nas przyjmuje.
Kolędujemy w drugim dniu świąt. Nie żałuję, że nie spędzam tego czasu przy 
uroczystym stole ze swoją rodziną, ponieważ wiem, że przyczyniam się do waż-
nej i potrzebnej sprawy. Krewni mnie wspierają, gdyż są pewni, że podobna 
działalność mnie uskrzydla.

Nieść radość
wszystkim ludziom

Z Gwiazdą Betlejemską, Józefem, 
Maryją, maleńkim Jezusem oraz innymi 
uczestnikami procesji młodzież parafi i 
Matki Bożej Anielskiej wyruszy 26 grud-
nia od domu do domu. Kolędnicy odwie-
dzą dziesiątki rodzin, aby napełnić ser-
ca ludzi radością z okazji Narodzenia 
się Chrystusa, a w dodatku otrzymać 
mnóstwo jaskrawych emocji oraz wór 
poczęstunków.

Julia Pukiel

Kolędujemy tylko w naszej parafi i. To część miasta, 
gdzie w większości znajdują się domy, 

a nie bloki wielopiętrowe. Mieszka tam 
wielu katolików, trzeba się więc zatrzymywać 

prawie przy każdej furtce. Od dawna się uważa, 
że przyjście kolędników to szczęśliwy znak, być 

może z tej racji ludzie zapraszają nas bar-
dzo chętnie. Zdarzało się, że trafi aliśmy 

do domów, gdzie mieszkają prawosławni. Jednak i 
tam nasza obecność sprawiała radość.

Gospodarze zawsze gościnnie nas przyjmują, życzli-
wie reagują na występ, dołączają do śpiewu. Najbardziej 

wzruszają mnie momenty, gdy patrząc na nas, mieszkańcy przypominają 
sobie własne dzieciństwo i młodość, jak sami byli kolędnikami, opowiadają 
o babciach i dziadkach, którzy zachowali świąteczne tradycje, o zaśnieżonych 
zimowych wioskach, gdzie Boże Narodzenie było przeżywane w szczególnej, 
rzeczywiście ciepłej i rodzinnej atmosferze.
Uważam, że w radosne święta przyjścia Pana na świat nie trzeba się zamykać 
w sobie, tylko wychodzić na zewnątrz, dzielić się swoimi emocjami. A gospo-
darze obowiązkowo się odwdzięczą: ktoś – przez uśmiech, ktoś – przez dobre 
słowo, ktoś – przez przysmaki.
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Kinga Krasicka

Boże Narodzenie po Bożym Narodzeniu

W ubiegłym roku kolędnicy z piosenkami i życzeniami odwiedzili 
około 50 domów

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


4 №24
24 grudnia 2017

OSOBA ROKU: ŚP. KS. LEONID NIEŚCIUK
24 marca odszedł do wieczności proboszcz parafi i w Gierwiatach (dekanat Ostrowiec) 

ks. Leonid Nieściuk. To dzięki jego staraniom okazała miejscowa świątynia została odnowiona, 
a dookoła niej powstał śliczny krajobraz. Dziś przyciąga uwagę licznych turystów z kraju i zagranicy. 
Z powodu niezwykłego piękna goście miasteczka nazywają Gierwiaty „perłą Białorusi”, porównu-
jąc je z maleńką Szwajcarią lub francuskim Wersalem, a sam kościół obwołali „białoruskim Notre-
Dame”.

Informacje
Ks. Leonid Nieściuk urodził się 24 maja 1955 roku. Święcenia kapłańskiej przyjął z rąk biskupa 

Ludwikasa Pawilonisa 22 maja 1982 roku w Kownie (Litwa). Od 1996 roku posługiwał jako proboszcz 
parafi i Najświętszej Trójcy w Gierwiatach. Zmarł 24 marca 2017 roku. Ciało śp. duszpasterza spoczywa 
przy miejscowej świątyni.

Śmierć kapłana dla wspólnoty diecezjalnej, a szczególnie parafi alnej zawsze jest wielkim bólem. Jed-
nak życie toczy się dalej. Przychodzi inny duszpasterz, który kontynuuje dzieło ewangelizacji. Należy 
usilnie się modlić, aby w te kapłańskie szeregi wstępowały nowe osoby, które za jakiś czas będą 
godnie podtrzymywać rozpoczęte dzieło. To wielkie szczęście, że diecezja grodzieńska w 2017 roku 
ubogaciła się w trzech kapłanów. Zostali nimi ks. Andrzej Honczar z parafi i Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Lidzie, ks. Andrzej Białobłocki z parafi i św. Franciszka Ksawerego w Grodnie oraz ks. Eu-
geniusz Cichon z parafi i Miłosierdzia Bożego w Lidzie.

WYNIKI 2017 ROKU
W KOŚCIELE NA GRODZIEŃSZCZYŹNIE

To Boże Narodzenie będę obchodził po raz 56. W ciągu ostatnich 11 lat przeżywam je ze szczególną, wielką 

radością w duszy...

Boże Narodzenie w naszej rodzinie świętowało się zawsze. Nawet w czasach, gdy kościoły były zamknięte, za wiarę 

prześladowano. Pamiętam, jak podczas służby wojskowej otrzymywałem od krewnych opłatek w kopercie.

Jednak w niezauważalny sposób w moim życiu nadszedł taki okres, w którym nie mogłem odróżnić dnia powsze-

dniego od uroczystości – wszystko było tak samo szare. I to ja byłem temu winny. Z powodu nadużycia alkoholu znala-

złem się na marginesie społecznym. Choć byłem świadomy, że jest to straszne, że z mego powodu cierpią żona i dzieci, 

nic nie mogłem z tym zrobić. Niby czyniłem postanowienia, ale nie udawało mi się ich realizować. 

W ten sposób mijały lata. I oto pewnego dnia Bóg skierował na moją drogę życiową o. Józefa Gęzę. Czułem, że Wszechmocny wyciąga do mnie 

rękę przez tego kapłana. Duszpasterz zapewniał, że w tak trudnej sytuacji trzeba leczyć przede wszystkim duszę.

Potem miały miejsce rekolekcje, warsztaty duchowe, rozważania w kościele domowym. W tych momentach Pan dotykał mojej duszy. Choć 

nie od razu, stopniowo, z Bożą pomocą udało mi się wrócić do normalnego trybu. Moje drugie życie rozpoczęło się 27 grudnia 2006 roku...

Szczere podziękowanie, o. Józefowi składam w imieniu żony i dzieci! Dzięki Ojcu teraz w duchu Bożym przeżywam każdą uroczystość 

i, tak naprawdę, każdy dzień. Przynajmniej o to się staram. I z całego serca życzę tego wszystkim ludziom!

Piotr Skrymlewicz, m. Korobczyce

Redakcja „Słowa Życia” utworzyła ranking na podstawie najbardziej znaczących dla diecezji grodzieńskiej wydarzeń, które miały miej-
sce w 2017 roku. Komentuje je pasterz Kościoła na Grodzieńszczyźnie ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz.

WIZYTA ROKU: ODWIEDZENIE GRODNA PRZEZ NUNCJUSZA
APOSTOLSKIEGO NA BIAŁORUSI

4-6 marca mieszkańcy miasta nad Niemnem po raz pierwszy witali watykańskiego dyplo-
matę arcybiskupa Gabora Pintera. Hierarcha przybył z chęcią poznania Kościoła partykularnego 
na Grodzieńszczyźnie. W ramach wizyty Nuncjusz Apostolski spotkał się z katolickim i prawo-
sławnym duchowieństwem, władzami miasta, a także odwiedził wspólnoty parafi alne i poroz-
mawiał z miejscowymi wiernymi.

10 listopada, dzień przed 25-leciem nawiązania stosunków dyplomatycznych między Sto-
licą Apostolską a Białorusią, papież Franciszek przyjął na audiencji arcybiskupa Gabora Pinte-
ra. Mamy nadzieję, że Nuncjusz Apostolski podzielił się z Ojcem Świętym dobrymi wrażeniami 
o Kościele na Białorusi i, w szczególności, na Grodzieńszczyźnie.

Wizyta arcybiskupa Gabora Pintera do Grodna była odebrana z wielką życzliwością i entuzjazmem 
przez naszych wiernych. W osobie przedstawiciela Watykanu diecezjanie niejako witali samego Ojca 
Świętego Franciszka. Podczas wizyty Nuncjusz Apostolski zapewnił, że robi wszystko, aby długo ocze-
kiwany przyjazd papieża na Białoruś stał się faktem. Zostaje nam tylko się modlić w tej intencji i 
cierpliwie czekać!

STRATA ROKU: ZNISZCZONY KOŚCIÓŁ W KLUSZCZANACH
Rankiem 6 czerwca w Kluszczanach (dekanat Ostrowiec) podczas pożaru spłonęła świątynia 

z prawie 300-letnią historią. Zgodnie z ofi cjalną wersją miało miejsce zwarcie przewodów elek-
trycznych.

Obecnie miejscowi wierni gromadzą się na modlitwie w starej plebanii, która znajdu-
je się przy kościele. Tam też zdecydowano budować kaplicę. Jak powiedział proboszcz parafi i 
ks. Anatol Zacharzewski, zostały już wstawione nowe okna, drzwi, planuje się kupić ławki i obrazy 
do świątyni. Dzięki hojności diecezjan oraz ludzi dobrej woli znaczna część remontu już została 
wykonana.

Każda świątynia jest miejscem świętym, gdzie ludzie mogą spotkać się z Bogiem. Spalenie zabytko-
wego kościoła w Kluszczanach jest ogromną stratą dla całej diecezji, gdyż wszyscy tworzymy jedną 
wielką wspólnotę w Chrystusie. Z powodu okrutnego pożaru wierni zostali pozbawieni miejsca 
modlitwy. Ważną sprawą jednak jest to, że nadal gromadzą się w każdą niedzielę, bo tak naprawdę 
to oni sami tworzą ten kościół duchowy. Ufam, że dzięki ofi arności naszych diecezjan, którzy oka-
zali wsparcie materialne, oraz innych ofi arodawców w najbliższym czasie powstanie tu nowy dom 
modlitwy.

LICZBA ROKU: 163
Właśnie tyle dni (od 13 maja do 22 listopada) trwała diecezjalna peregrynacja fi gury Matki 

Bożej Fatimskiej z okazji 100. rocznicy objawień Maryi w Portugalii. Diecezjanie mieli możliwość 
na nowo odkryć dla siebie orędzie fatimskie.

Prawie przez pół roku Matka Boża w fatimskiej fi gurze wędrowała przez nasze wioski i miasta. Były to 
swoiste rekolekcje, które poruszyły niejedno serce, zapraszając do wejścia na drogę modlitwy, pokuty 
i nawrócenia; szczególny czas wsłuchiwania się na nowo w głos Maryi, który 100 lat temu usłyszała 
trójka małych pastuszków, a który w tym czasie usłyszał lud wierny naszej ziemi.

  Liczba katolików w Szwe-
cji wzrasta z powodu migracji i 
wielu nawróceń. Wśród nawró-
conych – byli luteranie, ateiści 
oraz muzułmanie. Ordyna-
riusz Stockholmu kardynał 
Anders Arborelius zauważa, 
że „zwykle są to ludzie dobrze 
wykształceni, którzy dążą 
do szukania prawdy”. Hierar-
cha przyznał, że jest zmuszony 
do kupowania lub wynajmo-
wania świątyń protestanckich, 
by mieć miejsce na celebrowa-
nie dla wiernych Eucharystii. 
W ten sposób Skandynawia 
dziś jest jedynym regionem 
Europy, gdzie Kościół katolicki 
rozwija się w szybkim tempie.

  Podobnie jak w Pol-
sce, we Włoszech zabiega się 
o ograniczenie handlu w nie-
dziele i święta. Przewodniczący 
komisji włoskiego episkopatu 
ds. pytań pracy i problemów 
społecznych arcybiskup Filip-
po Santoro poparł inicjatywę 
parlamentarną, która powinna 
uregulować tę kwestię. Hie-
rarcha podkreślił, że nie ma 
na względzie orientacji poli-
tycznej – interesuje go jedynie 
godność człowieka. „Pracy 
nie wolno poświęcać całego 
życia” – zauważył przedsta-
wiciel włoskiego episkopatu.

  Obraz Leonarda da Vin-
ci „Zbawiciel świata”, który 
na listopadowej aukcji domu 
Christie’s osiągnął rekordową 
cenę 450,3 mln USD, został 
kupiony przez saudyjskiego 
księcia Badera ibn Abdullaha 
ibn Mohammeda ibn Farhan 
as-Sauda. Jest obecnie naj-
droższym w historii dziełem 
sztuki sprzedanym na aukcji 
publicznej. Obraz przedstawia 
Jezusa, który trzyma w lewej 
ręce kryształową kulę – symbol 
świata –  a prawą dłoń unosi 
do błogosławieństwa. Zdaniem 
historyków sztuki powstał 
ok. 1500 roku dla króla Francji 
Ludwika XII.

  Król rock’n’rolla, znany 
z mnóstwa popularnych pio-
senek, Elvis Presley śpiewał 
też o wierze. Amerykański 
piosenkarz nie raz wykorzy-
stywał motywy chrześcijańskie 
w swojej twórczości. Utwór 
„Miracle of the Rosary” („Cud 
różańca”) ukazał się na płycie 
„Elvis Now” w latach 70. Jed-
nak nie jest to jedyna piosenka 
o tematyce religijnej, wykona-
na przez znanego celebrytę. 
W repertuarze Elvisa znalazł 
się też piękny utwór „In My 
Father’s House” („W domu 
mojego Ojca”), treść którego 
bezpośrednio jest związana 
ze słowami Chrystusa.

  Aplikacja „5 minut z Bo-
giem” to elektroniczna forma 
modlitewnika, w którym na 
każdy dzień znajdziemy jeden 
z psalmów z brewiarza, Ewan-
gelię czytaną tego dnia na 
Mszy św., rozważanie i pytanie 
do refl eksji, prośby z jutrzni, 
„Ojcze nasz” oraz modlitwę 
końcową z jutrzni wybranego 
dnia. „To tylko pięć minut na 
dobę, a dzień od razu staje 
się piękniejszy” – komentują 
użytkownicy. Aplikację przy-
gotowała redakcja „Przewod-
nika Katolickiego”, która już 
od roku co miesiąc daje swo-
im czytelnikom modlitewnik 
w drukowanej wersji. Aplika-
cję można za darmo pobrać 
z Google Play lub App Store.

credo.pro; deon.pl;
niedziela.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Angelina Pokaczajło

 ciąg dalszy ze str. 1

radością w duszy...radością w duszy...
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Tak się stało, że znowu odbywam karę (do 25 stycznia 2020 roku) w grodzieńskim więzieniu nr 1. Jest to jedno z nielicznych 

podobnych miejsc, gdzie przedstawiciele wyznań chrześcijańskich okazują wsparcie duchowe zarówno osobom skazanym, jak i objętym

śledztwem. Dzięki duchowieństwu wielu aresztowanych przychodzi do Boga i postanawia zejść z drogi, która przyprowadziła ich 

do zakładu karnego.

Ja również w więzieniu poznałem Wszechmocnego. Zostałem ochrzczony w Kościele katolickim przez o. Kazimierza Żylisa. Jednak 

nie do końca otworzyłem swe serce i rozum: nadal grzeszyłem, mając nadzieję, że miłosierny Bóg mi przebaczy. Szczerze mówiąc, nie modliłem 

się, nie brałem udziału w Eucharystii. Ale ziarno, które zasiał w mym sercu o. Kazimierz, choć z opóźnieniem, a jednak zakiełkowało.

Teraz dobrze sobie uświadamiam wszystko, co robiłem w życiu źle. Akceptuję prawdę o tym, że Bóg to mój Zbawca, Odkupiciel, moje Źródło 

łaski! Rozumiem, że przewodnikami do pojmowania tego byli właśnie kapłani. Znajdując się w więzieniu, regularnie czytam numery katolickiej 

gazety „Słowo Życia”. Dzięki temu w dalszym ciągu rozwijam swoją wiarę.

Z całego serca dziękuję Kościołowi, jego przedstawicielom przede wszystkim za to, że jesteście. Dzięki Wam wiele ludzi odkrywa 

prawdę w Bogu, nawraca się i otwiera na łaski Wszechmocnego. Składam wszystkim najlepsze życzenia z okazji świąt Narodzenia 

Zbawiciela, który pragnie przyjść do duszy każdego człowieka...

Witalij Włodzimierow, więzienie nr 1 w Grodnie

OSIĄGNIĘCIE ROKU:
REJESTRACJA PAŃSTWOWA PARAFII W POHORANACH

15 października na wjeździe do osiedla Pohorany w Grodnie został poświęcony katolicki 
krzyż. Uroczyste zdarzenie realizował biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz w obecności 
licznych wiernych, którzy pragną, by w przyszłości dla Pohoran i Koszewników powstała świą-
tynia. Dekretem ordynariusza już została tu założona parafi a św. Jana Pawła II. Następnego dnia 
po wspomnieniu liturgicznym świętego orędownika, 23 października, parafi a uzyskała rejestra-
cję państwową. Miejscowi wierni odczuli ogromną radość z powodu tego, że krok po kroku zbli-
żają się do celu. Jak podkreśla organizator parafi i ks. Henryk Jabłoński, „zawierzamy wszystkie 
swoje starania Bogu i wierzymy: wszystko dzieje się zgodnie z Jego planem”. W tym momencie 
kapłan jest zakłopotany budową fundamentu, którym są sami wierni: od tej opoki zależy, na ile 
trwałym będzie Kościół.

Rejestracja nowej parafi i zawsze jest wielką radością. W przypadku Pohoran ta radość jest jesz-
cze większa, gdyż parafi a obrała za patrona św. Jana Pawła II, Ojca Świętego, który w tak dużym 
stopniu przyczynił się do odnowienia struktur kościelnych w naszym kraju. Jestem pewien – jak to 
pięknie w dniu pogrzebu Jana Pawła II powiedział w homilii kardynał Joseph Ratzinger – że „nasz 
umiłowany papież stoi w oknie domu Ojca, spogląda na nas i nam błogosławi”.

NABYTEK ROKU:
OTWARCIE DOMU REKOLEKCYJNEGO W ROSI

29 września, w święto św. Michała Archanioła, ordynariusz grodzieński Aleksander Kaszkie-
wicz poświęcił kaplicę w domu rekolekcyjnym „Miłosierdzie” przy diecezjalnym sanktuarium Je-
zusa Frasobliwego w Rosi (dekanat Wołkowysk). Stworzenie takiego typu budynku stało się moż-
liwe dzięki materialnemu i duchowemu wsparciu licznych wiernych, nieobojętnych diecezjan. 
Tak więc po 5 latach, w listopadzie, dom rekolekcyjny przyjął już pierwszych gości. Od tego czasu 
służy wszystkim chętnym, którzy pragną wziąć udział w rekolekcjach oraz innych spotkaniach 
formacyjnych, odbywających się w Rosi.

W Kościele są bardzo potrzebne rozmaite spotkania oraz miejsca, które sprzyjają rozwojowi życia du-
chowego wiernych. Służą temu niewątpliwie sale katechetyczne, biblioteki parafi alne, a także domy 
rekolekcyjne. Tam właśnie jest prowadzona działalność formacyjna, dokonuje się odnowienie i pogłę-
bienie modlitwy.

WYDARZENIE ROKU:
ROZPOCZĘCIE I SYNODU DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

16 listopada, w uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej, miało miejsce otwarcie I Synodu 
Diecezji Grodzieńskiej. Biskup Aleksander Kaszkiewicz błogosławił go na owocną pracę, podkre-
ślając, że „Kościół nasz potrzebuje nowego ducha, a realizowane w nim duszpasterstwo – no-
wych sposobów dotarcia do wiernych, szczególnie do młodych ludzi”.

Odbyło się już pierwsze spotkanie przewodniczących komisji głównych oraz komisji synodal-
nych. Wkrótce zostaną powołane grupy, w których rozpoczną się dyskusje dotyczące określonych 
pytań. Z wyników omówionych tematów powstaną dokumenty robocze, które zostaną uważnie 
rozpatrzone przez Kościół diecezjalny.

W centrum tego wydarzenia zostało postawione Słowo Boże, stąd też za hasło obrano słowa „Żyć 
Ewangelią”. Najważniejszym zadaniem Kościoła w każdej epoce, miejscu i czasie jest ewangeliza-
cja, czyli głoszenie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Pragnę, abyśmy jako wspólnota Kościoła 
grodzieńskiego uczynili misję ewangelizacyjną jeszcze bardziej owocną i zdołali dotrzeć z rados-
nym orędziem Ewangelii do serca każdego człowieka.

WIADOMOŚĆ ROKU:
W DIECEZJI ROZPOCZĘŁY POSŁUGĘ SIOSTRY JADWIŻANKI

Od września w diecezji grodzieńskiej służą 3 zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi 
(jadwiżanki). Zajmują się one wychowaniem katechetycznym dzieci i młodzieży w parafi i Ducha 
Świętego w Grodnie. Jak zaznaczają, mają dużą przestrzeń do pracy: „Przygotowujemy ponad 150 
dzieci do I Komunii św. Dla przykładu, wcześniej miałyśmy grupy składające się z 10-15 osób. 
To wielka radość, że na Grodzieńszczyźnie Kościół jest tak żywy”. Wiadomo, pracować w takich 
okolicznościach to niełatwe zadanie. Wszelkie trudności swej posługi siostry ofi arują na ołtarzu 
Chrystusowym z mocną wiarą, że od tego, co zostanie zasiane w młodym pokoleniu dziś, zależy 
przyszłość Kościoła i całej ludzkości.

Informacje
Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi założył za zgodą Ojca Świętego Piusa IX ks. Robert Spiske. 

Za datę powstania wspólnoty uważa się 14 czerwca 1859 roku, kiedy to pierwsze 4 zakonnice zło-
żyły śluby wieczyste. Aprobata zgromadzenia przez Stolicę Apostolską miała miejsce 12 stycznia 
1931 roku. Za orędowniczkę obrano św. Jadwigę, księżnę śląską.

Obecnie zakonnice zgromadzenia posługują w Polsce, Czechach, Danii, Austrii, Niemczech i 
na Białorusi. Do naszego kraju przedstawicielki tego zgromadzenia przybyły 25 lat temu. Rozpo-
częły pracę w Słucku (archidiecezja mińsko-mohylewska).

Każda wspólnota zakonna stanowi bogactwo Kościoła i czyni go zdolnym do dowolnego dobrego 
dzieła. W tym roku nasza diecezja ubogaciła się w przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr św. Jadwi-
gi. Chciałoby się życzyć zakonnicom, aby poprzez swoją codzienną posługę wskazywały wiernym 
drogę do Boga i same coraz bardziej przybliżały się do Niego.

Jak widzimy, nawet w ciągu dość krótkiego okresu czasu, a mianowicie roku, Kościół na Grodzieńszczyźnie jest aktywny, dynamiczny. Rozwija 
się, nie stoi w miejscu. Realizuje różnorodne pomysły, stara się być współczesny. I warto sobie uświadomić, że Kościół istnieje dla ludzi i z ludzi 
się składa. Dlatego też od nas samych pod wieloma względami zależy przyszłość wspólnoty wiernych. Niech w nadchodzącym roku każdy znajdzie 
możliwość przyczynienia się do budowy Kościoła. Może to być nawet malutka cegiełka. Jedna do drugiej – i razem z Bogiem jesteśmy w stanie 
dokonać wielkich spraw!

Angelina Pokaczajło

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Kinga Krasicka

Sombrero od Ojca Świętego 
sprzedano na aukcji

Wydarzenie charytatywne 
miało miejsce w neapoli-
tańskiej siedzibie telewizji 
społecznej „RAI”. Otrzy-
mane pieniądze zostaną 
przeznaczone na potrze-
by miejscowego szpitala 
dziecięcego.
K a p e l u s z  w y s t a w i o n y 

na aukcji sam w sobie nie 
miał żadnej szczególnej war-
tości. Stał się cenny, ponie-
waż ofiarował go papież.

Franciszek praktykuje taki 
sposób charytatywności do-
syć często. Podobnie nie tak 
dawno postąpił ze sprezento-
wanym mu „Lamborghini” – 
samochód będzie sprzeda-
wany na aukcji „Sotbis”. 
Uzyskane środki zostaną 
przeznaczone na wspar-
cie trzech projektów chary-
tatywnych.

Malowidła Rafaela
odkryto w Watykanie

po 500 latach
Eksperci uważają, że te 
dwa odkryte dzieła są 
ostatnimi, które stwo-
rzył mistrz renesansu, za-
nim przedwcześnie zmarł 
w 1520 roku,  mając 
zaledwie 37 lat. 

Malowidła zostały od-
kryte podczas czyszczenia 
i konserwacji jednej z sal 
w Muzeach Watykańskich. 
Postacie kobiece przedsta-
wiające Sprawiedliwość i 
Przyjaźń Rafael namalo-
wał około roku 1519. Jednak 
nie zdążył dokończyć dzieła. 
Po jego śmierci inni artyści 
dokończyli malowanie ściany 
tej sali i o dwóch malowidłach 
Rafaela zapomniano.

Dyrektor Muzeów Waty-
kańskich uważa, że konser-
wacja odkrytych malowideł 
Rafaela i całej sali potrwa co 
najmniej do 2022 roku. „To 
oprócz Kaplicy Sykstyńskiej 
jeden z najważniejszych pro-
jektów ostatnich dziesięcioleci 
realizowanych w Muzeach 
Watykańskich” – powiedziała  
Barbara Jatta, włoski historyk 
sztuki.

Szopka z Malty
w Betlejem

Szopka na Placu Żłóbka 
będzie prezentowana do 
20 stycznia. Rok temu 
można było ją zobaczyć 
na Placu Świętego Piotra 
w Watykanie.

Wizja szopki nawiązuje 
do krajobrazu maltańskiego, 
uwzględniającego tamtejszą 
architekturę, roślinność i zwie-
rzęta. Ma ona 17 metrów dłu-
gości, 12 metrów szerokości, 
a w najwyższym punkcie jest 
wysoka na 8 metrów. Zawiera 
17 figur.

Szopkę zaprojektował 
Manwel Grech z wyspy Gozo. 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

Programy
redakcji

katolickiej

Intencje
różańcowe

Styczeń
By chrześcijanie różnych 
wyznań w naszej diecezji 

pragnęli żyć w prawdziwej 
jedności i miłości do siebie 
nawzajem zgodnie z nauką 
Chrystusa i Jego Kościoła.

 „Głos Ewangelii” 
Rozważania

nad Słowem Bożym.
Ukazuje się na Pierwszym 

Krajowym Programie 
Białoruskiego Radia

w każdą niedzielę o godz. 8.00 
w Grodnie na 96,9 FM, 

w Świsłoczy na 100.8 FM.

„Symbol Wiary”
Program telewizyjny 

o życiu religijnym diecezji 
grodzieńskiej.

Ukazuje się przy współpracy 
Katolickiego Studium 

Telewizyjnego 
Diecezji Grodzieńskiej oraz 

telewizji państwowej
na kanale telewizyjnym 

„Bielarus–4”.
Kolejna audycja 

6 lutego.

Wiadomości z Watykanu 
w języku białoruskim

Transmisja radiowa 
ze Stolicy Apostolskiej.

Codziennie o godzinie 22.10 
na 98,1 FM – 

w Grodnie, Wołkowysku, 
Szczuczynie, 

Lidzie, Mostach i obok tych 
miast; na 99,2 FM – 

w Brześciu i obok niego; 
o godzinie 20.00 
na krótkich falach 
6185 i 11715 kHz; 

o godzinie 20.00 i 6.20 
na satelicie „Еutelsat Hotbird 

13” w programie
„Radio Vaticana Telepace”. 

W każdą niedzielę 
o godzinie 8.55

na falach Pierwszego 
Krajowego Programu Radia 

Białoruskiego oraz
w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.

W Internecie na stronie 
vatican.by.

Kalendarz
wydarzeń

24 grudnia
Wigilia Bożego Narodzenia.

25 grudnia
Uroczystość Bożego 

Narodzenia.
26 grudnia

Święto św. Szczepana, 
diakona i męczennika. 

Błogosławieństwo owsa.
27 grudnia

Wspomnienie św. Jana 
Apostoła, Ewangelisty. 

Błogosławieństwo wina.
28 grudnia

Święto świętych
Młodzianków, męczenników.

31 grudnia
Święto Świętej Rodziny. 

Modlimy się o życie 
chrześcijańskie i świętość

w rodzinach.
1 stycznia

Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi.

Światowy dzień modlitwy 
o pokój na świecie.

6 stycznia
Uroczystość Objawienia 
Pańskiego (Trzech Króli). 

Poświęcenie kredy, 
kadzidła i wody.

 

30 grudnia 1997 r. – ks. dr Ryszard Śliwiński,
                                 prof. WSD w Grodnie;

 4 stycznia 1967 r. – ks. Bolesław Krasodomski,
                                 prob. Iszczołna.

– ks. dr Ryszard Śliwiński,– ks. dr Ryszard Śliwiński,– ks. dr Ryszard Śliwiński,– ks. dr Ryszard Śliwiński,
prof. WSD w Grodnie;prof. WSD w Grodnie;prof. WSD w Grodnie;prof. WSD w Grodnie;

– ks. Bolesław Krasodomski,– ks. Bolesław Krasodomski,– ks. Bolesław Krasodomski,– ks. Bolesław Krasodomski,

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ WIADOMOŚCI

W modlitwie wspominamy 
zmarłych duszpasterzy:

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie,
lub świąteczny nastrój 

Przed uroczystością Narodzenia Pana na całym świecie dzieci z zapar-
tym tchem czekają na odwiedziny św. Mikołaja. W licznych parafiach die-
cezji grodzieńskiej zostały zorganizowane inscenizowane spotkania z tym 
bohaterem, który wiadomo, nigdy nie przychodzi bez prezentów. 

Wiele akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących miało miejsce 
w Adwencie z inicjatywy aktywnych wiernych. Duszpasterstwo studentów 
i starszej młodzieży „OPEN” oraz członkowie grupy biblijnej i adoracyjnej, 
przewodniczący kursu „Alfa”, a także duszpasterstwo młodych małżeństw 
upiekli ciasteczka, które później rozdawali za ofiary wiernym grodzieńskiej 
parafii św. Franciszka Ksawerego. Uzyskane podczas akcji „Ciacho za ciacho” 
środki zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom specjalnej troski w Gro-
dzieńskim Centrum Korekcyjno-Rozwijającej Nauki i Rehabilitacji.

Diecezjalne „Caritas” co roku organizuje w kościele katedralnym 
pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie świąteczny kiermasz. Organizacja 
charytatywna przeprowadziła również akcję „Prezent bożonarodzeniowy”. 
Zebrane w trakcie wydarzenia produkty żywnościowe, przedmioty higieny 
osobistej, zabawki, słodycze są przeznaczone dla  ludzi chorych i samot-
nych, sierot, osób niepełnosprawnych. Świąteczne prezenty w ramach akcji 
już otrzymały dzieci szczególnej troski z przedszkola nr 65, centrum rozwo-
ju dziecka nr 30 oraz szkoły średniej nr 18 m. Grodno.

Przed świętami diecezjalne „Caritas” tradycyjnie zorganizowało wigilię 
dla biednych. Pracownicy misji charytatywnej wręczyli obecnym prezenty 
uzbierane podczas akcji „Mobilna pomoc”.

Świątecznym nastrojem ze studentami grodzieńskiego koledżu tech-
nicznego dzielił się seminaryjny zespół „AVE”. Klerycy zaproponowali mło-
dym ludziom zanurzyć się w sens przeżywania świąt Bożego Narodzenia.

W wielu parafiach wierni tworzyli szopki, aby potem upiększyć nimi 
swoje mieszkania. W parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu już 
po raz 15. odbył się konkurs „Stajnia Betlejemska”. Najlepsze prace zostały 
wyróżnione prezentami.

W tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia do katedry 
św. Franciszka Ksawerego w Grodnie dostarczono Ogień Betlejemski. Przy-
był on z ziemi, gdzie się narodził Chrystus. Światło corocznej akcji „Betle-
jemski Ogień Pokoju” jest przekazywane z kraju do kraju po całej Europie. 
Może trafić na świąteczny stół do mieszkania każdego diecezjanina. Ogień 
przywożą skauci do wszystkich świątyń Grodzieńszczyzny.

Tablicę ku czci Tadeusza Kościuszki odsłonięto w kościele katedralnym 
św. Franciszka Ksawerego w Grodnie. Znalazł się na niej napis w trzech 
językach – białoruskim, polskim i angielskim: „Tadeuszowi Kościuszce – 
wdzięczni potomkowie”. Uroczyste wydarzenie miało miejsce z okazji 200. 
rocznicy śmierci wielkiego obrońcy wolności. Inna tablica ku czci znanego 
przywódcy znalazła się w katedrze 100 lat po jego odejściu do wieczności.

Ukazał się 11. tom zbioru naukowo-teologicznego „Studia Theologica 
Grodnensia”. Wiele jego artykułów  jest poświęconych tematyce maryjnej. 
W pierwszej części rozmieszczono materiały z konferencji i sympozjów na-
ukowych, w drugiej – artykuły naukowe, w trzeciej – sprawozdania. Teksty 
zostały opublikowane po polsku, białorusku, rosyjsku oraz włosku. Kole-
gium redakcyjne zachęca do współpracy wszystkich chętnych dzielić się 
z szerokim kręgiem odbiorców wynikami badań naukowych oraz przepro-
wadzoną osobiście analizą.

• Spotkanie dla obrońców życia, organizowane przez fundację charyta-
tywną „Otwarte serca”, odbyło się w domu Zgromadzenia Sióstr Najświęt-
szej Rodziny z Nazaretu w Grodnie. • Przy figurze Matki Bożej Fatimskiej, 
która podróżowała po diecezji podczas peregrynacji, wspólnie modlili 
się personel medyczny oraz pacjenci w hospicjach nr 2 i nr 3 m. Grodno. 
• Salezjańska młodzież ze Smorgoń na czele z ks. Denisem Brazińskim rea-
lizowała pielgrzymkę do lidzkiego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego. • Dzień skupienia, prowadzony przez ks. Rusłana Mazana, obył się 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie. • Dni skupienia dla dziew-
cząt pod hasłem „Zatrzymaj się, posłuchaj w ciszy” zorganizowano w domu 
Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka Jezus w Gudohaju (deka-
nat Ostrowiec). • Biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniew-
ski odwiedził kościół pw. św. Jana Chrzciciela we Mścibowie oraz parafial-
ne kaplice w Wierdomiczach i Bortnikach (dekanat Wołkowysk). • 15-lecie 
konsekracji kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
obchodzono w Lidzie.

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej 
grodnensis.by.

Angelina Pokaczajło

WYDARZENIA KULTURALNE

wadzoną osobiście analizą.wadzoną osobiście analizą.

JEDNYM WERSEM

REKOLEKCJE ROZPOZNANIA POWOŁANIA 
SĄ ORGANIZOWANE W GRODNIE

Ćwiczenia duchowe odbędą się w dniach 5-7 stycznia
w budynku Wyższego Seminarium Duchownego.

Temat rekolekcji – „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam
radość wielką... dziś bowiem w mieście Dawida narodził

się wam Zbawiciel” (Łk 2, 10-11).

Obecni będą mogli poczuć atmosferę życia seminaryjnego, 
porozmawiać z klerykami i ojcami duchownymi, a także 

poszerzyć swą wiedzę o prawdach wiary i modlitwie.
Do udziału w ćwiczeniach duchowych i rozważaniach 

swojej drogi życiowej są zaproszeni chłopcy od 14. roku 
życia, w sposób szczególny ministranci

(prośba mieć przy sobie komżę).  

Liczba uczestników jest ograniczona. Zapisać się można 
do 29 grudnia pod numerem seminarium: (8 0152) 77-02-34.

Odpowiedzialni za rekolekcje:
ks. Walery Bykowski – (8 029) 695-24-69,
ks. Andrzej Liszko – (8 029) 744-99-61.

XVII DEKANALNY PRZEGLĄD KOLĘD
I PASTORAŁEK ODBĘDZIE SIĘ

W SOPOĆKINIACH 
W bieżącym roku wydarzenie, które tradycyjnie organizuje 

miejscowa parafi a Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
i św. Jozafata Kuncewicza, odbędzie się 29 stycznia w Domu 
Kultury pod hasłem: „Gwiazdo świeć, kolędo leć, Misterium 

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

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

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

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

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

UCZESTNICY PIELGRZYMKI
„GRODNO-ROŚ” ORAZ WOLONTARIUSZE 

DIECEZJALNEGO DNIA DZIECKA SĄ 
ZAPROSZENI NA SPOTKANIE OPŁATKOWE!

Odbędzie sie ono 26 grudnia w grodzieńskiej parafi i 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

(osiedle Południowy).

Program:

19.00 – Msza św. w intencji uczestników pielgrzymki, 
             wolontariuszy i ofi arodawców;

20.00 – dzielenie się opłatkiem, słodki poczęstunek
             w dolnym kościele.

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

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

W GRODZIEŃSKIM FRANCISZKAŃSKIM 
KOŚCIELE ODBĘDZIE SIĘ 

PRZEDSTAWIENIE ŚWIĄTECZNE
Premiera musicalu „Historia Bożego Narodzenia”
jest zaplanowana w parafi i Matki Bożej Anielskiej

na 7 stycznia. Rozpoczęcie o godz. 17.00.

W ten sposób dzieci i młodzież, którzy przygotowują 
przedstawienie świąteczne, przedłużą atmosferę Bożego 

Narodzenia i podziękują Panu za przyjście na świat.

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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Czcigodnym
Księżom Redaktorowi 

Jerzemu Martinowiczowi,
Pawłowi Sołobudzie, 

Waleremu Bykowskiemu, 
Jarosławowi Hrynaszkie-

wiczowi, Olegowi
Kononowiczowi oraz

Janowi Romanowskiemu
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
ślemy moc życzeń dobrego 
zdrowia, obfitych łask Bo-
żych na co dzień, światła 
Ducha Świętego. Niech 
dobry Pan oświeca Was

swoją miłością i obdarza 
mocą w codziennej 

służbie Jemu i ludziom.
Redakcja „Słowa Życia”

Ich Ekscelencjom
Księżom Biskupom

Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi i Józefowi 

Staniewskiemu
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
życzę dużo łask od Dzie-

ciątka Jezus, świąt wypeł-
nionych pokojem i radoś-
cią, ciepłem, szacunkiem i 
dobrocią oraz nieustannej 
opieki Matki Najświętszej 

na każdy dzień posługi 
duszpasterskiej.

S. Irena Złotkowska, Przełożona
 Generalna Zgromadzenia 

Sióstr Wspomożycielek Dusz 
Czyśćcowych

Ich Ekscelencjom Księ-
dzu Arcybiskupowi Tade-
uszowi Kondrusiewiczowi,

 Księżom Biskupom 
Aleksandrowi Kaszkiewi-

czowi, Józefowi Sta-
niewskiemu, Antoniemu 
Dziemiance, czcigodnym 
Księżom Proboszczowi 
Janowi Kuczyńskiemu, 

Waleremu Bykowskiemu, 
Pawłowi Bezlapowiczowi,
 Aleksandrowi Siemiń-

skiemu, Andrzejowi 
Honczarowi, Pawłowi 

Skubie, Rusłanowi Maza-
nowi, Aleksandrowi Ma-
ckiewiczowi, Waleremu 
Spirydonowi, Jerzemu 

Jasiewiczowi, Witalemu 
Dobrołowiczowi, Ojcu 

Kazimierzowi Żylisowi, 
wszystkim Kapłanom i 
Siostrom diecezji gro-

dzieńskiej, Księdzu 
Rektorowi i Klerykom 
Wyższego Seminarium 
Duchownego w Grodnie

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy serdeczne życze-
nia. Niech nowonarodzone 
Dziecię Jezus obdarza Was 
swoimi łaskami, napełnia 

pokojem, radością, i miłoś-
cią, błogosławi na każdy 

dzień posługi, a Najświęt-
sza Maryja Panna zawsze 
się Wami opiekuje. Niech 
światło Ducha Świętego,

które lśni w Waszych 
sercach, nigdy nie zgaśnie, 
dodając sił i natchnienia, 

a Gwiazda Betlejemska 
wskazuje piękną 
drogę do Pana.

Z modlitwą apostolat „Mar-
garetka” z parafii św. Fran-
ciszka Ksawerego w Grodnie

Wasza Ekscelencjo
Księże Biskupie 

Aleksandrze Kaszkiewicz! 
Czcigodni Księża Dymi-

trze Urbanowicz, Arturze 
Wołczkiewicz, Jerzy 

Jodzik i Denisie Braziński!
Z okazji świąt Bożego 
Narodzenia składamy 

Wam serdeczne życzenia: 
mocnego zdrowia, sił i wy-
trwałości na każdy dzień, 
optymizmu, niegasnącego 
zapału w wierze, nadziei 
i miłości, pokoju w sercu, 
pogody ducha w posłudze 
kapłańskiej. Niech Jezus 
Chrystus udziela Wam 
swych obfitych łask, a 

Matka Boża opiekuje się i 
broni od zła. Niech ludzie, 
których spotykacie w ży-
ciu, darzą życzliwością 

i dobrocią. Codziennie 
wspominamy Was 

w swoich modlitwach.
Z szacunkiem apostolat

„Margaretka” ze Smorgoń

Najdostojniejszym Księ-
żom Biskupom Aleksan-
drowi Kaszkiewiczowi, 

Józefowi Staniewskiemu, 
Antoniemu Dziemiance, 

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Witalemu 
Cybulskiemu, Romanowi 
Jałowczykowi, Wiktorowi 

Sawickiemu, Leonowi 
Liszykowi, Dymitrowi 
Siedleckiemu, Janowi 
Bołtrukiewiczowi oraz 
wszystkim kapłanom,

którzy pracowali
w naszej parafi i,

z okazji świąt Bożego Na-
rodzenia życzymy zdrowia, 
radości, życzliwych ludzi 

obok, owocnej posługi 
kapłańskiej, mocy Ducha 
Świętego. Niech Gwiaz-

da Betlejemska prowadzi 
najpiękniejszą drogą do 

Pana, a On obdarza swoim 
ojcowskim błogosławień-

stwem, abyście nadal mogli 
budować Królestwo Boże na 

ziemi. Pamiętamy o Was 
w swoich modlitwach.

Wesołych Świąt i szczęśli-
wego Nowego Roku!

Parafianie z kościoła 
pw. św. Kazimierza we Wsielubie

Czcigodnemu
Księdzu Biskupowi 

Józefowi Staniewskiemu 
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia życzymy 

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

narodzony Zbawiciel, który 
niesie pokój całemu świa-

tu, nieustannie obdarza 
Cię swoimi darami: radoś-

cią, miłością, nadzieją 
i pogodą ducha.

Kochająca mama wraz z rodziną

Czcigodny Księże Redak-
torze Jerzy Martinowicz 
oraz wszyscy Pracownicy 

gazety „Słowo Życia”!
Z okazji świąt Bożego 

Narodzenia pragniemy zło-
żyć Wam gorące życzenia. 
Bądźcie prawdziwą bronią 
w ręku Chrystusa, za po-
mocą słowa nawracając 
ludzi do Boga. Życzymy 
darów Ducha Świętego, 

opieki Matki Najświętszej, 
zdrowia, nadziei, mądro-
ści, pogody ducha. Niech 

każdy dzień przynosi siły i 
radość do pełnienia Waszej 

posługi. Dziękujemy i 
nisko się kłaniamy!

Z modlitwą apostolat „Mar-
garetka” z parafii św. Jana 

Pawła II w Smorgoniach

Szanowny
Zespole Redakcyjny 

„Słowa Życia”!
Z okazji świąt Bożego 

Narodzenia życzymy, aby 
miłość Pana, promieniująca 
dziecięcą prostotą, uzdol-

niła Wasze serca do jak 
najpiękniejszego otwarcia 
się na Jego hojne dary oraz 

do dzielenia się z nami 
owocami swojej pracy. 

Wierni z Ostryny

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi 
Janowi Kuczyńskiemu,

Pawłowi Bezlapowiczowi,
 Rusłanowi Mazanowi, 

Andrzejowi Honczarowi, 
Aleksandrowi Siemiń-
skiemu oraz Klerykowi 

Tomaszowi 
Mikołajczykowi

z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku ży-

czymy obfi tych łask od Pana 
Jezusa, pomocy i błogosła-

wieństwa we wszystkich 
dobrych sprawach i poczy-

naniach. Niech Pan Bóg
obdarza Was wszelkimi dob-
rami tego świata, abyście

jak najdłużej służyli 
Jemu i ludziom.

Młodzież z katedry grodzieńskiej

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Janowi Kuczyńskiemu 

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

przesyłamy najserdecz-
niejsze życzenia: błogo-
sławionych, radosnych 

świąt, obfitych w dobroć, 
wypełnionych pokojem i 
wszelkimi łaskami Boży-

mi. Dziękujemy za ofiarną 
posługę w naszej parafii. 

Niech nowonarodzony 
Jezus obficie wynagrodzi 
Tobie mocnym zdrowiem 
i pogodą ducha i obdarzy 

wielką radością na począt-
ku Nowego 2018 Roku!

Z szacunkiem
i wdzięcznością parafianki 

z katedry grodzieńskiej

Czcigodnemu Księdzu 
Denisowi Szmyginowi 

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku serdecznie życzymy 
mocnego zdrowia, długich 
lat życia, radości, a także 
błogosławieństwa Bożego 

na każdy dzień następnego 
roku. Dziękujemy za gło-
szenie Ewangelii, piękny 

przykład wiary i mądrości. 
Niech Matka Najświętsza 
zawsze się Tobą opiekuje.

Z szacunkiem parafianie 
z kościoła pw. Zwiastowania 

NMP, Międzyrzecze

Drogiemu Księdzu
Pawłowi Ejsmontowi
z okazji Urodzin oraz 

świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku składamy 
najserdeczniejsze życze-

nia: mocnego zdrowia 
na długie lata, obfitych 

łask od Dzieciątka Jezus, 
szczęścia, radości, wy-
trwałości w nauce oraz 

codziennej posłudze Bogu 
i ludziom. Niech Maryja i 

święty Patron opiekują się 
Tobą i pomagają w każdej 

chwili życia.
Rodzice i brat z rodziną

Czcigodny Księże
Zenonie Romejko!

Na progu Nowego 2018 
Roku w liturgicznym okresie 

świąt Bożego Narodzenia 
oraz z okazji Imienin prag-
niemy złożyć najserdecz-
niejsze życzenia: potrzeb-
nych łask Bożych, zdrowia, 

miłości od Pana do kro-
czenia z nadzieją przez 

codzienność. Niech Matka 
Boża prowadzi Księdza 

przez drogę życia. Dzięku-
jemy za pracę i każde 

słowo skierowane do nas.
Z pamięcią w modlitwie 

parafianie oraz członkowie 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 

dla Czyśćca z Ostryny

Czcigodnemu Księdzu 
Arturowi Małafi ejowi 
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy moc najserdecz-
niejszych życzeń: dobrego 
zdrowia, cierpliwości, wy-
trwałości w pracy kapłań-
skiej, dużo łask od Dzie-

ciątka Jezus oraz nieustan-
nej opieki Matki Bożej.

Parafianie
z Grodna-Augustówka

Czcigodnemu Księdzu 
Michałowi Łastowskiemu

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

przesyłamy najserdecz-
niejsze życzenia: niech 
nowonarodzony Zbawi-
ciel obdarza Cię zdro-

wiem, radością, pokojem 
i błogosławieństwem, a 
Matka Boża otula swym 

macierzyńskim płaszczem i 
chroni od zła. Dziękujemy 
za opiekę, dobroć, uwagę i 

czas, które nam ofiarujesz.
Parafianie

z Grodna-Augustówka

Czcigodnemu 
Księdzu Proboszczowi 

Michałowi Łastowskiemu
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
z całego serca życzymy 

wszelkich łask Bożych, obfi -
tych darów Ducha Świętego, 
opieki Matki Najświętszej, 

wytrwałości na drodze 
kapłańskiej, zdrowia, ra-

dości oraz ludzkiej dobroci. 
Niech Święta Rodzina bło-
gosławi Ci, a obok zawsze 

będą życzliwi ludzie.
Wierni z Kopciówki i Kamionki

Czcigodnemu Księdzu 
Andrzejowi Kiewlukowi 
z okazji Urodzin z całego 
serca życzymy zdrowia, 

radości, życzliwych ludzi 
na drodze kapłańskiej, 

wielu łask Bożych, obfitych 
darów Ducha Świętego 
oraz opieki Matki Bożej 

na każdy dzień życia.
Parafianie z Iszczołna

Czcigodnym Ojcom Pro-
boszczowi Antoniemu 
Porzeckiemu, Pawłowi 
Romańczukowi i Stani-
sławowi Sadowskiemu

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy mocnego zdrowia, 

pogody ducha, radości, 
ludzkiej życzliwości, bło-
gosławieństwa Dzieciątka 

Jezus oraz stałej opieki 
Maryi Panny. Niech Pan 

wynagrodzi Wam za modli-
twę i nieustanną pracę.

Rycerstwo Niepokalanej
i Kółko adoracyjne z parafii 

MB Anielskiej w Grodnie

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Janowi 
Etelowi, Edwardowi 

Sinkiewiczowi, Alek-
sandrowi Fiedotowowi, 
Wiktorowi Sinickiemu 

oraz Siostrom 
Aleksandrze i Dorocie
 z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składamy serdeczne 
życzenia. Niech Gwiazda 

Betlejemska oświeca drogę 
życiową, Dzieciątko Jezus 

obdarza pokojem, miłością 
i radością, Matka Boża 

nieustannie się opiekuje, 
a Duch Święty obficie 
udziela swych darów. 

Życzymy szczęścia, zdro-
wia na długie lata, wy-

trwałości i pogodnych dni 
w posłudze kapłańskiej i 

zakonnej. Dziękujemy 
za głoszenie Słowa Bożego, 

dobre serce i modlitwę.
Legion Maryi, modlitewna

grupa Dobrego Pasterza, 
Komitet Kościelny i parafi anie, 

Grodno-Wiśniowiec

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Waleremu Lisowskiemu
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy Bożego błogo-

sławieństwa i nieustannej 
pomocy świętego Patrona 

na każdy dzień nadchodzą-
cego roku. Niech Wszech-

mogący oświeci swoją 
łaską Twą ziemską drogę, 
a Matka Najświętsza otuli 
płaszczem macierzyńskiej 
opieki. Obfitych owoców 
na niwie duszpasterskiej!

Wierni z parafii Wierejki

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Zwierzyńskiemu

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

z całego serca składamy 
szczere życzenia połą-

czone z modlitwą. Niech 
nowonarodzony Zbawiciel 
obficie obdarza Cię swoimi 
łaskami, Matka Boża nie-
ustannie się Tobą opiekuje,
 a Duch Święty zsyła swe 

dary. Życzymy zdrowia, 
radości, pogody ducha, 

pomyślności w posłudze 
duszpasterskiej. Dziękuje-
my za dobre serce, za to, 

że uczysz nas miłości 
do Boga i bliźniego, wspie-
rasz i ofiarujesz nam swój 

czas, troskę i wiedzę.
Z modlitwą i szacunkiem para-

fianie z Wornian i Worony

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 
Igorowi Anisimowowi

 z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

z całego serca życzymy 
potrzebnych łask Bożych, 

obfi tych darów Ducha 
Świętego, codziennej opieki 
Najświętszej Maryi Panny 
i świętego Patrona, a także 
mocnego zdrowia na długie 
lata, radości i cierpliwości 

w niełatwej posłudze 
kapłańskiej. Niech każdy 

dzień przynosi Ci siły 
do głoszenia Słowa Bożego.

Z modlitwą parafianie 
z kościoła pw. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Słonimiu

Czcigodny Księże
Witalij Cybulski!

Z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 2018 
Roku z całego serca życzy-
my Ci mądrości, radości, 

szczęścia i zapału w służbie 
Bogu i ludziom, dobrego 

humoru, zdrowia, obfi tych 
owoców z posługi duszpa-
sterskiej. Niech Pan Jezus, 
Duch Święty, Matka Boża 
będą Twoimi najbliższymi 

i drogimi Pomocnikami 
w budowaniu Królestwa 
Bożego na ziemi. Dużo 

radości z okazji świąt dla 
Ciebie i Twoich bliskich!

Wdzięczni wierni z Iwia

Czcigodnym Księżom 
Janowi Gaweckiemu, 

Olegowi Janowiczowi, 
Witalemu Cybulskiemu, 

Siostrom Irenie,
Marii i Zofi i

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniejsze 

życzenia. Niech Gwiazda 
Betlejemska oświeca wszyst-

kie dni życia, Dzieciątko 
Jezus obdarza pokojem, mi-
łością i radością, Matka Boża 
opiekuje się w każdej chwi-
li, Duch Święty opromienia 
światłem i obficie udziela 

swych darów, abyście 
mogli jeszcze owocniej 
służyć Bogu i ludziom.

Z modlitwą Legion Maryi
z parafii świętych Apostołów 

Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodni Ojcowie Pro-
boszczu Andrzeju Agiel

i Aleksandrze Machnacz!
 Z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku z ca-

łego serca życzymy dużo 
łask od Wszechmogącego 
na każdy dzień, mocnego 
zdrowia, a także obfitych 
darów Ducha Świętego i 

opieki Najświętszej Maryi 
Panny. Niech te wspaniałe 
święta, a także dalsze dni 
życia będą napełnione po-
kojem, ciepłem i dobrocią.
Z szacunkiem i modlitwą wierni 

z parafi i Lida-Industrialny

Czcigodni Księża
Włodzimierzu Hulaj,

Witalij Sidorko, 
Olegu Kononowicz,
Denisie Braziński,
a także Szanowne

Siostry Halino i Agnes!
 Z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy Wam najserdecz-

niejsze życzenia. Niech 
nowonarodzony Zbawiciel, 

który przynosi pokój całemu 
człowieczeństwu, obdarza 

zdrowiem, radością, pogodą 
ducha, a także dobrocią i 

życzliwością serc ludzkich. 
Niech nasza wdzięczna 

modlitwa towarzyszy Wam 
każdego dnia. Życzymy we-
sołych Świąt i szczęśliwego

Nowego Roku!
Komitet Kościelny i 

parafianie, Lida-Fara

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Kozłowskiemu
z okazji Urodzin życzymy 

wytrwałości w powoła-
niu kapłańskim, pokoju i 
pogody ducha, zdrowia i 

szczęścia oraz wszystkiego, 
co najlepsze. Przede wszyst-
kim zaś Światła tak silnego 
i jasnego, aby go Księdzu 

nic nie zasłoniło. 
Wdzięczni parafianie

z Brzostowicy Małej 

Czcigodnym Księżom 
Zdzisławowi Pikule

i Aleksandrowi
Pietrowiczowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

składamy wiązankę ser-
decznych życzeń: mocnego 
zdrowia, dużo sił i energii, 

radosnych i spokojnych 
dni w łasce Bożej. Niech 
Wszechmogący, któremu 
się zawierzyliście, błogo-

sławi, Matka Boża przytula 
do swojego Serca, a Duch 

Święty oświeca każdy 
dzień posługi kapłańskiej. 

Z szacunkiem i modlitwą 
wdzięczni parafi anie z Dziatłowa

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi 
Stanisławowi Pacynie, 
Prałatowi Witoldowi 

Łozowickiemu, Pawłowi 
Romanowskiemu,

Andrzejowi
Radziewiczowi,

Janowi Romanowskiemu, 
Antoniemu Gremzie oraz 

Pawłowi Białonosowi
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia. Niech nowona-

rodzony Zbawiciel obdarza 
Was zdrowiem, radością, 

pogodą ducha oraz dobro-
cią ludzkich serc. Życzymy 

też nieustannej opieki 
Matki Bożej, obfi tych darów 

Ducha Świętego i błogo-
sławieństwa Dzieciątka 

Jezus. Niech Wasza droga 
życiowa będzie przykładem 

dla wszystkich wiernych. 
Kółka Żywego Różańca, 

członkowie Apostolskiego 
Dzieła Pomocy dla Czyśćca 
oraz parafianie z Radunia

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi

Witoldowi Łozowickiemu
 z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego 2018 Roku 

z całego serca życzymy 
mocnego zdrowia na długie 

lata życia, wszelkich łask 
Bożych, obfi tych darów Du-
cha Świętego. Niech Święta 
Rodzina ma Księdza w swo-
jej opiece przez całe życie, 
dodając sił i wytrwałości 

w posłudze duszpasterskiej.
Parafi anie ze wsi Szembielowce

Czcigodnemu Księdzu 
Waleremu Spirydonowi

 z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składamy serdeczne 
życzenia: zdrowia, pomyśl-
ności, szczerych i wiernych 
ludzi obok, błogosławień-

stwa Dzieciątka Jezus i 
nieustannej opieki Maryi 

Panny. Dziękujemy 
za przykład głębokiej mod-
litwy, mądre i pouczające 
słowa, opiekę duchową i 

naukę, która zostawia ślad 
w naszych sercach. Niech 
Twa droga służenia Bogu 
będzie długa, szczęśliwa i 
owocna, a Wszechmocny 
wynagrodzi za to, że po-
magasz ludziom iść przez 

życie z wiarą, nadzieją 
i miłością.

Z modlitwą i szacunkiem pa-
rafianie z Rędzinowszczyzny

Z głębi serca

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


8 №24
24 grudnia 201724 grudnia 24 grudnia 

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

 Druk: ГАУПП«Гродзенская друкарня»,  ЛП 02330/39 от 27.03.2014 г.; Grodno 230003, ul. Poligrafi stów 4; nr zam. 6575; nakład: 4245; objętość gazety: 2 ark. druk.; jakość druku odpowiada jakości przedstawionych matryc; cena dowolna

ODPOCZYNEK ZE „SŁOWEM”

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń

 ciąg dalszy życzeń 
w następnym numerze

Z głębi serca
Czcigodnemu Księdzu 

Kazimierzowi Murawie 
z okazji świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku 
składamy moc serdecz-

nych życzeń. Niech wraz 
z nowonarodzonym Jezu-

sem w radości i miłości 
płyną chwile życia, a pokój 

jak Gwiazda Betlejemska 
lśni w Twym sercu. Niech 
Dzieciątko Jezus będzie 

obok i szczerze błogosławi,
 a Matka Boża rozjaśnia 

każdy dzień życia.
Z szacunkiem i miłością

rodziny Ioda, Walak, Lach

Czcigodnym Siostrom 
Alicji, Lilianie, Teresie, 
Karolinie, Miriam, Regi-
nie, Natalii ze Zgroma-
dzenia Sióstr Szkolnych

de Notre Dame
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia życzymy wielu 
łask od Dzieciątka Jezus, 
radości, pokoju, ciepła, 

szacunku i dobroci 
od ludzi oraz nieustannej 
opieki Matki Najświętszej.

Z szacunkiem i miłością
Ludmiła, Tatiana, OlgaLudmiła, Tatiana, OlgaLudmiła, Tatiana, Olga

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Szczupałowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku szczerze życzymy 
radosnego oczekiwania 
i gotowości na przyjęcie 

Syna Bożego, a także 
zdrowia, długich lat życia,
 radości, życzliwych ludzi 
obok, owocnej pracy dusz-
pasterskiej, błogosławień-

stwa Bożego i opieki 
Matki Najświętszej. 

Parafianie z Nowej Rudy

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Andrzejowi
Pyszyńskiemu

z okazji świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku 
przesyłamy najserdecz-

niejsze życzenia: mocnego 
zdrowia, długich lat życia, 
pogody ducha, radości w 

posłudze kapłańskiej, a tak-
że życzliwych ludzi obok. 
Niech Jezus zawsze będzie 
Twoim Przyjacielem, Duch 
Święty oświeca każdy dzień 
posługi kapłańskiej, Matka 
Boża przytula do swojego 

Serca, a święty Patron 
zawsze się Tobą opiekuje.

Parafi anie z kościoła pw. św. Jana
 Chrzciciela we Mścibowie, 

wierni z kaplicy Wierdomicze

Czcigodnemu
Księdzu Andrzejowi 

Pyszyńskiemu
z okazji świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku 
składamy serdeczne ży-

czenia: pomyślności, dużo 
sił i wytrwałości na drodze 
kapłańskiej, błogosławień-

stwa Dzieciątka Jezus i 
opieki Jego Matki. Niech 

każdy dzień będzie oświe-
cony promieniami miło-
sierdzia i miłości Bożej, 
a życie będzie spokojne i 

szczęśliwe. Życzymy, abyś 
przez długie lata służył 

Bogu i ludziom.
Z modlitwą i wdzięcznością byli 
parafi anie z Rędzinowszczyzny

Czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Konopielce
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku życzymy mocnego 
zdrowia, sił i wytrwałości 

na drodze kapłańskiej. 
Codziennej radości, 

wewnętrznego pokoju, 
mocnej wiary, niezachwia-

nej nadziei i niegasnącej 
miłości w duszy. Niech 

Matka Boża przytula Cię 
do swojego Serca, a Duch 
Święty udziela mądrości 

i dodaje sił w posłudze 
duszpasterskiej.

Z szacunkiem byli parafianie

Czcigodnym Księdzu 
Proboszczowi Jerzemu 

Sakowiczowi i Ojcu
Anufremu Olchowikowi 
z okazji świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku 

składamy serdeczne życze-
nia. Niech nowonarodzony 

Zbawiciel opiekuje się 
Wami, obdarza dobrym 

zdrowiem i wszelkimi po-
trzebnymi łaskami. Z całe-
go serca dziękujemy za pra-
cę w naszej parafii, za to, 

że wychowujecie nasze 
dzieci i młodzież w wierze. 

Niech Matka Boża otula 
Was swoją miłością i zawsze 
towarzyszy na drodze życia.

Z modlitwą i wdzięcznością 
parafianie z Korelicz 

i Worończy

Czcigodnemu Księdzu 
Waleremu Bykowskiemu 
z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku prze-

syłamy najserdeczniejsze 
życzenia. Niech Dzieciątko 

Jezus obdarza Cię poko-
jem, radością i miłością, 

Najświętsza Maryja Panna 
otula swą macierzyńską 
opieką, a Duch Święty 

opromienia swym światłem 
każdy Twój dzień. 

Komitet Kościelny oraz para-
fianie z Wielkich Ejsmontów 

Czcigodnym
Księdzu Proboszczowi 

Waleremu Bykowskiemu 
i Ojcowi Andrzejowi 

Jodkowskiemu
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
składamy serdeczne życze-
nia. Niech nowonarodzony 
Zbawiciel, który przynosi 
pokój całej ludzkości, ob-
darzy Was swoimi darami, 
zdrowiem, radością i pogo-
dą ducha, a nasza wdzięcz-

na modlitwa towarzyszy 
Wam na każdy dzień. 

Parafianie i Kółko Różańcowe 
św. Jana Nepomucena

ze Staniewicz

Czcigodny Księże 
Proboszczu Jerzy Żegaryn!

Z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
przyjmij nasze serdeczne 

życzenia. Niech Dzieciątko 
Jezus obdarza Cię wszelki-
mi łaskami, a święty Patron 
i Anioł Stróż zawsze bronią 
przed niebezpieczeństwa-
mi. Niech Pan błogosławi 
Twą nieustanną posługę, 

Jezus będzie Przyjacielem, 
a Jego Matka przytula Cię 

do swojego Serca. 
Komitet Kościelny i parafi anie 

z kościoła pw. św. Michała 
Archanioła w Nowogródku

Czcigodny Księże
Antoni Kozłowski!

Z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku życzymy Ci moc-
nego zdrowia i długich lat 
życia. Dziękujemy za to, 
że odwiedzasz chorych, 

przekazujesz wiarę naszym 
dzieciom i wnukom, znaj-
dujesz się obok w chwilach 

radosnych i smutnych. 
Jesteśmy wdzięczni Bogu za
to, że posłał do nas Ciebie!

Wierni ze  wsi Malinowa

Czcigodnemu Księdzu 
Andrzejowi Kiewlukowi 
z okazji Urodzin, a także 
świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku szczerze 
życzymy wszelkich łask 
Bożych. Niech nowona-

rodzone Dzieciątko Jezus 
obdarza Cię swoim bło-

gosławieństwem, a Matka 
Najświętsza zawsze się 

opiekuje i otacza miłością. 
Szczęść Boże!

Mama i krewni

Czcigodnym Księdzu 
Wiktorowi Subielowi, 

Siostrom Annie
i Agnieszce, Wdowom 

Konsekrowanym
Sabinie i Zofi i

z okazji świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku 
składamy najpiękniejsze 

życzenia. Niech Jezus ma-
lusieńki przytuli Was 

do swojego Serca i błogo-
sławi, Gwiazda Betlejem-
ska prowadzi najpiękniej-
szą drogą do Pana, Matka 

Najświętsza otacza opieką, 
a Duch Święty opromienia 
swoim światłem. Życzymy, 
aby w sercu zawsze płonął 

ogień miłości i radości. 
Szczerze dziękujemy za mi-
łość i cierpliwość do nas. 

Bóg zapłać za ofiarną 
pracę w naszej parafii, 

głoszenie Słowa Bożego 
i dobre serce!

Komitet Kościelny z parafii 
Narodzenia NMP w Trabach

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Pawłowi
Pawlukiewiczowi

z okazji świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku 

składamy życzenia mocnej 
wiary, radości, pogody 

ducha, zdrowia, owocnej 
posługi duszpasterskiej. 
Życzymy także błogosła-

wieństwa Dzieciątka Jezus 
i opieki Matki Najświęt-

szej. Dziękujemy za 
wspaniałe kazania, które 
uczą miłować Boga, oraz 

otwarte serce. Niech nasza 
modlitwa będzie dla 

Ciebie wsparciem w trud-
nych chwilach życia. 

Parafianie z kościoła 
pw. świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła w Graużyszkach

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Janowi 
Radziukowi i Pawłowi 

Urbanowi oraz 
wszystkim Księżom,

którzy pracowali
w naszej parafii,

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia składamy 

serdeczne życzenia. Niech 
nowonarodzony Zbawiciel, 
który przynosi pokój całej 

ludzkości, obdarza Was 
mocnym zdrowiem, radoś-
cią, pogodą ducha, dobro-
cią i życzliwością ludzkich 
serc. Pamiętajcie, że nasza 

wdzięczna modlitwa co-
dziennie Wam towarzyszy. 

Radosnych Świąt i 
szczęśliwego Nowego Roku!

Wierni z parafii
św. Józefa w Grodnie

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi 

Wiktorowi Wieliwisowi i 
Eugeniuszowi Cichonowi 

oraz Siostrze
Jadwidze Miecielicy
z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku przesyłamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń: 

mocnego zdrowia, optymi-
zmu, cierpliwości, szcze-

rych i wiernych przyjaciół. 
Niech Bóg hojnie wyna-
grodzi Wam za niełatwą 
i błogosławioną pracę. 

Niech Święta Noc napełni 
serce pokojem i radością, 

a Boża moc towarzyszy 
przez wszystkie dni

nowego roku.
Parafianie z kościoła 

pw. św. Rocha w Grandziczach

Czcigodnemu Księdzu 
Henrykowi Jabłońskiemu

 z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy mocnego zdrowia, 

szczęścia, niegasnącego 
zapału i owocnej pracy 

na niwie Pańskiej, wielu 
łask od Dzieciątka Jezus, 

opieki Matki Najświętszej, 
dobrego humoru, radości i 
niezliczonej ilości miłych 

chwil w tych dniach.
Wesołych Świąt!

Wierni z kościoła 
pw. św. Rocha w Grandziczach

Szanowny Ojcze
Witalij Sierko!

Z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia: Bożego błogosła-
wieństwa, zdrowia, opieki 

Matki Niepokalanej, 
św. Maksymiliana i św. Fau-
styna Migezo, obfi tych łask 
od Wszechmocnego, pokoju 
w sercu, uśmiechu na twa-
rzy. Dziękujemy za głoszo-
ne nauki, które poruszają 
nasze serca, za codzienny 

przykład ofi arnego służenia 
Bogu i ludziom, modlitwy, 

dobre słowa i rady.
Z darem modlitwy Rycerze 

Niepokalanej, Szczuczyn

Czcigodnym Księdzu 
Leonowi Ładyszowi

i Organiście Leonowi
z okazji świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku 
przesyłamy najserdecz-

niejsze życzenia: mocnego 
zdrowia, długich lat życia, 
stałej opieki Matki Bożej 
i wszelkich potrzebnych 

łask na każdy dzień życia. 
Niech Wasze drogi życio-

we będą szczęśli-
we i błogosławione. 

Panu Organiście dzięku-
jemy za to, że uczył nas 
i nasze dzieci modlitwy 

poprzez śpiew. 
Kółko Różańcowe z Bolciszek

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Borysiewiczowi 
z okazji świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku 

z głębi serca życzymy, aby no-
wonarodzony Jezus obdarzał 
swoimi łaskami i dodawał 

sił w posłudze kapłańskiej. 
Niech płomień miłości Bożej 
w Twym sercu się wzmac-
nia, a Gwiazda Betlejemska 
nigdy nie gaśnie nad drogą 
życia. Życzymy mocnego 
zdrowia, optymizmu, ra-
dości, darów Ducha Świę-
tego, nieustannej opieki 
Matki Bożej. Dziękujemy 
za ofiarność w posłudze 

oraz troskę o nasz kościół.
Parafianie z Nowojelni

Czcigodnemu Księdzu 
Piotrowi Kubelowi

 z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 

Roku składamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń. 

Życzymy mocnego zdrowia, 
szczęścia, radości i optymi-
zmu. Niech Maryja Panna 

otula Cię swoją troską, 
a Dzieciątko Jezus oświeca 
drogę życia. Z całego serca 
dziękujemy za długie lata 
posługi w naszej parafi i.

Z modlitwą rodzina Ambrożuk

Czcigodnemu Księdzu 
Olegowi Pietraszce

 z okazji świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku ży-
czymy codziennej radości, 

szczęścia, mocnego zdrowia 
na długie lata życia oraz 

dobrych i życzliwych ludzi 
obok. Niech Dzieciątko 

Jezus obdarza Cię pokojem 
i wspiera w posłudze dusz-
pasterskiej. Niech Wszech-
mocny, któremu zaufałeś, 
pomaga pokonywać wszel-
kie trudności. Dziękujemy 

za głoszenie Słowa Bożego i 
przykład szczerej wiary.
Parafia Lack, wieś Jewłasze

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Stwołowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy serdeczne życze-

nia. Niech Gwiazda Bet-
lejemska rozjaśnia drogę, 
Dzieciątko Jezus obdarza 

pokojem, miłością i radoś-
cią, Matka Boża opiekuje 
się w każdej chwili życia, 

a Duch Święty opromienia 
światłem i obfi cie udziela 

swych darów. Życzymy 
szczęścia, zdrowia, dłu-

gich lat życia, spokojnych 
i pogodnych dni posługi 
kapłańskiej oraz życzli-

wych ludzi obok.
Komitet Kościelny z parafii 

Imienia NMP w Repli

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi 

Aleksandrowi
Romanowskiemu,
Andrzejowi Zajko,

Antoniemu Adamowi-
czowi, Prałatowi

Józefowi Trubowiczowi
z całego serca i z ogromną 

radością składamy życzenia 
bożonarodzeniowe. Niech 
Jezus malusieńki prowadzi 
przez drogę życia, poma-

ga nie stracić dobrego 
kierunku, zawsze będzie 

wsparciem. Niech światło 
Gwiazdy Betlejemskiej

długą i białą wstążką ciąg-
nie się przez całe Wasze 

życie, oświecając 
radosne wydarzenia.

Komitet Kościelny oraz para-
fianie z kościoła pw. Niepo-

kalanego Poczęcia NMP, 
Grodno-Południowy

Szanownym Siostrom 
Julicie Pietrowej

i Marii Sokołowskiej
z okazji Urodzin składamy

serdeczne życzenia: 
zdrowia, radości oraz 
obfitych łask Bożych. 

Niech Wasze życie będzie 
zgodne z wolą i pragnie-

niem Najświętszego Serca 
Jezusowego, a Matka Naj-
świętsza ma Was w swojej 
opiece i chroni od złego.

Franciszkański Zakon 
Świeckich oraz Kółka Żywego 
Różańca z parafii Sopoćkinie

Czcigodnemu Księdzu 
Janowi Sarele

z okazji świąt  Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

szczerze życzymy wielu 
łask Bożych i nieustannej 
opieki Maryi Panny. Niech 
Dzieciątko Jezus obdarzy 
zdrowiem, a dalsze życie 

płynie w szczęściu 
i spokoju.

Stanisława Sidorowicz i Lucyja 
Łabecka, parafi a Wołpa 

Czcigodnym
Księżom Walentemu 
Chwiedukowi, Janowi 
Rejszelowi, Wiktorowi 

Zacharzewskiemu
z okazji świąt

Bożego Narodzenia
i Nowego Roku składamy 

szczere życzenia połączone
z modlitwą: zdrowia, sił, 

wytrwałości i radości 
z wykonywanej posługi. 

Niech dobry Bóg oświeca 
swoimi łaskami drogę życia, 
a Matka Najświętsza zawsze 

się Wami opiekuje. 
Parafianie z Mociewicz

Czcigodnym Księżom 
Proboszczowi Anto-
niemu Filipczykowi, 

Jerzemu Sadowskiemu, 
Dymitrowi Lewczykowi,

Janowi Kuziukowi, 
Aleksandrowi
Worobjowowi, 

Waleremu Bykowskiemu,
 Pawłowi Ejsmontowi, 

Michałowi
Wasilkiewiczowi

z okazji świąt Bożego Na-

rodzenia i Nowego 2018 
Roku życzymy moc-

nego zdrowia i obfitych 
łask Bożych. Niech Duch 

Święty umacnia Was 
w posłudze duszpasterskiej,
a Matka Boża zawsze się 
opiekuje i otula płasz-

czem matczynej dobroci. 
Kółko Różańcowe

MB Nieustającej Pomocy i 
apostolat „Margaretka” 

z parafii św. Wacława
w Wołkowysku

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi 

Jerzemu Grycko
i Igorowi Anisimowowi

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia z całego

serca życzymy mocnego 
zdrowia, pogody ducha, 
radości z owoców swej 
pracy, życzliwych ludzi 

na drodze życiowej, obfi-
tych łask Bożych i stałej

opieki Najświętszej 
Maryi Panny. 

Z szacunkiem i wdzięcznością 
wierni z kościoła pw. Podwyż-

szenia Krzyża Świętego 
w Pierwszomajskim i kaplicy 

pw. Miłosierdzia Bożego 
w Chodziłoniach

Czcigodnemu Księdzu 
Denisowi Brazińskiemu

 z okazji świąt
Bożego Narodzenia

i Nowego Roku składamy 
najserdeczniejsze życze-
nia: zdrowia, szczęścia, 

obfi tych łask Bożych na dro-
dze kapłańskiej. Niech 

nowonarodzony Jezus to-
warzyszy Ci w życiu, Duch 

Święty obdarza mądroś-
cią, a Matka Najświętsza 

otacza płaszczem
swojej opieki.

Wspólnota „Matki 
w modlitwie”, Smorgonie

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi 

Piotrowi Kubelowi 
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
z całego serca życzymy co-
dziennej radości, szczęścia, 
mocnego zdrowia na długie 

lata życia oraz dobroci i 
życzliwości od ludzi. Niech 
Dzieciątko Jezus obdarza 
Cię pokojem i miłością, 

Najświętsza Maryja Panna 
przytula do swego serca, a 
Bóg, któremu zaufałeś, po-
maga pokonywać wszelkie 

trudności. Dziękujemy 
za ofi arną pracę 
w naszej parafi i.

Z modlitwą wierni z parafii 
Krupowo

Czcigodnemu Księdzu 
Pawłowi Giedrojciowi 

z okazji Imienin, Urodzin, 
świąt Bożego Narodzenia i 

Nowego Roku życzymy
pogody ducha i dużo 

radości. Niech Duch Święty 
opromienia swym świat-
łem każdy dzień posługi 

kapłańskiej, Jezus zawsze 
będzie Ci Przyjacielem, a 

Maryja przytula do swojego 
serca. Szczęść Boże!

Wierni z parafii Hołynka

Czcigodnemu
Księdzu Janowi 

Bołtrukiewiczowi 
z okazji Imienin, świąt 

Bożego Narodzenia i No-
wego Roku z całego serca 

życzymy mocnego zdrowia, 
opieki Matki Najświętszej, 
miłosierdzia, optymizmu, 

cierpliwości i pogody 
ducha. Niech Twoje serce 

zawsze będzie 
otwarte na ludzi.

Wierni z kościoła 
pw. Przemienienia Pańskiego 

w Nowogródku

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

