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Sonda synodalna O chrzcie osoby 
dorosłej

„Wezwanie Jana Pawa II do otwarcia serc dla Chrystusa jest zawsze aktualne”. Papież Franciszek
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GAZETA DIECEZJI  GRODZIEŃSKIEJ

Decyzją Konferencji Katolickich Bi-
skupów na Białorusi nowy rok dusz-
pasterski w naszym kraju jest poświę-
cony św. Janowi Pawłowi II. W ten 
sposób pragniemy uczcić jubileusz 
100-lecia urodzin wielkiego papie-
ża, który przyszedł na świat 18 maja 
1920 roku w polskich Wadowicach, 
a także bliżej poznać jego nauczanie 
oraz bogate dziedzictwo duchowe, 
które po sobie pozostawił.

 ciąg dalszy na str. 3
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Podkomisja ds. Głoszenia Słowa Bożego
1. Czy w Państwa parafii regularnie wygłasza się kazanie podczas 

niedzielnej Mszy św.?
2. Czy istnieje zwyczaj wygłaszania kazania podczas Mszy św.  

w dzień powszedni? Czy odczuwają Państwo i Państwa znajomi du-
chową potrzebę słuchania kazania podczas każdej Mszy św.?

3. Czy wygłasza się w Państwa parafii kazania katechizmowe, tłu-
maczące Katechizm Kościoła Katolickiego?

4. Jakie tematy poruszają kapłani w swoich kazaniach?
5. Jakie tematy niepokoją Państwa najbardziej? Jakie tematy war-

to poruszać i omawiać podczas kazania?
6. Jak Państwo oceniają poziom przygotowania kapłanów do ka-

zań (bardzo dobry / dobry / średni / niski)?
7. Czy według Państwa Kościół lokalny (kapłani, wierni świeccy)  

w odpowiedni sposób wykorzystuje dziś do głoszenia Ewangelii środ-
ki masowego przekazu oraz internet?

8. Jak Państwo sądzą, jakich starań trzeba dołożyć, by bardziej 
owocnie głosić Słowo Boże podczas Mszy św. oraz ceremonii nieli-
turgicznych?

Komisja ds. Życia Konsekrowanego
1. Jak Państwo rozumieją znaczenie wyrażenia „życie konsekro-

wane”?
2. Jakie znają Państwo formy życia konsekrowanego?
3. Jaką działalność w Państwa parafii prowadzą osoby konsekro-

wane?
4. Czy uważają Państwo działalność wspólnoty zakonnej w swojej 

parafii i na terenie diecezji za zauważalną i wystarczającą?
5. Co mogą Państwo zaproponować, by zwiększyć świadomość 

wiernych o życiu konsekrowanym?

Komisja ds. Dziedzictwa Kościoła Grodzieńskiego
i Budownictwa Sakralnego

1. Jak Państwo rozumieją wyrażenie „dziedzictwo Kościoła”?
2. Jakie kierunki działalności w ramach zachowania dziedzictwa 

Kościoła uważają Państwo za najważniejsze?
3. Czy Państwa zdaniem są wystarczające dążenia i działania 

lokalnego Kościoła, by zachować swoje dziedzictwo?
4. Jak Państwo sądzą, czy kapłani i wierni świeccy są odpowied-

nio przygotowani do działalności w ramach zachowania dziedzi-
ctwa lokalnego Kościoła?

5. Jak zachęcić kapłanów i wiernych do troski o dziedzictwo Koś-
cioła?

Komisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży
1. Jak Państwo rozumieją słowa papieża Franciszka wypowiedzia-

ne na XXXVI Światowych Dniach Młodzieży w Panamie: „Młodzież to 
nie przyszłość Kościoła, lecz jego «dzisiaj»”?

2. Proszę określić wiek osób, które można uznać za młode.
3. Jakie kierunki działalności duszpasterskiej z młodzieżą istnieją 

w Państwa parafii?
4. Czy dostrzegają Państwo niewystarczający stopień opieki dusz-

pasterskiej nad młodzieżą w swojej wspólnocie? Jeśli tak, proszę 
określić przyczyny.

5. Czy dostrzegają Państwo barierę w działalności duszpasterskiej 
z młodzieżą w wirtualnych środkach masowego przekazu?

6. W jaki sposób Państwa zdaniem można najlepiej wykorzystać 
przestrzeń wirtualną (sieci społecznościowe i in.) do ewangelizacji 
młodzieży?

7. W jaki sposób Państwa zdaniem dziś można najszybciej i naj-
skuteczniej dotrzeć do młodzieży, zachęcić ją do aktywnego udziału  
w życiu Kościoła lokalnego i powszechnego? 

8. Jakie wydarzenia dla młodzieży Państwa zdaniem Kościół powi-
nien organizować w diecezjach, dekanatach, parafiach?

Komisja ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego
1. Jak rozumieją Państwo wyrażenie „wychowanie kato-

lickie”? Czy powinno wychowanie katolickie odróżniać się  
od innych form wychowania?

2. Czy dostrzegają Państwo różnicę w określeniach „lekcje 
religii” oraz „katecheza”? Na czym polega?

3. W jakich formach katechizacji Państwo kiedykolwiek 
uczestniczyli (parafialne, szkolne przygotowanie przed przyję-
ciem sakramentów i in.)?

4. Jak Państwo oceniają poziom przygotowania osób, które 
Państwa katechizowały (bardzo dobry / dobry / średni / niski)?

5. Czy istnieje w państwa parafii potrzeba katechizowania 
dorosłych? Jakie formy mogą Państwo zaproponować?

6. W jaki sposób Państwa zdaniem powinna odbywać się 
katechizacja dzieci i młodzieży w rodzinach?

7. Jak Państwo sądzą, jakie cechy powinien posiadać ka-
techeta, by móc zainteresować swoich uczniów i zachęcić ich  
do prowadzenia rzeczywiście religijnego życia?

8. Komu oddają Państwo przewagę w nauczaniu katolickim 
– kapłanom, siostrom zakonnym lub osobom świeckim? Dla-
czego?

9. Czy uważają Państwo poziom programu katechizacji ucz-
niów szkół za odpowiedni do potrzeb współczesności?

 Wziąć udział w przytoczonych sondach może każdy chętny. 
Przesłać odpowiedzi trzeba do sekretariatu Synodu pod adres: 
230025, m. Grodno, ul. K. Marksa 4, Kuria, – lub mailowo:  synodus.
grodnensis@gmail.com.

Sonda na podstawie prac komisji
I Synodu Diecezji Grodzieńskiej

TO, CO TRWA NA WIEKI

Ks. Jerzy Martinowicz 

Ks. Jerzy Martinowicz
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Mt 3, 13-17

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby 
przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał 
Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie,  
a Ty przychodzisz do mnie?”. Jezus mu odpowiedział: 
„Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, 
co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus 
został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto 
otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego 
zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego.  
A oto głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie”.

WIDZIALNY ZNAK
NIEWIDZIALNEJ ŁASKI  

Prawie każdy wie, kiedy się urodził, ale niewielu pa-
mięta, kiedy przyjęło chrzest św. W perspektywie wiary  
i zbawienia ta druga data powinna mieć znaczenie bardziej 
istotne. Przez chrzest rodzimy się dla Boga, otrzymuje-
my Jego łaskę, uwalniamy się od grzechu  pierworodnego. 
Przez chrzest zostajemy włączeni w paschalne misterium 
Chrystusa, czyli Jego tajemnicze przejście z tego świata 
do domu Ojca. Przez chrzest stajemy się członkami Jego 
wspólnoty, czyli Kościoła.

Nad Jordanem Jezus wziął na siebie grzech świata. Po-
przez obmycie wodą uniżył się jako Sługa i Baranek. Nie 
potrzebował chrztu nawrócenia, ponieważ jest Bogiem. 
Uczynił to z miłości do Ojca i do stworzenia. W ten sposób, 
uświęcając obrzęd, ustanowił sakrament jako widzialny 
znak niewidzialnej łaski. 

W święto Chrztu Pańskiego podziękujmy rodzicom  
i chrzestnym za przekazanie najcenniejszego daru – wiary. 
Wraz z przyjętym chrztem rozpoczęła się nasza przyjaźń  
z Bogiem, który jest Miłością i nadaje życiu sens. 

Czy znam datę swojego chrztu?
W jaki sposób troszczę się o godność dziecka Bożego

w sobie?

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

J 1, 29-34
Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: 

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest 
Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, 
który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej 
ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem 
chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. 
Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha, który 
zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go 
przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym 
chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym 
ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, 
jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem 
i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

II NIEDZIELA ZWYKŁA 

Rok 2020 w Kościele  
na Białorusi jest poświęcony  
św.  Janowi Pawłowi II.  W ten spo-
sób pragniemy uczcić przypada-
jący jubileusz 100-lecia urodzin 
tego wielkiego papieża, który  
w 1991 roku powołał do istnie-
nia diecezję grodzieńską i mia-
nował jej pierwszego biskupa. 
Za hasło obrano słowa wypo-
wiedziane przez Ojca Świętego 
w pierwszym dniu pontyfikatu: 
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

W tym danym przez Boga 
czasie w sposób szczególny 

będziemy chcieli inspirować 
się myślą i życiem świętego pa-
pieża. Warto się na nim wzoro-
wać, kształtując własną posta-
wę wobec Stwórcy i drugiego 
człowieka, wobec społeczności, 
w której żyjemy i pracujemy,  
a także wobec Kościoła. Mał-
żonkowie odkryją skarbni-
cę wiedzy w nauczaniu Ojca 
Świętego o rodzinie. Kapłanów 
i osoby konsekrowane zainspi-
ruje przykład jego przejrzystego 
życia i bezinteresownej posługi. 
Ludzie nauki i kultury zoba-

czą, w jaki sposób harmonijnie 
łączyć wiarę i rozum w szuka-
niu prawdy. Młodzież zostanie 
umotywowana do stawiania 
sobie w życiu wysokich ideałów  
i nieustannego do nich dążenia. 
Politycy nauczą się szerokiego 
spojrzenia na sprawy społeczne, 
by bezinteresownie starać się  
o dobro wspólnie. Wszyscy mo-
żemy inspirować się świętością 
Jana Pawła II!

Każdy człowiek otrzymał  
w darze od Pana niepowtarzal-
ną drogę służby i odpowiedzial-

ności. Od nas zależy, w jaki spo-
sób rzeźbimy oblicze tej ziemi, 
otaczających wspólnot i środo-
wisk. Nie chodzi o bezmyślne 
kopiowanie słów i czynów świę-
tego papieża, lecz o twórczą in-
spirację przykładem jego życia. 
Św. Jan Paweł II potrafił łączyć 
sprawy Boga ze sprawami ludzi. 
Akceptować każdego człowieka, 
nie wykluczał nikogo. Nie sku-
piał się na tym, co dzieli, lecz 
szukał tego, co łączy, gdyż wszy-
scy jesteśmy dziećmi  Bożymi. 

Inspirować się stylem 
wielkiego papieża 

Drodzy Czytelnicy!
Naszym obowiązkiem, a zarazem przywilejem jest przekazanie dziedzictwa św. Jana Pawła II następnym 

pokoleniom. Aby to uczynić, trzeba najpierw je poznać i zaszczepić w swojej świadomości, codziennej postawie,  
w posłudze. Jako duchowe wsparcie weźmy do serca słowa Boga skierowane do Mojżesza: „Niech cię Bóg błogo-
sławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie 
swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 24-26). 

W imię Boże rozpoczęliśmy nowy rok Pański. Jako ludzie wiary wkro-
czyliśmy w nieznaną jeszcze rzeczywistość z nadzieją i ufnością, ma-
jąc święte przekonanie, że Wszechmocny zawsze się o nas troszczy  
i ani na chwilę nie opuszcza.

DAĆ SIĘ BOGU PROWADZIĆ 
W życiu doświadczamy tego, co określa się jako wy-

branie. O człowieku dobrym w pewnym zawodzie zwykło 
się mówić, że jest on lekarzem, nauczycielem, strażakiem 
itd. „z powołania”. Z szacunkiem i zachwytem patrzymy  
na osoby, które wspaniale realizują swoją misję – spełniają 
powierzone zadania z miłością i oddaniem. 

Bohater dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel doskonale 
uświadamia swoje powołanie: powinien przygotować ów-
czesnych ludzi do odkrycia w osobie Jezusa Mesjasza. Wzy-
wa do nawrócenia, chrzcząc wodą. Wie, że po nim przyjdzie 
Chrystus, który będzie chrzcił mocą Ducha Świętego, da-
jąc pełne odpuszczenie grzechów. Prorok realizuje swoją 
misję gorliwie i odważnie. Nie wpada w rozpacz, gdy trafia  
do więzienia. Nie poddaje się przerażeniu, gdy grozi śmierć.

Każdy człowiek został przez Pana powołany do wy-
pełnienia pewnego zadania, które ma doprowadzić go  
do świętości. I nie jest istotne, czy to funkcja publiczna, 
czy prywatna, „w zaciszu domowym”. Ważne jest odkrycie 
woli Bożej i jej zrealizowanie we własnym życiu. Tylko ta-
kie postępowanie przynosi prawdziwą radość. Pamiętajmy 
jednak, że wybranie to nieraz również cierpienie. Bądźmy 
gotowi za przykładem Jana Chrzciciela znosić je z godnoś-
cią i oddaniem. 

Czy odkryłem swoje powołanie?

Jak realizuję wolę Boga w codziennym życiu?

http://code-industry.net/
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Ewangelia Chry-
s t u s a  n i e  j e s t 
bajką, mitem, bu-
dującą historią. 
Ewangelia Chry-
stusa to pełne ob-
jawienie Bożego 

planu dotyczącego człowieka 
i świata. Jest to orędzie jedno-
cześnie proste i wspaniałe, co 
pobudza nas do postawienia 
sobie pytania: jaki konkretny 
plan umieścił we mnie Pan, 
stale aktualizując swoje na-
rodziny pośród nas? 
Apostoł Paweł podpowia-
da nam odpowiedź: „[Bóg] 
wybrał nas [...], abyśmy byli 
przed Nim święci i nieskalani 
w miłości” (Ef 1, 4). Oto zna-
czenie Bożego Narodzenia. 
Pan stale przychodzi do nas 
i obdarza swoim Słowem, 
aby każdy mógł się stawać 
świętym w miłości. Świętość 
to przynależność do Boga, to 
komunia z Nim, przejrzystość 
Jego nieskończonej dobroci. 
Świętość to strzeżenie daru, 
który dał nam Bóg. Dlatego 
ktokolwiek przyjmuje w sobie 
świętość jako dar łaski, nie 
może nie przełożyć jej na kon-
kretne działanie w codziennym 
życiu. Ta miłość, to miłosier-
dzie wobec bliźniego, będące 
odzwierciedleniem miłości 
Boga, jednocześnie oczyszcza 
nasze serce i pozwala nam 
przebaczać, czyniąc nas dzień 
po dniu „nieskalanymi”.   

Fragment przemówienia 
przed modlitwą „Anioł Pański”

w Watykanie, 05.01.2020

Papież Franciszek

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

 ciąg dalszy ze str. 1

Stajenka wyraźnie 
uczy, że nie mo-
żemy się poddać 
ułudzie bogactwa  
i  różnorodnym 
p r z e m i j a j ą c y m 
obietnicom szczęś-
cia. […] Nowonaro-

dzony Chrystus pragnie, byśmy 
byli bliżej siebie nawzajem oraz 
bliżej Niego. Więc przybliżajmy 
się do Niego nie tylko dziś, lecz 
nieustannie – poprzez głęboką 
wiarę i miłość, w modlitwie  
i pracy, w radości i cierpieniu. 
Jednoczmy się z Nim we Mszy  
i Komunii św. Stawajmy się bliżsi 
jeden dla drugiego nie tylko przy 
stole wigilijnym i podczas skła-
dania życzeń, lecz zawsze.

Fragment kazania podczas
Pasterki w katedrze grodzieńskiej, 

24.12.2019

Ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz

Chrystus się rodzi 
– nas oswobodzi! 
W mieście Dawi-
da narodził się 
nam Zbawca Pan! 
Wędrujemy wiarą  
i myślą właśnie 
tam, gdzie Bóg 

wchodzi do historii człowieka 
– staje się naszym bratem, ro-
dząc się z Maryi Panny. O tym 
świadczą pasterze i trzej królo-
wie, którzy jako pierwsi powitali 
Dzieciątko Jezus w betlejemskim 
żłóbku. Powitali, gdyż rozpoznali 
w Nim Mesjasza, na którego na-
ród, wybrany przez Pana Boga, 
czekał przez wieki. I oto nadeszła 
ta chwila – chwila spotkania 
człowieka ze swoim Stwórcą… 
Chwila, w której w ramionach 
miłości człowiek jednoczy się  
z Bogiem. Najwyższy pozwala się 
przytulić, abyśmy się już nie czuli 
osamotnieni i porzuceni.

Fragment życzeń z okazji
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku

Ks. bp Józef 
Staniewski

Otwórzcie drzwi Chrystusowi!
Hasło roku papieskiego 

brzmi: „Otwórzcie drzwi Chry-
stusowi”. Te słowa św. Jan Pa-
weł II wypowiedział 22 paź-
dziernika 1978 roku podczas 
Mszy św. na rozpoczęcie swe-
go prawie 27-letniego kiero-
wania Stolicą Apostolską. Jeśli 
chodzi o znaczenie pontyfika-
tu Ojca Świętego dla nasze-
go kraju, warto zauważyć, że 
właśnie Jan Paweł II sprzyjał 
odrodzeniu struktur kościel-
nych na Białorusi. Z osobą 
świętego papieża jest związa-
ne bardzo ważne wydarzenie: 
25 lipca 1989 roku mianował 
ks. Tadeusza Kondrusiewicza 
administratorem apostolskim 
dla katolików na Białorusi, a 
jesienią tegoż roku w bazylice 
św. Piotra w Rzymie (Włochy) 
udzielił mu sakry biskupiej. 
Ojciec Święty mianował też 
pierwszego w historii nasze-
go kraju kardynała Kazimierza 
Świątka.

13 kwietnia 1991 roku  
św. Jan Paweł II erygował 
diecezję grodzieńską. W Bulli 

„Qui Operam” zaznaczył: „Na 
wieczną pamięć przekazuje-
my tę sprawę, aby w Związku 
Republik Radzieckich został 

odnowiony Kościół katoli-
cki dla duchowego pożytku 
wspólnoty katolików obrząd-
ku łacińskiego, mieszkających 
w obwodzie grodzieńskim  
w Republice Białoruś jako 
składowej Państwa Federal-
nego, i wydajemy List Apostol-
ski...”.

Wraz z Bullą o erygowa-
niu diecezji grodzieńskiej Oj-
ciec Święty podpisał Bullę o 

mianowaniu „umiłowanego 
syna Aleksandra Kaszkiewicza  
z duchowieństwa archidie-
cezji wileńskiej, probosz-

cza parafii Ducha Świętego  
w Wilnie, Biskupem Grodzień-
skim Łacińskim”. Za katedrę 
biskupa diecezjalnego i „mat-
kę kościołów” obrano kościół  
pw. św. Franciszka Ksawerego.

Wielki papież bardzo ko-
chał Białoruś i zawsze pa-
miętał w swoich modlitwach  
o naszym Kościele, ciepło wi-
tał jego hierarchów w Watyka-
nie podczas różnych spotkań 

i wydarzeń, a także przekazy-
wał swoje błogosławieństwo 
pasterskie wiernym. Zwraca-
jąc się do biskupów Białorusi, 

którzy w 2003 roku przybyli  
do Stolicy Apostolskiej z wizytą 
ad limina Apostolorum, Ojciec 
Święty powiedział: „Powie-
rzam wszystkich opiece Naj-
świętszej Maryi Panny. Proszę 
Ją, by była Orędowniczką wam, 
wielebni i kochani bracia, oraz 
waszym najbliższym pomocni-
kom – kapłanom, zakonnikom 
i zakonnicom, seminarzystom 
i osobom świeckim, które  

aktywnie angażują się w dzia-
łalność apostolską, a także 
całej wspólnocie katolickiej, 
mieszkającej na Białorusi. 
Niech wszystkich i każde-
go otoczy wraz ze świętymi 
Orędownikami waszej ziemi 
matczyną opieką. Ja zaś za-
pewniam was o codziennej 
modlitwie i błogosławię ca-
łym sercem”.

Podczas tradycyjnego 
bożonarodzeniowego i wiel-
kanocnego przesłania „urbi 
et orbi” Jan Paweł II jako 
pierwszy z papieży przemówił 
po białorusku. Choć ku wiel-
kiej przykrości nie mieliśmy 
szczęścia witać go na swojej 
ziemi, mamy jednak za co dzię-
kować Bogu i wychwalać Jego 
wielkość przez osobę Ojca 
Świętego. Dziś wielki papież 
pomaga wiernym w drodze 
do doskonałości i świętości 
poprzez swoje orędownictwo 
i pozostawione dziedzictwo, 
uczy płonąć Bożym światłem  
i miłością, do której wszyscy 
razem zostaliśmy powołani.

Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził Kodeks Prawa Kanonicznego, 
ogłosił odnowiony Katechizm Kościoła Katolickiego,

odbył 120 podróży  zagranicznych, odwiedził 129 krajów, beatyfikował
1243 i kanonizował 482 osoby, wydał 14 encyklik i 15 adhortacji
apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich,
tysiące listów papieskich, opublikował trzy książki. Czas trwania
pontyfikatu Jana Pawła II jest krótszy tylko od zwierzchnictwa

św. Piotra oraz papieża Piusa IX (1846-1878).

Diecezja grodzieńska z szacunkiem do św. Jana Pawła II
W 2012 roku  

w Smorgoniach po-
wstała nowa parafia, 
której nadano tytuł 
św. Jana Pawła II. Jest 
pierwszą na Białorusi 
parafią noszącą takie 
wezwanie. W 2017 roku 
w osiedlu Pohorany  
w Grodnie uzyskała re-
jestrację druga w die-
cezji grodzieńskiej pa-
rafia św. Jana Pawła II.  

W ten sposób postanowiono wyrazić wdzięczność Bogu za słynnego Pola-
ka, którego bardzo się szanuje i kocha na naszych ziemiach.

W 2007 roku  
przy parafii Najświęt-
szego Odkupiciela  
w Grodnie powstał teatr  
im. św. Jana Pawła II.  
I choć wtedy papież nie 
został jeszcze ogłoszo-
ny świętym, jego słowa, 
nauczanie i przykład 
były dla uczestników 
bodźcem do rozwoju 
i realizacji twórczych 
przedsięwzięć. Teatr zaj-

mował ważne miejsce w życiu Ojca Świętego. W swoim czasie Jan Paweł II 
był i aktorem, i reżyserem, i scenarzystą, i poetą, więc dobrze znał i rozumiał 
znaczenie pracy osób powołanych przez Boga do twórczości.

Od 2005 roku  
w diecezji grodzieńskiej 
odbywa się turniej pił-
karski pamięci św. Jana 
Pawła II. Ojciec Świę-
ty był amatorem piłki 
nożnej. Miłość papieża  
do sportu odzwiercied-
lała się w całym jego 
pontyfikacie. Żaden inny 
biskup Rzymu nie po-
święcał tyle uwagi wy-
chowaniu fizycznemu. 

Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który siedział na widowni stadionu 
jako kibic. Ojciec Święty zachęcał do wykorzystywania sportu, by populary-
zować wartości moralne, takie jak uczciwość, życzliwość i solidarność.

W 2015 roku biskup 
grodzieński Aleksander 
Kaszkiewicz poświę-
cił kaplicę pw. św. Jana 
Pawła II w szpitalu  
w Michaliszkach (de-
kanat Ostrowiec). Po-
wstała staraniem miej-
scowego proboszcza  
ks. Anatola Zacharzew-
skiego oraz aprobacie 
administracji szpitala. 
W kaplicy jest przecho-

wywany Najświętszy Sakrament. Co sobotę celebruje się tam Mszę św. Pa-
cjenci więc mają możliwość modlitwy i uczestniczenia w Eucharystii.

27 kwietnia 2014 roku, w dniu, w któ-
rym Kościół oficjalnie ogłosił Jana Pa-
wła II świętym, w grodzieńskiej katedrze  
św. Franciszka Ksawerego została od-
słoniona i poświęcona figura papieża. 
Wykonał ją rzeźbiarz Bazyli Martyń-
czuk, który pracował nad dziełem wraz 
synem w ciągu pięciu miesięcy. Zna-
lezienie się rzeźby św. Jana Pawła II  
w grodzieńskiej świątyni przede wszyst-
kim świadczy o wdzięczności wielkiemu 
papieżowi, który starał się dotrzeć do ser-
ca i umysłu każdego człowieka, nawracał 
na dobrą drogę i jednoczył ludzi.

Płaskorzeźbę św. Jana Pawła II  
w ubiorze papieskim z podniesioną  
do błogosławieństwa ręką można zoba-
czyć na centralnym placu w Iwiu, gdzie 
umieszczono znak pamiątkowy ku czci 
przyjaźni i jedności religii. Składa się  

z czterech majestatycznych steli z arkami, poświęconych katolikom, prawo-
sławnym, muzułmanom i Judejczykom. Figurę świętego można też ujrzeć  
w Wasiliszkach i Wojstomie.

W niektórych para-
fiach święty papież jest 
obecny w relikwiach 
– kroplach krwi na 
tkaninie, umieszczonej  
w specjalnych relikwia-
rzach. Można je znaleźć 
w diecezjalnych sanktu-
ariach Matki Bożej Kró-
lowej Naszych Rodzin 
w Trokielach (dekanat 
Raduń) oraz Matki Bożej 
Szkaplerznej w Gudo-

gajach (dekanat Ostrowiec), w kościołach pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Makarowcach (dekanat Brzostowica Wielka), Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Zareczance (dekanat Sopoćkinie), św. Jana Chrzciciela  
w Wołpie (dekanat Mosty), w grodzieńskich świątyniach pw. św. Francisz-
ka Ksawerego, Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, Ducha Świętego, 
Najświętszego Odkupiciela, a także w kaplicy Grodzieńskiego Obwodowego 
Szpitala Klinicznego. Posiadanie w parafii relikwii papieża wierni uważają 
za wielką łaskę.

W 10. rocznicę za-
łożenia Wyższego Se-
minarium Duchownego  
w Grodnie została ot-
warta sala im. św. Jana 
Pawła II. Jest to naj-
większe pomieszczenie 
w seminarium. Właśnie 
tam odbywają się liczne 
wydarzenia edukacyjne 
i kulturalne.

Ku czci papieża 
nazwano ulice w Ma-

karowcach i Sopoćkiniach. W licznych świątyniach znajdują się tablice 
pamiątkowe jako przypomnienie o pontyfikacie św. Jana Pawła II, a także 
obrazy z jego wizerunkiem.

Ojciec Święty dyskretnie został towarzyszem naszej codzienności: gdy 
wpatrujemy się w jego oblicze, po raz kolejny się zastanawiamy, czy nasze 
życie jest otwarte na nauczanie świętego papieża.

Kinga Krasicka
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 � Biskupi Australii proszą 
wiernych o modlitwę z powodu 
pożarów, które trwają na kon-
tynencie od września ubiegłego 
roku. Uległy zniszczeniu tery-
toria czterech stanów. Zginęło 
25 osób i około pół miliarda 
zwierząt. Kataklizmy są wy-
nikiem suszy, z powodu której 
cierpią ziemie australijskie 
w ciągu wielu miesięcy. Koś-
ciół wspiera ofiary oraz ludzi, 
którzy uczestniczą w walce 
ze śmiertelnym żywiołem. W 
modlitwie i pomocy uczestni-
czą też przedstawiciele innych 
wspólnot chrześcijańskich.

 � Kolejne Europejskie Spot-
kanie Młodzieży organizowane 
przez wspólnotę ekumeniczną 
Taize odbędzie się w dniach 
od 28 grudnia 2020 roku  
do 1 stycznia 2021 roku w Tu-
rynie (Włochy). Poinformował 
o tym brat Alois Loser podczas 
tegorocznego spotkania we 
Wrocławiu (Polska). Między 
innymi przeor wspólnoty Taize 
wspomniał o kolejnym etapie 
Pielgrzymki Zaufania – wizycie 
z młodzieżą do Ziemi Świętej  
w lutym 2021 roku, aby wyra-
zić solidarność z ludźmi, którzy 
dążą do pokoju na Bliskim 
Wschodzie.

 � Konferencja Biskupów 
Brazylii uaktywni online-
-kampanię w celu obrony 
praw pracowników sektora 
turystycznego. Chodzi o 7 
milionów osób, które pracują 
w strefie turystycznej, w tym  
o kierowców, tłumaczy, sprzą-
taczki, pokojówki. Głównym 
hasłem akcji medialnej są sło-
wa: „Podczas podróży w czasie 
urlopu zwróćcie uwagę na tych, 
którzy stali się niewidzialni”. 
Jest to jedna z kilku inicjatyw 
wszczętych w ostatnich latach 
przez hierarchię, służących 
zarówno zwiększeniu szacunku 
do pracowników strefy tury-
stycznej, jak też ewangelizacji.

 � Według watykańskiej 
agencji  misyjnej „Fides”  
w ciągu 2019 roku w róż-
nych częściach świata zginęło  
29 misjonarzy. Wśród zabitych 
18 kapłanów, jeden stały dia-
kon, dwie zakonnice, dwóch 
zakonników oraz sześciu wier-
nych świeckich. W komentarzu 
do smutnej statystyki mówi się 
o istnieniu pewnego rodzaju 
„globalizacji przemocy”. Jeśli 
wcześniej podobne sytuacje 
zdarzały się w jednym kraju 
czy obszarze geograficznym, 
to dziś podobne wypadki stały 
się powszechne. Zabójstwo 
katolickich misjonarzy miało 
miejsce w 10 krajach Afry-
ki, ośmiu krajach Ameryki,  
a także jednokrotnie w Europie 
i Azji.

 � Jedną z najpopularniej-
szych kolęd na Youtube.com 
jest piosenka „Mary, Did You 
Know?” („Mario, czy wiedzia-
łaś?”) w wykonaniu zespo-
łu „Pentatonix” (ponad 218 
milionów obejrzeń). Co roku 
piosenkarze stwarzają własne 
warianty znanych utworów, 
które zachwycają odbiorców  
i zapewniają „Pentatonixowi” 
pierwsze miejsca na listach 
hitów muzycznych. Najpopu-
larniejsze współczesne kolędy 
w ich wykonaniu to również 
„Little Drummer Boy” („Mały 
Perkusista” – 217 milionów 
obejrzeń) oraz „Carol of the 
Bells” („Kolęda dzwoneczków” 
– 147 milionów obejrzeń).

vaticannews.va; credo.pro; 
ekai.pl

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

BÓG DZIAŁA
NIEOCZEKIWANIE

Sakrament chrztu przy-
jąłem, mając prawie 30 lat. 
Jak wiadomo, Chrystus w tym 
wieku już aktywnie nauczał, 
a ja dopiero się o Nim dowie-
działem. Patrząc z perspek-
tywy czasu, rozumiem, że 
pojawienie się w moim życiu 
Jezusa – nie skutek kolejnych 
wydarzeń, tylko w pełni Boża 
wola.

Urodziłem się w niewie-
rzącej rodzinie. Wśród nas 
była tylko jedna ochrzczo-
na osoba. Od reszty różniła 
się tym, że nosiła krzyżyk na 
złotym łańcuszku. Więc przy-
kładu wiary nie widziałem, 
moim wychowaniem ducho-
wym nikt się nie zajmował. 
Momentem przełomowym 
stała się powszednia sytua-
cja.

Pracowałem kiedyś  
na budowie z pewnym gorli-
wym protestantem. Wszyscy 
wiemy, że od budowniczych 
nieraz można usłyszeć wiele 
przekleństw skierowanych 
pod adresem siebie nawza-
jem – „wymaga” tego specyfi-
ka zawodu. Słysząc to, kolega 
mówił, że jeśli się nie nawró-
cimy, możemy trafić do pie-
kła. Choć uważałem go za fa-
natyka religijnego, te słowa 
wywarły na mnie wrażenie. 
Straszliwy sens przesłania 
tego człowieka stał się bodź-
cem do myślenia o Bogu.  
A jeśli naprawdę istnieje?..

KRÓTKIMI
DROGAMI DO OJCA
Powstała we mnie nie-

spodziewana chęć ochrzcze-
nia się. Choć teraz rozumiem 
to inaczej: Bóg zapragnął, 
bym przyszedł do Niego.  

Zacząłem się dowiadywać, jak 
to uczynić. Najpierw udałem się 
do pobliskiego kościoła. Jednak 
spotkać się tam z kapłanem 
było sprawą skomplikowaną – 
osoba posługiwała w dwu pa-
rafiach. W końcu znalazłem się 
u franciszkanów.

Jeden z ojców za-
czął przygotowywać mnie  
do przyjęcia sakramentu: 
przybliżał tajemnice wiary, 
podstawy życia chrześcijań-
skiego. On też zatroszczył się 
o rodziców chrzestnych, gdyż 
trudno mi było znaleźć kogoś  
w swoim otoczeniu. Pozna-
liśmy się 15 minut przed 
obrzędem – ledwie zapa-

miętałem ich imiona. Było to 
młode małżeństwo. Pomyśla-
łem wtedy: unikalna sytuacja 
– rodzice są młodsi niż syn. 

To, że się nie znaliśmy 
i że istniała pewna różnica 
wiekowa, nie przeszkodzi-
ło, by utrzymywać kontakt. 
Chrzestni zaprowadzili mnie 
na kurs ewangelizacyjny, 
gdzie głębiej poznałem Boga 
i doświadczyłem radości 

przebywania blisko Niego. 
Nadal są gotowi mi pomóc 
i podpowiedzieć, gdy tego 
potrzebuję. Odpowiedzialni 
chrzestni to wielka sprawa. 
Dzięki Bogu za nich!

ZYSKOWNA
UGODA

Przed przyjęciem chrztu 
miałem zwykłe odczucia 

człowieka, który przygoto-
wuje się do czegoś nowego 
i istotnego w swym życiu. 
Zastanawiałem się nad tym,  

do czego będzie to podob-
ne. I zrodziło się we mnie 
trwałe skojarzenie – umowa. 
Jak gdybym chciał zawrzeć  
z Bogiem ugodę, poświad-
czając, że rozumiem swoje 
prawa oraz obowiązki i obie-
cuję ich przestrzegać.

Kolejna myśl dotyczyła 
tego, że po przyjęciu chrztu 
minione życie zostanie  
w przeszłości, a zacznie się 
nowe. Już wtedy wiedzia-
łem, jak powinna wyglądać 
codzienność chrześcijanina, 
i zamierzałem do niej dążyć. 
Nie skłamię, jeśli powiem, że 
pozytywnie odpowiadając na 
pytanie kapłana, czy wyrze-
kam się zła, odczuwałem, jak 
się odradzam.

Dziś mogę stwierdzić:  
po otwarciu serca na Chry-
stusa rzeczywiście się zmie-
niłem. Pojawiła się chęć 
służenia ludziom pomocą. 
Trafiłem do środowiska,  
w którym odnalazłem sie-
bie. Większość wolnego 
czasu spędzam w kościele 
pobrygidzkim. Uczęszczam  
na spotkania (na przykład bi-
blijne), realizuję swoje zdol-
ności muzyczne i budowlane, 
biorę udział w akcjach cha-
rytatywnych. Najważniejsze 
jest to, że wszystko, co czynię, 
przynosi mi teraz ogromną 
radość.

Kiedyś nawet nie znałem 
drogi do kościoła, a obecnie 
podążam tam codziennie. Nie 
wyobrażam sobie życia bez 
świątyni, wiernych i mod-
litwy. Uświadamiam też, że 
jestem zaledwie na począt-
ku drogi i mam jeszcze dużo  
do poznania. Mam nadzieję, 
że z Bożą pomocą stanę się 
przykładem dla osób, jedną  
z których kiedyś byłem sam.

Angelina
Marciszewska

Komentarz 
kapłana

Aby przyjąć chrzest kan-
dydat najpierw musi wyra-
zić chęć zostania chrześci-
janinem. Zwykle odbywa 
się to podczas indywidual-
nej rozmowy z kapłanem. 
Gdy chodzi o chrzest dzie-
cka, to pragnienie wyrażają 
rodzice.

Podczas udzielania 
chrztu za dziecko uznaje 
się osobę do 7 roku życia 
włącznie. Jeśli jest starsza, 
powinna zostać ochrzczo-
na jako człowiek dorosły  
(por. KPK, kan. 852 §1,  
kan. 97).

Oczywiście przed udzie-
leniem sakramentu powin-
no się odbyć odpowiednie 
przygotowanie (spotkania 
z kapłanem). Dotyczy to 
zarówno przyjmującego 
chrzest (jeśli jest to oso-
ba dorosła), jak i rodziców, 
chrzestnych. Chrzestni są 
wybierani przez kandyda-
ta do chrztu, jego rodziców 
lub opiekunów, w wyjąt-
kowych sytuacjach – przez 
proboszcza. Oprócz tego 
trzeba mieć tę możliwość 
i wyrazić chęć spełniania 
podjętego obowiązku.

Jeśli chodzi o chrzest 
osób dorosłych, od począt-
ków istnienia Kościoła jest 
praktykowany dość dłu-
gi okres katechumenatu  
– specjalnego przygoto-
wania do przyjęcia sakra-
mentów wtajemniczenia 
chrześcijańskiego: chrztu, 
bierzmowania i Eucharystii. 
Jest to bardzo ważny czas 
w życiu człowieka, który 
powinien w odpowiedni 
sposób przygotować się do 
przyjęcia wielkiego Bożego 
daru. Podczas katechume-
natu wierni uczęszczają 
na katechezę, w trakcie 
której są omawiane pyta-
nia doktrynalne, a także 
istota praktyk religijnych. 
Katechumeni poznają 
podstawowe prawdy wia-
ry chrześcijańskiej, Biblię, 
przykazania, historię zba-
wienia, składowe oraz sens 
Mszy św.

Warto też zaznaczyć, że 
Kościół nigdy nie odma-
wia chrztu osobom, którym 
zagraża śmierć. Wyma-
ga jednak wyrażenia woli 
przyjęcia sakramentu oraz 
obietnicy, że będą zacho-
wywały nakazy chrześci-
jańskie (por. KPK, kan. 865). 
W sytuacjach śmiertelnego 
zagrożenia nie stawia się 
pytania o obowiązek kate-
chumenatu.

Wiemy, że podczas 
chrztu człowiek oczyszcza 
się ze wszystkich grze-
chów i nie musi się spo-
wiadać. Jednak powinien 
on umieć wzbudzić żal za 
grzechy. Najlepiej, by nowo 
ochrzczony, jeśli istnieje 
taka możliwość, przyjął 
zarazem sakrament bierz-
mowania i I Komunii Świę-
tej – wszystkie sakramenty 
wtajemniczenia chrześci-
jańskiego.

Ks. Denis Braziński

Od pierwszych dni życia Kościół daje każdemu 
możliwość przez sakrament chrztu stać się członkiem 
jego wspólnoty. Korzystając z tego prawa, rodzice nio-
są dziecko do świątyni. Zdarzają się jednak sytuacje, 
gdy człowiek z powodu niezależnych od niego oko-
liczności otrzymuje chrzest, będąc już osobą dorosłą.  
W odróżnieniu od niemowlęcia w pełni uświadamia, co 
się dzieje podczas przyjęcia tego sakramentu, i może 
zachować w pamięci wspomnienia o tak podniosłej 
chwili – „oficjalnym” przyjściu Chrystusa do jego ży-
cia. O drodze ku decyzji o chrzcie, wrażeniach podczas 
przyjęcia sakramentu oraz o tym, jak to wydarzenie 
wpłynęło na dalsze życie, opowiada nowy członek du-
żej rodziny Kościoła Stanisław Dzienisow.

Uświadamiając otrzymaną łaskę

Stanisław posługuje jako ministrant
w kościele pobrygidzkim

Przez chrzest Jezus rodzi się
w sercu każdego człowieka
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WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jezuici w bynecie
Powstała strona inter-
netowa Jezuity.by – bia-
łoruskojęzyczny portal 
największej w Kościele 
wspólnoty, do której na-
leży też papież Franciszek.
Na stronie są podane infor-

macje dotyczące działalności 
ojców jezuitów, ich założy-
ciela, charakterystycznych 
cech powołania, pedagogiki  
i duchowości. Oprócz nowych 
materiałów zostały zgroma-
dzone tłumaczenia oraz lek-
tury z zakresu duchowości 
ignacjańskiej z innych źródeł 
internetowych. Wierni Koś-
cioła na Białorusi, a także 
wszyscy zainteresowani rodacy 
mogą głębiej poznać tę du-
chowość oraz ubogacić się jej 
niezliczonymi skarbami.

Okradzione szopki?
P r z e d  u r o c z y s t o ś c i ą 
Trzech Króli z 15 szopek 
bożonarodzeniowych w 
niemieckich kościołach 
zniknęły figurki Mędrców  
ze Wschodu.
Okazało się, że splanowała 

to grupa inicjatywna w ramach 
akcji „Wykluczeni – Trzej 
Królowie u bram Europy”, 
którzy chcieli zwrócić uwagę  
na los uchodźców zmierza-
jących z Afryki i Bliskiego 
Wschodu do granic Europy. 
Ich zdaniem przebywający 
w obozach imigranci muszą 
zostać jak najszybciej zakwa-
terowani w Niemczech oraz 
innych krajach UE.

W każdym kościele aktywiści 
zostawili w szopce list, w któ-
rym wyjaśnili tło akcji. Figurki 
zostały zwrócone do świątyń  
6 stycznia.

„Ubrana na biało”
Pod takim tytułem zo-
stała otwarta wystawa 
wizerunków maryjnych  
w sanktuarium Matki Bo-
żej w Fatimie (Portugalia).
Celem ekspozycji, którą 

można obejrzeć w bazylice 
Trójcy Przenajświętszej, jest 
zbliżająca się setna rocznica 
wykonania pierwszej figur-
ki Matki Bożej Fatimskiej, 
wyrzeźbionej  na podstawie 
świadectwa s. Łucji – jednej  
z trojga dzieci, które do-
świadczyły objawień w 1917 
roku.

Wizerunek Matki Bożej 
Fatimskiej  nie tylko jest 
odwiedzany przez licznych 
pątników w tym portugal-
skim miejscu,  lecz także 
często podróżuje po świecie. 
Sanktuarium w Fatimie po-
siada bowiem kilkanaście 
rzeźb, wysyłanych co roku  
do różnych części globu.

Kl. Władysław Małyszko,
alumn V roku grodzieńskiego WSD

Pochodzi z parafii św. Wacława w Wołkowysku

Osoba, która rozwija w sobie duch modlitwy, z biegiem czasu odczuwa we-
wnętrzną potrzebę zmiany czegoś, odnalezienia lepszej formuły modlitwy, bar-
dziej odpowiedniej dla jej obecnego stanu. Jednak takie poszukiwania nie po-
winny się zmienić w zaspokajanie własnych ambicji, gdyż człowiek nie wyznacza 
czasu na kolejny krok w drodze modlitwy, tylko odpowiada na Boże zaproszenie. 
Same obrazy drogi, wzrastania, pogłębiania pokazują, że nasza modlitwa najpraw-
dopodobniej będzie się rozwijała stopniowo, w ciągu całego życia.

Znajdować się „w trakcie” to, muszę przyznać, dla mnie osobiście, a może rów-
nież dla kogoś z Was, trudne wyzwanie. Chcemy uzyskać wynik natychmiast, nie 
kiedyś, później. Jednak warto mieć na uwadze nie tylko własne zniecierpliwienie, 
lecz także doświadczenie innych ludzi, szczególnie tych, których Kościół ogłosił 
świętymi i dał wiernym za przykład do naśladowania. Jakie miejsce zajmowała 
modlitwa w ich życiu? Co z ich dziedzictwa duchowego możemy przejąć?

Oprócz poznawania życiorysów świętych można (i warto) zwrócić się do teks-
tów modlitewnych, które zostawili po sobie. Jak zaznacza znany kapłan i pisarz Ro-
mano Guardini w książce „Sztuka modlitwy”, „jedność świętych to przede wszyst-
kim wspólnota tych, kogo łączy wiara. Więc gdy zostały już napisane natchnione  
i dobre słowa, dobre będzie korzystanie z nich, w ten sposób przebywając w zjed-
noczeniu ze świętymi. […] Znajdziemy tam skarb w połączeniu wyrazów, wypo-
wiedzi, zwrotów, rytmów, przykładów myśli, które stworzyli inni. I my powinniśmy 
wejść w nie i pozwolić się kształtować. Teksty mogą nie tylko wyrazić to, co nam 
się nie udaje, lecz także obudzić myśli i uczucia dotąd nieuświadamiane. Modlitwy 
świętych – godna zaufania droga rozwoju duchowego”.

Może spróbujemy w takim razie „wejść” do skarbnicy modlitw św. Franciszka 
z Asyżu? Jednak skoro się zdecydujemy dać jego słowom więcej czasu i uwagi, 
czy pozwolimy im nas kształtować? Św. Franciszek wyrzekł się trosk o majątek  
i rodzinny interes, aby prowadzić skromne życie, w którym pokora, miłość i radość 
były źródłem istnienia. Jego zachwyt najmniejszymi rzeczami, zdolność do śpie-
wania i tańczenia, czułość do otaczającego świata pociągały najróżniejsze osoby. 
Przyjaźnił się ze zwierzętami i postrzegał całe stworzenie jako swoich braci i sio-
stry, nawracał grzeszników, nauczał, pocieszał, łagodził konflikty. Pewien brytyjski 
film fabularno-dokumentalny opowiadający o losach świętego nosi tytuł „Odna-
leźć św. Franciszka”. Rzeczywiście, warto we współczesnych warunkach na nowo 
go odszukać.

Św. Franciszek nieustannie starał się „znaleźć” dla Boga każdego człowieka, 
którego spotykał na swojej drodze. Może pomóc też nam odnaleźć samych sie-
bie przed Bogiem. W „Leksykonie duchowości franciszkańskiej” w rozdziale o do-
świadczeniu modlitewnym św. Franciszka zaznacza się, że święty „czuje się umi-
łowanym przez Boga Ojca, który go wzywa, i oddaje się w Jego ręce, gdyż pragnie 
być obdarzany większymi łaskami”. Możemy tu znaleźć i odkryć chyba najważniej-
szą prawdę o sobie: kocha nas Bóg. A dokładniej, zarówno mnie, jak i każdego 
człowieka, wszystko stworzenie. Jak umiłowane dzieci, którym Ojciec daje dużo  
i pragnie dać jeszcze więcej, możemy zaufać Mu do końca, nie przywiązując się  
do Bożych darów, rozwijać je, ponieważ Jego hojność i miłość są niezmienne.

Z osobistego odczucia tej miłości rodzi się wzajemna miłość do Boga, chęć 
spełniania Jego woli i kochania innych tak jak On, sławiąc Najwyższego zawsze  
i w każdych okolicznościach, nawet najtrudniejszych. „Leksykon” wykorzystu-
je wyraz „rodzi się” również w odniesieniu do modlitwy świętego: „Prawdziwa 
modlitwa rodzi się z uświadomienia Bożej obecności, słuchania Go i przyjęcia 
Jego daru”. Uświadamiać, słuchać, przyjmować – wszystko mówi o procesie, pracy  

wewnętrznej. Modlitwa jest zarówno pierwszym krokiem, jak i owocem wybrane-
go trybu życia.

A propos, sam św. Franciszek modlił się nieustannie, przebywając w „postawie 
adoratora zachwyconego Bożą tajemnicą”, którą odczuwał jako przyjazną bliskość. 
Wyobraźmy, że jesteśmy na nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu… 
Czasami czasownik „przeżyć” w odniesieniu do praktyk religijnych w rzeczywi-
stości oznacza nie „przeżyć głęboko”, lecz „przeżyć jakkolwiek”, wytrzymać, znieść. 
A św. Franciszek w ciągłym uświadamianiu Bożej obecności cieszył się, śpiewał, 
pracował, mówił do Boga i przez Boga, żył na całego. Tą uwagą nie chcę podkreślić 
dystansu do świętego, lecz jego swobodę i prawdziwe przyjęcie tego, co Wszech-
mogący daje człowiekowi – przyjęcie Jego bliskości, Jego przyjaźni.

Za przykład niech posłuży Modlitwa Pańska według św. Franciszka z Asyżu.
O Najświętszy OJCZE NASZ: Stworzycielu, Odkupicielu, Pocieszycielu i Zbawi-

cielu nasz.
KTÓRYŚ JEST W NIEBIE: w aniołach i świętych. Oświecasz ich, by poznawali 

Ciebie, bo Ty, Panie, jesteś Światłem. Zapalasz w nich miłość, bo Ty, Panie, jesteś 
Miłością. Trwasz w nich i napełniasz, by uszczęśliwić, bo Ty, Panie, jesteś najwyż-
szym, wiecznym Dobrem, od którego pochodzi wszelkie dobro, bez którego nie 
ma żadnego dobra.

ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE: niech zaświeci w nas poznanie Ciebie, abyśmy pozna-
li szerokość dobrodziejstw Twoich, długość obietnic Twoich, wysokość wielkości 
Twojej i głębię słów Twoich (por. Ef 3, 18).

PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE: abyś królował w nas przez łaskę i zaprowadził 
do Twego Królestwa, gdzie będziemy patrzyli na Ciebie bez zasłon, kochali dosko-
nale i w radosnym zjednoczeniu cieszyli się z Tobą na wieki.

BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE, TAK I NA ZIEMI: abyśmy kochali Ciebie 
całym sercem (por. Łk 10, 27), zawsze myśląc o Tobie, całą duszą, zawsze tęskniąc 
za Tobą, całym umysłem, kierując do Ciebie nasze intencje, szukając we wszystkim 
Twej chwały, i ze wszystkich sił, oddając swoje starania oraz uczucia duszy i ciała 
posłudze Twej miłości, a nie czemuś innemu; i abyśmy kochali bliźnich swoich jak 
siebie samych (por. Mt 22, 37. 39), wszystkich pociągając do Twojej miłości, ciesząc 
się z ich dobra, jak z własnego, współczując ich nieszczęściu i nikomu w niczym 
nie pozwalając się potknąć (por. 2 Kor 6, 3).

CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO, Twojego Syna Umiłowanego, Pana na-
szego, Jezusa Chrystusa, DAJ NAM DZISIAJ: na pamiątkę oraz do zrozumienia  
i uczczenia miłości, którą nas obdarzył, a także tego, co ze względu na nas powie-
dział, uczynił, wycierpiał.

I ODPUŚĆ NAM NASZE WINY: przez Twoje niewymowne miłosierdzie, przez 
moc męki umiłowanego Syna Twego oraz przez zasługi i orędownictwo Najświęt-
szej Panny i wszystkich wybranych Twoich.

JAK I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM: i to, czego w pełni nie prze-
baczyliśmy, Ty, Panie, naucz nas w pełni przebaczyć, abyśmy dla Ciebie rzeczywi-
ście kochali nieprzyjaciół i pobożnie modlili się za nich do Ciebie, nikomu nie 
odpłacając złem za zło (por. Rz 12, 17), i abyśmy się starali przez Ciebie wszystkim 
służyć pomocą.

I NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE: tajemne czy jawne, nagłe czy nie do po-
konania.

ALE NAS ZBAW ODE ZŁEGO: przeszłego, obecnego i przyszłego. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen.

Teresa Klimowicz

Modlitwa ze
św. Franciszkiem 
z Asyżu

Z Bogiem
przez codzienność

O POWOŁANIU
Chyba po raz pierwszy pomyślałem o swoim powołaniu, gdy zostałem ministran-

tem. Zacząłem przyglądać się kapłanom, posługującym w parafii. Budził się we mnie 
wtedy ogromny zachwyt. Właśnie przykład ich życia, a w sposób szczególny ks. pro-
boszcza Antoniego Filipczyka zainspirował mnie do tego, by zostać takim jak oni. Zo-
stać kapłanem!

Z biegiem czasu zacząłem się poważnie zastanawiać nad tym, by poświęcić życie 
Bogu i ludziom. Bardzo sprzyjały temu rekolekcje powołaniowe dla chłopców, któ-
re odbywają się w grodzieńskim seminarium. Wtedy, jak wielu moich rówieśników, 
nie mogłem konkretnie określić własne pragnienia i zdecydować się na coś jednego  
na całe życie. W 9 klasie chciałem zostać nauczycielem języka angielskiego. W 10 kla-
sie myślałem o zawodzie psychologa. Dostrzegałem, jak wielu współczesnych ludzi 
potrzebuje życzliwości i uwagi – pragnąłem im pomóc. Swój wybór zawsze zesta-
wiałem z własnymi zdolnościami, możliwościami, korzyścią, którą mógłbym przynieść. 
Chciałem dzielić się wiedzą, towarzyszyć ludziom w trudnościach. W pewnej chwili 
uświadomiłem, że wszystko to nie jest sprzeczne z powołaniem życiowym, które długo 
rozważałem – kapłaństwem! Kapłan to osoba, która szerzy zbawczą naukę Chrystusa  
i jest gotowa każdemu pomóc duchowo, w tym też psychologicznie.

O SEMINARIUM
Trafiając do seminarium, trafiasz do rodziny. Jak w każdej rodzinie, zdarzają się  

i chwile dobre, i przykre. Wszystko to uczy nas dostosowywania się do siebie  

nawzajem, wychodzenia poza granice własnego „ja”. Życie staje się łatwiejsze, jeśli 
obok są starsi bracia. Nieraz w odpowiednim czasie zwracają na coś twoją uwagę, 
dzięki czemu nie popełniasz błędów, które mogły się w życiu przydarzyć.

W seminarium wspólnota wraz z Bogiem stara się wyzbyć wady, którą jest pycha. 
Uczymy się niesienia trudności braci, jak każdy niesie twoje.

O TALENTACH
Każdy z nas posiada talenty. Pomagają służyć Chrystusowi i Jego dziełu. Ja na przy-

kład nie wyobrażałem sobie, w jaki sposób mogę wykorzystać swoje zdolności muzycz-
ne, myślałem, że do zrealizowania powołania się nie przydadzą. I bardzo się zdziwi-
łem, gdy przyszedłem do wniosku: muzyka jest pewną drogą do Boga. W zespole „AVE” 
zrozumiałem, że piosenki chrześcijańskie to nieformalny dialog z tymi, którzy się boją 
bycia bliżej Pana lub się lękają o coś zapytać kapłana. Człowiek może nawet nie mieć 
nic wspólnego z Kościołem, ale przez ulubiony gatunek muzyczny, a później przez treść 
wybranego utworu odnaleźć to, czego pragnie dusza.

MYŚLĘ, ŻE…
Dziś brakuje nam empatii do innego człowieka, ponieważ jesteśmy skupieni 

głównie na sobie. Życzę wszystkim otwartości i czułości. Ma to nas nauczyć praw-
dziwie kochać, jak pokochał człowieka Bóg. Ma doprowadzić do świętości, do której 
każdy został zaproszony przez Stworzyciela.

Aby usłyszeć Boga, trzeba nauczyć się słuchania siebie
Nie jest tajemnicą, że wszyscy pragną zostać wysłuchani, być potrzebni, odnaleźć sens życia. Jednak by cię usłyszano,

powinieneś najpierw słuchać sam, przede wszystkim – Boga, który przemawia zarówno w sercu, jak i przez innych ludzi.
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Kalendarz
wydarzeń

12 stycznia
Święto Chrztu Pańskiego.

Zakończenie okresu
Bożego Narodzenia. 
Zgodnie z tradycją  
kolędy śpiewa się

do 2 lutego.
17 stycznia

Wspomnienie
św. Antoniego, opata.

18-25 stycznia
Tydzień Powszechnej 
Modlitwy o Jedność 

Chrześcijan.
Zachęcamy do modlitwy 

o jedność wszystkich 
wyznawców Chrystusa.

21 stycznia
Wspomnienie św. Agnieszki, 

dziewicy i męczennicy.
24 stycznia

Wspomnienie  
św. Franciszka Salezego, 

biskupa i doktora 
Kościoła, a także patrona 

dziennikarzy i prasy 
katolickiej. Światowy Dzień 

Środków Społecznego 
Przekazu.

25 stycznia
Święto Nawrócenia
św. Pawła Apostoła.

WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

Programy
redakcji

katolickiej

Intencje
różańcowe

Styczeń
O świętość rodzin.

W intencji małżonków, 
rodziców i dzieci, aby 
w swoich rodzinach 

budowali więzy miłości 
chrześcijańskiej. 

O obfite owoce duchowe  
I Synodu Diecezjalnego.

„Głos Ewangelii” 
Rozważania

nad Słowem Bożym.
Ukazuje się na Pierwszym 

Krajowym Programie 
Białoruskiego Radia 

w każdą niedzielę o godz. 
8.00 w Grodnie na 96,9 FM,  
w Świsłoczy na 100.8 FM.
Wiadomości z Watykanu 

w języku białoruskim
Transmisja radiowa  

ze Stolicy Apostolskiej.
Codziennie o godzinie 

22.10 na 98,1 FM  
– w Grodnie, Wołkowysku, 

Szczuczynie,  
Lidzie, Mostach i obok tych 

miast; na 99,2 FM  
– w Brześciu i obok niego.  

W każdą niedzielę  
o godzinie 8.55 

na falach Pierwszego 
Krajowego Programu Radia 

Białoruskiego oraz 
w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.
Portal internetowy 

diecezji grodzieńskiej 
grodnensis.by 

Naświetla wydarzenia  
z życia Kościoła  

na Grodzieńszczyźnie.  
Są dostępne materiały 
fotograficzne i filmowe.

 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ WIADOMOŚCI

W modlitwie wspominamy 
zmarłych duszpasterzy:

REKOLEKCJE DLA CHŁOPCÓW BĘDĄ MIAŁY 
MIEJSCE W GUDOGAJACH

Ćwiczenia duchowe odbędą się w dniach 7-9 lutego
w klasztorze ojców karmelitów.

Do udziału są zaproszeni młodzi ludzie w wieku od 14 lat, 
pragnący zastanowić się nad swoim powołaniem życio-
wym. Temat rekolekcji: „Nie bójcie się powiedzieć Bogu 

«tak» i otworzyć drzwi swego serca”. 

Więcej informacji pod numerem: (8 044) 589-68-98  
–  ks. Aleksander Stoka OCD, odpowiedzalny za powołania.

XVI FESTIWAL KOLĘD BĘDZIE MIAŁ 
MIEJSCE W IWIU

Tradycyjne wydarzenie pod tytułem „Gloria in excelsis Deo” 
odbędzie się 19 stycznia w lokalnym Domu Kultury.

Rozpoczęcie o godz. 14.00.

Przed otwarciem festiwalu o godz. 11.30 w kościele
pw. świętych apostołów Piotra i Pawła zostanie odprawio-
na Msza św. W konkursie wezmą udział dzieci i młodzież: 

soliści, duety, trio, kwartety, zespoły i chóry z różnych parafii 
dekanatu iwiejskiego.

Na świąteczny koncert organizatorzy zapraszają wszystkich 
chętnych.

OKRES BOŻEGO NARODZENIA
Kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia harcerze wnieśli do kościoła 

katedralnego pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie Betlejemskie Światło 
Pokoju. Stamtąd w ramach tradycyjnej sztafety, która w tym roku przebiegała 
pod hasłem „Światło, które daje moc”, było przekazywane dalej – do miast  
i wsi diecezji. 

Świętowanie jednej z najważniejszych kościelnych uroczystości rozpo-
częło się Pasterką. Bp Aleksander Kaszkiewicz przewodniczył świątecznej  
Mszy św. odprawianej w grodzieńskiej katedrze, a bp Józef Staniewski – w koś-
ciele pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku. 

W diecezji nadal trwają spotkania opłatkowe. Wierni gromadzą się razem, 
by po wspólnej modlitwie podzielić się białym chlebem i złożyć sobie nawza-
jem najserdeczniejsze życzenia. Jest to wspaniała okazja do tego, by podzięko-
wać, a także poprosić o przebaczenie. 

W wielu parafiach z okazji świąt zorganizowano jasełka, koncerty kolęd, 
konkursy oraz akcje. W niektórych wspólnotach zbierano dary żywnościowe 
dla najbardziej potrzebujących. 

 

W święto Świętej Rodziny biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef 
Staniewski przewodniczył Mszy św. w rektoralnym kościele pw. Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Pannie w Grodnie. Podczas Eucharystii siostry nazaretanki 
odnowiły śluby zakonne, by dalej z zapałem realizować charyzmat zgromadze-
nia, m.in. służyć rodzinom i być dla nich Bożym światłem. 

Podczas ferii zimowych w budynku grodzieńskiego WSD odbyły się reko-
lekcje rozeznania drogi życia. Wzięło w nich udział ponad 60 ministrantów  
z różnych zakątków diecezji. Program spotkania zawierał warsztaty duchowe, 
indywidualne rozmowy z przełożonymi seminarium oraz rozmaite przedsię-
wzięcia integracyjne.

„Caritas” diecezji grodzieńskiej przygotowała prezenty świąteczne  
dla mieszkańców domu noclegowego dla osób bez stałego miejsca zamiesz-
kania w Grodnie. Na spotkanie z ludźmi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji 
życiowej i nie mają dachu nad głową, udał się bp Józef Staniewski. Hierarcha 
złożył mieszkańcom i pracownikom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i zapewnił, że biedni i ubodzy nigdy nie pozostaną bez wsparcia Kościoła 
zarówno duchowego, jak i materialnego.

• Proboszcz parafii w Wołpie (dekanat Mosty) ks. Oleg Janowicz w Wigi-
lię odwiedził pacjentów szpitala opieki pielęgniarskiej. • Spotkanie świą-
teczne ministrantów dekanatu Grodno-Zachód organizowano w Kwasówce. 
• Rekolekcje dla młodzieży z grodzieńskiej parafii Ducha Świętego odbyły 
się w Porzeczu (dekanat Grodno-Wschód). • Młodzież diecezji wzięła udział 
w spotkaniu Taize we Wrocławiu (Polska). • 94. urodziny obchodził ks. pra-
łat Józef Trubowicz, najstarszy kapłan Białorusi. • 90. rocznicę urodzin świę-
tował ks. prałat Jerzy Lewiński, wieloletni wykładowca WSD w Grodnie.  

Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej
grodnensis.by.

JEDNYM WERSEM

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE

ORGANIZACJA CHARYTATYWNA „CARITAS” 

WIZYTY BISKUPIE

INFORMACJE DLA WIERNYCH PARAFII  
BŁ. MARIANNY BIERNACKIEJ  

W GRODNIE
W skład parafii, która 1 listopada 2019 roku uzyskała 

rejestrację państwową, dekretem biskupa grodzieńskiego 
Aleksandra Kaszkiewicza wchodzą ulice osiedli Łososno 1, 
2, 3, 4 oraz Baranowicze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a także była 
wieś Tarusicze wzdłuż ulic Centranla i Sputnik-Przydrożna.

Msza św. dla wiernych parafii bł. Marianny Biernackiej 
będzie celebrowana co niedzielę o godz. 13.00.  

Zanim rozpocznie się budowa czasowej kaplicy nabożeń-
stwa będą odprawiane w kościele pw. Wniebowzięcia NMP  

w Adamowiczach.  
Do udziału w Eucharystii i wspólnym tworzeniu nowej 

parafii w mieście nad Niemnem – przede wszystkim budo-
wania żywego Kościoła – wiernych oraz ludzi dobrej woli 

serdecznie zaprasza ks. proboszcz Jerzy Martinowicz.

XVIII DEKANALNY PRZEGLĄD KOLĘD
I PASTORAŁEK BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE

W SOPOĆKINIACH
W bieżącym roku wydarzenie, tradycyjnie organizowane 

przez lokalną parafię, odbędzie 26 stycznia
w Domu Kultury. Rozpoczęcie o 14.00.

Aby wziąć udział w przeglądzie, trzeba do 19 stycznia poin-
formować proboszcza parafii Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny i św. Jozafata Kuncewicza
ks. Antoniego Obuchowskiego pod numerem:

(8 029) 888-18-29 czy (8 0152) 99-21-30.

Do zapisu jest wymagane podanie
następujących informacji:

• imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu;
• liczba uczestników;
• tytuły pieśni.

Wystąpić może każdy chętny. Wiek nie jest ograniczony.

13 stycznia 1991 r. – ks. prałat Piotr Bartoszewicz, 
                                   prob. Żołudek;
15 stycznia 1991 r. – ks. Feliks Soroko, prob. Odelsk;
17 stycznia 2003 r. – bp Edward Samsel,
                                     prof. WSD w Grodnie;
19 stycznia 1968 r. – ks. Marian Wądołowski,
                                     prob. Mosty Prawe;
20 stycznia 1965 r. – ks. Józef Nowosadko,
                                     prob. Teolin;
20 stycznia 1976 r. – ks. Stefan Sieczka, 
                                   prob. Lipniszki;
22 stycznia 1965 r. – ks. Klemens Likszta,
                                     prob. Bystrzyca;
25 stycznia 1968 r. – ks. Michał Szymkowicz,
                                   prob. Izabelin.

KONCERT KOLĘD JEST ORGANIZOWANY  
W SMORGONIACH

W salezjańskim oratorium im. św. Jana Bosko 18 stycznia 
odbędzie się uroczysty występ pod tytułem

„Moje Betlejem”. Rozpoczęcie o 12.00.

Organizatorzy zapraszają do udziału chóry i schole
parafialne, zespoły muzyczne, a także solistów.

Trzy najlepsze piosenki zostaną wyróżnione nagrodami.

Więcej szczegółów można otrzymać  
od ks. Artura Leszniewskiego SDB pod numerem:

(8 029) 761-70-17; е-mail: donboskovec@mail.ru.

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
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Z głębi serca
Ich Ekscelencjom Księżom 
Biskupom Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi, Józefowi 
Staniewskiemu, Antoniemu

Dziemiance, czcigodnym Księ-
żom Proboszczowi Piotrowi 

Kubielowi, Andrzejowi Roubie
 oraz wszystkim Kapłanom 

diecezji grodzieńskiej
z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku życzymy 
mocnego zdrowia, radości, 

pokoju w duszy, wiernych ludzi 
obok, hojnych darów Ducha 
Świętego. Niech Bóg Ojciec 

obdarza Was swoją mocą, Jezus 
błogosławi, a Maryja chroni 

przed zmartwieniami.
Parafianie z Krupowa

Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi
oraz czcigodnemu Księdzu 
Jerzemu Martinowiczowi 

z serca dziękujemy, że rozdzieli 
z nami radość z okazji obcho-
dów 30. rocznicy od momentu 

zwrócenia naszej świątyni 
parafialnej. Z okazji Świąt Boże-
go Narodzenia i Nowego Roku 

życzymy wielu łask Bożych, 
opieki Najświętszej Matki  

i błogosławieństwa 
od Dzieciątka Jezus.

Róże Żywego Różańca z parafii Trójcy 
Przenajświętszej w Zelwie

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Aleksandrowi 

Lebiedziewiczowi
i Siostrze Zofii Śmietance
z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku życzymy 
zdrowia na długie lata, Bożego 
błogosławieństwa, opieki Maryi 
Panny, pogodnych dni. Niech 
Gwiazda Betlejemska oświetla 

drogę, a Bóg pomaga w realiza-
cji wszelkich zamiarów i obda-

rza szczęściem. Dziękujemy  
za dobre serca, oddaną posługę, 
miłość i cierpliwość do dzieci, 

troskę o świątynię.
Komitet Kościelny, Koło Żywego Ró-

żańca, parafianie z Żemosławia
i Girowicz

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Wiktorowi 

Subielowi, Siostrom 
gnieszce i Annie, Wdowom 

Konsekrowanym Zofii
i Sabinie

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzymy 
błogosławieństwa od Dzieciątka 
Jezus, samych pogodnych dni, 

mocnego zdrowia na długie 
lata. Niech Zbawca oddali 

smutek i troski, wypełni serce 
radością i nadzieją na lepsze 
jutro, zachowa od nieszczęść. 

Dziękujemy za dobre serce, 
oddaną posługę, troskę 

o świątynię.
Komitet Kościelny, Koło Żywego 

Różańca MB Bolesnej z Girowicz, 
parafianie z kościoła pw. Trójcy Prze-

najświętszej w Surwiliszkach

Czcigodny Księże
Aleksandrze Rudziewicz!

Z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku życzymy, by 

Bóg co dnia obdarzał swoimi 
łaskami, mocnym zdrowiem, 

pokojem, mądrością i sukcesa-
mi w posłudze duszpasterskiej. 
Niech na twarzy zawsze jaśnieje 

uśmiech, oczy świecą się  
z radości, a serce głośno bije 

 z miłości. Niech Gwiazda Betle-
jemska nigdy nie gaśnie  

na drodze życia. 
Parafianie z kościoła pw. św. Michała 

Archanioła w Łukonicy

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Aleksandrowi 
Romanowskiemu, Prałatowi 

Józefowi Trubowiczowi, 
Ernestowi Mikołajczykowi

i Andrzejowi Zajko 
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku życzymy, 
by w wieczór wigilijny bardziej 
niż ogień w piecu, bardziej niż 
światło płonących świec ogrze-

wała Was miłość krewnych i  

bliskich ludzi. Niech maleńki 
Jezus prowadzi ziemską drogą, 

chroni od upadku, zawsze 
wspiera i pomaga. Niech  

Gwiazda Betlejemska  
oświetla całe życie. 
Wierni z parafii Niepokalanego  

Poczęcia NMP, Grodno-Południowy

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Agielowi

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzymy 
Bożego błogosławieństwa, moc-
nego zdrowia, pokoju w sercu, 

wytrwałości i dużo radości. 
Niech Bóg stawia na drodze do-
brych ludzi. Niech Ksiądz nadal 
zostaje tak życzliwy i uczynny. 

Niech uśmiech nigdy nie
znika z twarzy. 

Wierni z parafii Wniebowzięcia NPM, 
Lida-Industrialny

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi

Pawłowi Borysiewiczowi
z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku życzymy 
mocnego zdrowia, sukcesów, 
pokoju, niegasnącej nadziei  

i wiary, życzliwych ludzi obok. 
Niech Bóg obdarza łaskami, 
Maryja nieustannie się opie-
kuje, a Duch Święty hojnie 
obsypuje darami. Z serca 

dziękujemy za obecność wśród 
nas, troskę o kościół, głoszenie 
Słowa Bożego i katechizowanie 

naszych dzieci.
Parafianie z Nowojelni

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Pyszyńskiemu
z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku życzymy 
hojnych łask od Dzieciątka 

Jezus i Bożej pomocy w każdej 
sprawie. Niech Pan wspiera  

w pełnieniu niełatwej posługi 
kapłańskiej, Duch Święty oświe-

ca każdy dzień, Matka Boża 
otacza opieką, a święty Patron 

wstawia się za Księdzem  
przed Bożym tronem.

Parafianie z Rędzinowszczyzny  
i Kozłowszczyzny

Czcigodnemu Księdzu
Waleremu Spirydonowi

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzymy 
błogosławieństwa od Dzieciąt-

ka Jezus, mocnego zdrowia, 
pokoju, pogody ducha, radości 

i wytrwałości. Niech droga 
życia będzie szczęśliwa, święty 
Patron pomaga w realizacji za-
miarów, a Matka Boża prowadzi 

drogą ku świętości.
Byli parafianie z Rędzinowszczyzny

i Kozłowszczyzny

Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi Antoniemu 

Porzeckiemu, Pawłowi
Romańczukowi i Stanisławo-

wi Sadowskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku życzymy, 
by nowonarodzony Zbawiciel, 

który przynosi pokój całej ludz-
kości, obdarzył Was mocnym 
zdrowiem, radością i pogodą 

ducha, dobrocią i życzliwością 
ludzkich serc. 

Rycerstwo Niepokalanej i Kółko 
Adoracji

Czcigodnemu Księdzu
Prałatowi Witoldowi

Łozowickiemu
z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku życzymy, by 
Gwiazda Betlejemska oświetlała 

drogę, Dzieciątko Jezus obda-
rzało pokojem, miłością i radoś-
cią, Matka Boża opiekowała się 
w każdej chwili życia, a Duch 
Święty opromieniał światłem  

i obficie udzielał swych darów. 
Życzymy szczęścia, zdrowia, 

długich lat życia, a także życzli-
wych ludzi obok.

Parafianie ze wsi Łojki

Czcigodnym Księżom Pro-
boszczowi Janowi Radziuko-
wi, Tadeuszowi Krisztopiko-

wi, Pawłowi Zwierzyńskiemu, 

Pawłowi Urbanowi, Pawłowi 
Gordziejczykowi, Pawłowi 

Romanowskiemu
oraz Siostrze Idalii

z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy, by nowonarodzony Pan 
Jezus obdarzył łaskami, mocnym 
zdrowiem, radością, pogodą du-

cha, a także dobrocią i życzliwoś-
cią ludzką, a Najświętsza Maryja 

Panna stale się opiekowała. Dzię-
kujemy za dobre serce i ofiarną 
pracę na rzecz naszej parafii!
Wierni z parafii św. Józefa w Grodnie

Czcigodnym Księżom
Janowi Gaweckiemu,

Arturowi Wołczkiewiczowi, 
Olegowi Janowiczowi, 

Witalemu Cybulskiemu,
Siostrom Irenie, Marii i Zofii

 z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzymy 

miłości od Dzieciątka Jezusa, 
mocnego zdrowia, nieustannej 
radości, dobroci i pogodnych 
dni. Niech Gwiazda Betlejem-

ska oświetla drogę, Matka Boża 
ciągle się opiekuje, Duch Święty 
otacza światłem i hojnie zsyła 

dary. Niech nasze modlitwy in-
spirują do dalszej szlachetnej  

i ofiarnej posługi na rzecz
Boga i ludzi.

Legion Maryi, apostolat „Margaretka” 
z parafii świętych apostołów Piotra

i Pawła w Iwiu

Czcigodnym Księdzu
Proboszczowi Wiktorowi Wie-

liwisowi i Siostrze
Paulinie

z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy pogody ducha i dużo 

radości. Niech Duch Święty opro-
mienia  światłem każdy dzień 
Waszej posługi, Jezus zawsze 
będzie Przyjacielem, a Maryja 

przygarnia do swego serca. Niech 
Wasza posługa przynosi obfite 

owoce i łączy ludzi w jedną  
Chrystusową owczarnię.

Parafianie z Putryszek

Czcigodnemu Księdzu
Romanowi Jałowczykowi 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku życzymy dobrego 
zdrowia, pogody ducha, błogo-

sławieństwa Bożego. Niech Duch 
Święty oświeca kapłańską drogę, 
a Matka Boża dodaje sił, wytrwa-
łości i cierpliwości. Niech każdy 
dzień posługi na rzecz Boga i lu-
dzi przynosi radość i satysfakcję.

Wierni z parafii św. Michała
w Gnieźnie

Czcigodny Księże Proboszczu 
Czesławie Pawlukiewicz!

 Z okazji Urodzin życzymy Ci, 
abyś jako duszpasterz dążył  
do celu i ciągle odkrywał dar  

i sens powołania. Niech zdrowie 
i energia towarzyszą Ci przez 
długie lata życia, a satysfakcja  
z owoców swej pracy pozwala  

na podejmowanie nowych przed-
sięwzięć. Życzymy Bożego błogo-
sławieństwa, darów Ducha Świę-
tego oraz obfitych łask Bożych. 
Niech opieka Pana prowadzi Cię 
właściwą drogą, a Jego światło 
rozjaśnia mrok. Życzymy, abyś 

doznawał życzliwości i miłości od 
każdego spotykanego człowieka. 

Niech Bóg Cię umacnia swoją 
łaską i pokojem.

Parafianie z Rosi 

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Janowi Etelowi
z okazji Urodzin życzymy zdro-
wia, radości i pokoju w duszy. 
Niech droga, którą Bóg wybrał 

dla Księdza, zawsze będzie 
oświecona przez Najświętszą 

Matkę, niech Jezus przytula do 
serca i obdarza błogosławień-
stwem i potrzebnymi łaskami, 
a Duch Święty będzie hojny na 

dary. Jesteśmy wdzięczni Bogu za 
Księdza dobre serce i modlitwę.

„Legion Maryi” oraz grupa modlitewna 
Dobrego Pasterza z parafii Miłosierdzia 

Bożego w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Kozłowskiemu

z okazji Urodzin życzymy mocnego  

zdrowia na długie lata  
w posłudze na rzecz Boga i ludzi. 
Niech każdy dzień będzie wypeł-
niony pokojem, w oczach jaśnieje 
szczęście, a z twarzy nie schodzi 

uśmiech. 
Parafianie z kaplicy w Masalanach

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
serdecznie życzymy mocnego 

zdrowia i życzliwych ludzi obok. 
Niech Bóg błogosławi, a Matka 

Najświętsza zawsze ma w swojej 
opiece. 

Parafianie ze Studzieników

Czcigodnemu Księdzu Pro-
boszczowi Igorowi Anisimowi
 z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku życzymy, by 
Jezus przytulał do swego serca i 
błogosławił, Gwiazda Betlejem-
ska prowadziła najlepszą drogą 

do Pana, Najświętsza Matka 
otaczała opieką, a Duch Święty 
opromieniał swoim światłem. 

Dziękujemy za miłość i cierpli-
wość do nas, oddaną posługę, 

głoszenie Słowa Bożego
i dobre serce.

Parafianie z kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia 

Czcigodnym Ojcom Dymitrowi 
Łabkowowi, Józefowi Gęzie, 

Stanisławowi Staniewskiemu, 
Waldemarowi Słocie, Andrze-
jowi Wróblewskiemu, Andrze-
jowi Jodkowskiemu, Waleremu 

Maziukowi,
Wiktorowi Bochanowi, Edwar-

dowi Petelczycowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku życzymy Bożego 

błogosławieństwa i mocnego 
zdrowia. Niech Dzieciątko Jezus 

odnawia Waszą wiarę, Duch 
Święty pomaga dostrzegać owoce 
ze swej pracy, a Matka Boża broni 

od zła.
Apostolat „Margaretka” z parafii Naj-

świętszego Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Stanisławowi 

Pacynie, Eugeniuszowi 
Cichonowi, Prałatowi Witol-
dowi Łozowickiemu, Janowi 

Romanowskiemu, Andrzejowi 
Radziewiczowi i Pawłowi 

Białonosowi, a także wszyst-
kim Księżom, którzy 

posługiwali w naszej parafii,
 z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku życzymy 
błogosławieństwa od Dzieciątka 
Jezus, darów Ducha Świętego, 

zdrowia i sił w posłudze kapłań-
skiej oraz życzliwych ludzi obok. 

Niech Gwiazda Betlejemska 
prowadzi najpiękniejszą drogą, a 
Matka Boża ma w swojej opiece.

Kółka Różańcowe, członkowie Apo-
stolskiego Dzieła Pomocy Duszom 

Czyśćcowym, apostolat „Margaretka” i 
wierni z Radunia

 
Czcigodnym Ojcom Probosz-
czowi Dymitrowi Łabkowowi, 
Józefowi Gęzie, Andrzejowi 
Wróblewskiemu, Wiktorowi 

Bochanowi, Edwardowi Petel-
czycowi, Waleremu Maziuko-
wi, Andrzejowi Jodkowskiemu 
Stanisławowi Staniewskiemu

i Waldemarowi Słocie
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku życzymy zdro-
wia, siły na każdy dzień posługi, 
ludzkiej życzliwości oraz błogo-
sławieństwa Dzieciątka Jezus. 

Niech Święta Rodzina opiekuje 
się wspólnotą redemptorystów, a 
miłość Pana Boga umacnia Was 

i czuwa
nad Wami.

Parafianie z kościoła Najświętszego 
Odkupiciela w Grodnie

Czcigodnym Ojcom Probosz-
czowi Dymitrowi Łabkowowi, 
Józefowi Gęzie, Andrzejowi 

Wróblewskiemu,
Wiktorowi Bochanowi, Edwar-

dowi Petelczycowi, Walere-
mu Maziukowi, Andrzejowi 
Jodkowskiemu Stanisławowi 

Staniewskiemu

i Waldemarowi Słocie
 z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku życzymy 
dobrego zdrowia, szczęścia, 

radości, nadziei, wytrwałości 
w pracy duszpasterskiej oraz 

błogosławieństwa od Dzieciątka 
Jezus. Niech Matka Najświętsza 
chroni Was od złego, a Gwiazda 

Betlejemska oświetla drogę
do Pana.

Franciszkański Zakon Świeckich
z parafii Najświętszego Odkupiciela

w Grodnie

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi Puzynie, 
Aleksandrowi Pietrowiczowi, 

Janowi Woronieckiemu  
i Jerzemu Sadowskiemu  

z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku życzymy mocne-
go zdrowia, sił i wytrwałości na 
drodze kapłańskiej. Niech życie 
będzie oświetlone promienia-
mi Gwiazdy Betlejemskiej, Bóg 
błogosławi, a Maryja Panna ma 
w swej opiece. Dziękujemy za 
modlitwę, nauki i życzliwość.

Wierni z parafii św. Michała  
Archanioła w Oszmianie

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Waleremu Spi-

rydonowi, Marianowi Chamie-
ni, Henrykowi Żukowskiemu, 
Jerzemu Konopielce, Andrze-

jowi Pyszyńskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku życzymy dłu-
gich lat życia, dobrego zdrowia, 
szczęścia, Bożego błogosławień-
stwa i opieki Matki Najświętszej 

na każdy dzień. Niech Duch 
Święty prowadzi Bożymi ścież-

kami, a Pan Jezus udziela swoich 
łask. Dziękujemy za cierpliwość  
i radość, którą nas obdarzacie.

Wierni z kaplicy w Bortnikach  
parafii Mścibów

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Adamowiczowi
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku życzymy, 
aby przyjście na świat Chrystusa 
przyniosło radość, pokój, nadzie-

ję i miłość od wszystkich ludzi. 
Niech Pan błogosławi i pomaga 
przezwyciężać wszelkie trudno-

ści, a Duch Święty przenika w 
głąb serca i wypełnia dni darami.

Wierni ze wsi Gineli parafii Nacza

Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi Jędrzejczakowi

z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku życzymy mocne-
go zdrowia, pogody ducha, bło-
gosławieństwa Bożego na każdy 
dzień. Niech Święta Rodzina ma 

Ojca w swojej opiece, a Duch 
Święty oświeca drogę i zawsze 

towarzyszy, udzielając potrzeb-
nych darów.
Wierni ze wsi Szembielowce

Czcigodnemu Księdzu
Prałatowi Witoldowi

Łozowickiemu
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku życzymy, 
aby Dzieciątko Jezus oświecało 

drogę, każdy dzień był szczęśliwy 
i błogosławiony, serce wypełniały 
radość i nadzieja, Święta Rodzina 

obdarzała mocnym zdrowiem, 
cierpliwością i pokorą, a Duch 
Święty mądrością i pokojem.

Wierni ze wsi Szembielowce

Czcigodnym Księżom Janowi 
Sarele, Olegowi Janowiczowi, 

Leonowi Liszykowi
i Wiktorowi Myślukowi

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzymy 
dobrego zdrowia, niegasnącego 
zapału do głoszenia Słowa Bo-
żego, wielu radosnych chwil na 
co dzień oraz długich lat życia, 

abyście mogli służyć Bogu  
i Jego ludowi. Niech Dzieciąt-
ko Jezus obdarza Was swoimi 
łaskami i błogosławieństwem, 
a Matka Najświętsza prowadzi 
do świętości i nieustannie się 

Wami opiekuje.
Członkowie Kółka Różańcowego

św. Józefa z Wołpy
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Z głębi serca
Czcigodnemu Księdzu

Jerzemu Bartoszewiczowi
z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku życzy-
my, by zawsze otaczały Księ-
dza promienie miłosierdzia 

Bożego, moc Ducha Świętego 
i opieka Matki Najświętszej. 
Niech Jezus króluje w sercu  

i obdarza łaskami. Dziękujemy 
za mądrość i dobre serce!
Apostolat „Margaretka” i wierni

z parafii Żyrmuny

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Rudziewiczowi

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzymy 

mocnego zdrowia, pokoju w 
duszy, radości, licznych łask 
Bożych, dobrych ludzi obok 

zawsze gotowych do pomocy, 
a także sił w posłudze dusz-

pasterskiej. Niech Matka Boża 
nieustannie ma Księdza  

w swojej opiece, a Bóg obdarza 
błogosławieństwem. 

Wierni ze wsi Stare Sioło

Czcigodnym Księżom Kano-
nikowi Józefowi Bogdzie-
wiczowi, Romanowi Woj-

ciechowiczowi oraz naszym 
Siostrom

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzymy 
mocnego zdrowia, radości, sił  
i wytrwałości w posłudze, po-
koju w duszy i sercu, spełnie-
nia wszystkich marzeń. Niech 
nowonarodzony Jezus uświęca 

każdy dzień, a Maryja ma  
w swej opiece.

Wierni z parafii świętych Kosmy
i Damiana w Ostrowcu

Czcigodnemu Księdzu
Wiaczesławowi
Matukiewiczowi

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzymy 

hojnych łask Bożych i błogo-
sławieństwa od Dzieciątka Je-
zus. Niech święta noc jaśnieje 
blaskiem nadejścia Króla nad 
wiekami, nowy rok będzie wy-
pełniony pokojem i miłosier-

dziem, a Gwiazda Betlejemska 
oświetla kapłańską drogę.

Wierni z parafii Dudy

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Kozłowskiemu
z okazji Urodzin życzymy ob-
fitych łask Bożych, zdrowia na 
długie lata, darów Ducha Świę-
tego, nieustannej opieki Matki 
Bożej i Anioła Stróża, wytrwa-

łości na drodze kapłańskiej 
oraz ludzkiej dobroci. Szczerze 
dziękujemy za głoszenie Słowa 
Bożego, ofiarną pracę, cierpli-
wość, dobroć i otwartość serca.

Parafianie z Brzostowicy Małej 

Czcigodnym
Ojcom Proboszczowi

Waleremu Szejgierewiczowi
i Witalemu Mancewiczowi
z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku życzymy 
łask Bożych, zdrowia i radości 
na każdy dzień. Niech Dzie-

ciątko Jezus obdarza pokojem 
i miłosierdziem, oświeca drogę 

kapłańską. Serdecznie dzię-
kujemy za posługę w naszej 

parafii.
Wierni z kościoła pw. św. Franciszka

z Asyżu w Świsłoczy

Czcigodnemu Ojcu Witalemu 
Mancewiczowi

z okazji Urodzin serdecznie 
życzymy obfitych łask Bożych. 
Niech Matka Najświętsza za-
wsze się Ojcem opiekuje, Pan 
prowadzi przez życie, a Duch 
Święty udziela obfitych darów  

i oświeca drogę kapłańską.
Wierni z kościoła pw. św. Franciszka 

z Asyżu w Świsłoczy

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Janowi Rusznickiemu  

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzymy 

błogosławieństwa od Dzie-
ciątka Jezus, zdrowia, hojnych 
darów Ducha Świętego. Niech 
Maryja Panna otacza matczy-
ną miłością i opieką, a nasza 

modlitwa dodaje sił. Bardzo się 
cieszymy, że Ksiądz jest  

z nami. Dziękujemy za posługę 
w parafii, cierpliwość do nas, 
mądre nauki, dobroć i skrom-

ność, troskę o ludzi
i czułe serce.

Komitet Kościelny i parafianie
z Korobczyc i pobliskich wsi

Czcigodnemu Księdzu  
Kanonikowi Henrykowi  

Jabłońskiemu  
z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku życzymy 
zdrowia, opieki Maryi Panny, 

niegasnącego zapału w służbie 
Bogu i ludziom, radosnych  
i pogodnych dni. Dziękuje-

my za dobre serce, głoszenie 
Słowa Bożego oraz otwartość 

na każdego.
Parafianie z Zabłoci

Czcigodnym Księżom Pro-
boszczowi Olegowi Żuraw-
skiemu, Kanonikowi Zdzi-

sławowi Wederowi, Arturowi 
Leszniewskiemu, Siostrom 
Irenie Barcewicz, Weronice 
Bliźniuk, Walentynie Kot, 

Julii Klewiec
 z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku życzymy 
mocnego zdrowia, radości na 
co dzień, spełnienia marzeń i 
życzliwych ludzi obok. Niech 

pokój jak Gwiazda Betlejemska 
płonie w sercu i napełnia je 

dobrocią, Matka Boża otacza 
miłością i opieką, a Jezus bło-

gosławi i obdarza łaskami.
Parafianie ze Smorgoń 

Czcigodnemu Księdzu
Eugeniuszowi Borysiukowi
z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia, Nowego Roku i Imienin 
życzymy mocnego zdrowia, 

pogody ducha i ludzkiej życz-
liwości. Niech nowonarodzony 

Syn Boży wzmacnia Cię  
w powołaniu, a każdy dzień  

życia będzie wypełniony 
szczęściem i radością.

Parafianie z kościoła
pw. św. Andrzeja Boboli we wsi 

Kozłowicze i wspólnota modlitewna 
Świętej Rodziny z Wiercieliszek

Czcigodnemu
Księdzu Olegowi Dulowi 

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

my pogody ducha, radości, 
wiernych ludzi obok, obfitych 
darów Ducha Świętego oraz 

łask Bożych. Niech Dzieciątko 
Jezus błogosławi na dalsze lata 
posługi, a Matka Boża prowa-
dzi najpiękniejszą drogą życia. 

Parafianie i Kółko Różańcowe  
z kościoła pw. św. Stanisława Kostki 

w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu
Eugeniuszowi Uczkuronisowi

 z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzymy 

hojnych łask Bożych. Niech 
Maryja przytula do serca, Duch 

Święty  prowadzi wspania-
łą drogą życia, a Dzieciątko 

Jezus błogosławi na dalsze lata 
posługi i zawsze będzie przy-
kładem bezgranicznej miłości 
i bezwarunkowego przebacze-

nia.
Wspólnota „Matki w modlitwie”

z parafii św. Jana Pawła II  
w Smorgoniach

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi

Zdzisławowi Pikule
z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku życzymy 
mocnego zdrowia, Bożego 

błogosławieństwa, optymizmu, 

nadziei i wiary. Niech Gwiazda 
Betlejemska oświetla drogę, 
obdarza pokojem i radością, 

Dzieciątko Jezus otacza świat-
łem, a Najświętsza Matka otula 
płaszczem miłości. Dziękujemy 

za posługę w naszej parafii, 
oddaną pracę na rzecz odno-
wienia świątyni, za dobroć i 

szacunek do nas, życzliwość i 
wyrozumiałość.

Komitet Kościelny i parafianie
z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP 

z Dziatłowa

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi  

Adamowiczowi
 z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku życzymy 
mocnego zdrowia, szczęścia, 
długich lat życia, życzliwych 
ludzi obok, błogosławieństwa 

Bożego oraz darów Ducha 
Świętego. Niech Dzieciątko Je-
zus wraz z Maryją opiekuje się 
Księdzem w niełatwej posłudze 
kapłańskiej, a nowy rok przy-
niesie radość Bożej łaski, gdyż 

dla Pana i ludzi nie oszczę-
dzasz sił. Dziękujemy za Słowo 
Boże, pouczające kazania oraz 

życzliwy uśmiech.
Wierni ze wsi Somnaniszki

 parafia Nacza

Czcigodnym Księżom
Kanonikowi Zdzisławowi
Wederowi, Proboszczowi

Olegowi Żurawskiemu
i Arturowi Leszniewskiemu
z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku życzymy 
hojnych łask od nowona-
rodzonego Chrystusa. Jak 

Gwiazda Betlejemska rozświet-
liła ziemię, gdy się urodziło 

Dziecię Jezus, tak niech miłość 
Boga Ojca płonie niegasnącym 

światłem w Waszym życiu!
Członkowie wspólnoty „Matki  

w modlitwie” oraz apostolat  
„Margaretka” ze Smorgoń

Czcigodnemu Ojcu
Kazimierzowi Jędrzejczako-

wi
z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku życzymy 
mocnego zdrowia, pogody 

ducha i obfitych łask Bożych. 
Niech nowonarodzony Jezus 
zawsze będzie Przyjacielem,  

a Matka Najświętsza nieustan-
nie się Ojcem opiekuje.

Jana, Walery, Weronika

Czcigodnym Ojcom Probosz-
czowi Andrzejowi Agielowi, 
Witalemu Słuce, Witalemu 

Sierce, Janowi Osipowiczowi, 
Witoldowi Petelczycowi  

i Aleksandrowi Machnaczowi
z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku życzymy 
Bożego błogosławieństwa, 

darów Ducha Świętego, opieki 
Maryi, pomocy świętych Orę-
downików, owocnej posługi  

na niwie Pana, mocnego zdro-
wia, mądrości i wytrwałości. 

Niech Dzieciątko Jezus oświeca 
Waszą drogę kapłańską. Dzię-

kujemy za przykład, pobożność 
i nauki, za miłość do ludzi  

i troskę o świątynię.
Kółko Różańcowe św. Maksymiliana

z parafii św. Teresy z Avili
w Szczuczynie

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Chańko

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzymy 

mocnego zdrowia, głębokiej 
wiary, nadziei i miłości, ra-

dości i pokoju w sercu. Niech 
Gwiazda Betlejemska ukazuje 
drogę do Pana, a Jezus błogo-

sławi i hojnie obdarza łaskami.
Parafianie z Mostów

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi

Eugeniuszowi Uczkuronisowi
z okazji Imienin życzymy 

dobrego zdrowia, długich lat 
życia, pokoju w duszy, radości, 
niegasnącego zapału w pracy 
duszpasterskiej. Niech Maryja 
Panna ma w swej opiece, Duch 

Święty pomaga w realizacji 
planów, Chrystus będzie Przy-

jacielem, a służba Bogu i lu-
dziom przynosi radość i obfite 
owoce. Dziękujemy za posługę 

w naszej parafii i wspaniały 
przykład wiary.

Apostolat „Margaretka”, Legion 
Maryi i wierni z parafii św. Jana 

Pawła II w Smorgoniach

Czcigodnym Księżom
Antoniemu Obuchowskiemu, 

Jerzemu Swisłockiemu,
Jerzemu Powajbie, Jerzemu
Martinowiczowi, Siostrom 

Goretti, Eucharii, Pauli
 Serafimie i Julicie

z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia życzymy mocnego zdrowia, 
pogody ducha, radości, opty-

mizmu, mocnej wiary  
i niegasnącej miłości do Boga 
i bliźnich. Niech Pan błogo-
sławi każdy dzień, a Matka 
Najświętsza otacza opieką. 

Rada Kościelna i rodzina 
Kościuszków

Czcigodnym Księżom  
Olegowi Janowiczowi  

i Janowi Sarele
z okazji Świąt Bożego Narodze-

nia i Nowego Roku życzymy, 
aby Dzieciątko Jezus darzyło 

zdrowiem, siłą i pokojem, Mat-
ka Najświętsza miała w swej 

opiece, a Gwiazda Betlejemska 
oświecała drogę kapłańską.

Maria Wiszniewska i Maryna Skorb
z parafii Wołpa

Czcigodni Księża Tadeuszu 
Kaczan i Dymitrze Siedlecki!

Z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku, dzię-
kując za trud i poświęcenie, 

życzymy, aby Chrystus wypeł-
nił Wasze serca swoją łaską, 

obdarzył zdrowiem  
i błogosławieństwem.

Niech Bóg miłością  
Wasze dusze napełnia, 

Niech Duch Święty  
swą rolę wypełnia. 
A Jezus maleńki,
nam narodzony, 

Rozkołysze wszystkie  
szczęścia dzwony.

Parafianie z Konweliszek

Czcigodnemu 
Księdzu Proboszczowi
Jackowi  Markielowi

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzymy 

mocnego zdrowia na długie 
lata. Niech każdy dzień przy-
nosi siły i radość do realizo-
wania posługi, Jezus obdarza 

potrzebnymi łaskami, a Matka 
Boża zawsze się opiekuje.

Róże Żywego Różańca z parafii
Trójcy Przenajświętszej w Zelwie

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Stwołowi

z okazji Urodzin życzymy do-
brego zdrowia, sił do głosze-
nia Ewangelii, niegasnącego 

zapału, wiary i miłości w sercu, 
mocy i cierpliwości na drodze 

kapłańskiej oraz radości  
i pogody ducha.

Rada Kościelna z parafii Repla

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Zacharzewskiemu

z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzymy 
mocnego zdrowia, długich lat 
życia, radości, błogosławień-
stwa Bożego na każdy dzień. 

Dziękujemy za głoszenie 
Ewangelii, piękny przykład 

wiary i mądrości. Niech Matka 
Najświętsza zawsze się opieku-
je. Oby Ksiądz służył w naszej 

parafii jak najdłużej!
Wierni z Dworca 

 

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Szańczukowi 

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

czymy zdrowia, pomyślności, 
wiernych ludzi obok, błogo-

sławieństwa Dzieciątka Jezus  
i nieustannej opieki Maryi 

Panny. Dziękujemy za przy-
kład głębokiej modlitwy, mą-

dre i pouczające słowa, opiekę 
duchową i naukę, która zosta-

wia ślad w naszych sercach.  
Niech droga będzie długa, 

szczęśliwa i owocna,  
a Wszechmocny wynagrodzi 
za to, że pomaga Ksiądz lu-
dziom kroczyć przez życie  

z wiarą, nadzieją i miłością.
Parafianie z Hoży

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Szczupałowi 
z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku 

serdecznie życzymy dobrego 
zdrowia, cierpliwości, wytrwa-
łości w posłudze kapłańskiej, 
wszelkich łask od Dzieciątka 
Jezus oraz nieustannej opieki 

Matki Bożej.
Rodzina Zając 

Czcigodnemu Ojcu 
Kazimierzowi

Jędrzejczakowi 
z okazji Świąt Bożego Naro-

dzenia i Nowego Roku życzy-
my długich lat życia  

i życzliwych ludzi na drodze 
kapłańskiej. Niech Boże Dzie-
cię darzy potrzebnymi łaskami 

i rozświetla każdy dzień.
Rodziny Kowalczuków i Skiełbasów

z Sylwanowiec

Czcigodnemu
Księdzu Prałatowi 

Witoldowi Łozowickiemu
z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia i Nowego Roku 

życzymy dobrego zdrowia, 
łask Bożych na długie lata, 

nieustannej opieki Matki Naj-
świętszej. Niech Bóg błogosła-

wi i wynagradza za dobroć  
i życzliwe serce. 

Rodzina Pilutkiewicz z Łojek

Czcigodnym Księżom
Olegowi Janowiczowi, 

Janowi Sarele, 
Wiktorowi Myślukowi 

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

my zdrowia na długie lata, 
owocnej pracy na niwie Bożej, 
nieustannej opieki Matki Naj-
świętszej. Niech smutek Was 
omija, a życie mija w radości. 

Wierni z parafii św. Jana
Chrzciciela w Wołpie

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi 

Zacharzewskiemu
 z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzy-
my mocnego zdrowia, pogod-
nych dni posługi kapłańskiej. 
Niech Gwiazda Betlejemska 
oświetla drogę życia, Dzie-

ciątko Jezus obdarza pokojem, 
Matka Najświętsza się opie-
kuje, a Duch Święty udziela 

swych darów. Dziękujemy za 
głoszone Słowo Boże, mod-
litwę i troskę o świątynię. 

Dziękujemy, że jesteś z nami
i dla nas! 

Parafianie z Rohotna

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Liszko

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

my mocnego zdrowia  
i pomyślności w posłudze. 

Niech Dzieciątko Jezus bło-
gosławi, Matka Boża chroni 

przed złem, a Gwiazda Betle-
jemska oświetla  
drogę do Pana.

Ciocia Maria z rodziną
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