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Być synem, córką
dobrego Boga

NAJWAŻNIEJSZE
WYDARZENIA 2020 ROKU
W KOŚCIELE NA
GRODZIEŃSZCZYŹNIE

Każdy ochrzczony ma prawo od tej chwili nazywać się dzieckiem Boga, tak jak Jezus.
na stronie
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Papież Franciszek przyjął
rezygnację arcybiskupa
Kondrusiewicza

Rok 2020 był trudny – o wiele mniej było radosnych wydarzeń niż ponurych. Podsumowując, należy jednak pamiętać, że Boże światło może
oświecić każdą ciemność.
na stronie

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz przechodzi
na emeryturę.
na stronie
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freepik.com

Czy istnieje
uzależnienie od telefonu
komórkowego?

JEDNI W CHRYSTUSIE – JEDNI WE WSZYSTKIM
W styczniu zwykle przeżywamy Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W głównej
katolickiej świątyni diecezji
grodzieńskiej, kościele św.
Franciszka Ksawerego, na
nabożeństwach ekumenicznych gromadzą się przedstawiciele różnych wyznań
chrześcijańskich – zarówno
duchowieństwa, jak i osób
świeckich – aby świadczyć
za papieżem Janem XXIII: to,
co nas łączy, jest znacznie
silniejsze niż to, co dzieli.

Jak rozpoznać, że jesteśmy uzależnieni? Jakie
mogą być konsekwencje? Czy istnieją sposoby A co z ekumenizmem, który
zapobiegania i leczenia uzależnienia?
pozostaje poza oficjalnymi
na stronie
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wydarzeniami?

Rodzina Ćwiecińskich jako przykład ekumenizmu na praktyce

na stronie
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Aktualności

Drodzy Czytelnicy!

Koniec starego i początek nowego roku wymusza na nas jakieś podsumowanie, nakreślenie planów na nadchodzący rok. Nierzadko zastanawiamy się nad celowością tego, co robimy, nad sensem życia i istnienia.
Szukając swego celu, staramy się zaplanować sobie drogę, po której mamy przejść przez życie.
Jednak nie zawsze bierzemy pod uwagę, iż poza nami jest Ktoś, kto pragnie nam pokazać drogę najlepszą i
najdoskonalszą. Drogę przygotowaną właśnie dla mnie z konkretnym zadaniem do spełnienia na tej ziemi. Ten
plan jest przygotowany dla każdego i istnieje od wieków.
Stwórca bardzo delikatnie prowadzi nas różnymi ścieżkami, bez zmuszania, bez burzenia naszej wolności.
Bóg wie, co kryje się w sercu człowieka. Jego nie można oszukać, nikt z nas nie jest dla Niego niespodzianką.
Jeśli więc chcemy wiedzieć jaki jest Boży plan wobec każdego z nas, trzeba zacząć gorliwie się modlić
o rozpoznanie i odczytanie znaków, gdzie one nas prowadzą, gdyż za każdą rzeczywistością naszego życia
i każdym przypadkiem stoi sam Bóg.
W pierwszych dniach nowego roku, gdy stawiamy wciąż jeszcze niepewne kroki, być może z lękiem i obawami, za wzorem małego dziecka, które w pierwszych dniach swego życia przytula się do mamy, przytulmy
się do Bożej Rodzicielki, szukając w Jej ramionach ciepła, nadziei, miłości oraz pewności naszego jutra.
Znajdźmy te dobra, które ciągle dla nas otwiera Maryja.
Prośmy Niepokalaną, aby wspierała nas w postrzeganiu i realizacji naszego życia jako planu Bożego, by
dopomagała nam kroczyć drogą, którą dla każdego wybrał Bóg, i miała nas w swej Matczynej opiece.

10 stycznia

Święto Chrztu Pańskiego.
Święto Chrztu Pańskiego kończy okres świąteczny Bożego Narodzenia, choć w naszej tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa się kolędy i
nie rozbiera się szopki. Od chrztu
w wodach Jordanu Jezus Chrystus
rozpoczyna swoją misję nauczycielską. Miał wtedy około trzydziestu
lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować
publicznie przed ludem i nauczać.
Misja Chrystusa została potwierdzona z nieba. Bóg Ojciec, dał Mu
świadectwo, że jest On Synem Bożym i ma prawo przemawiać w imieniu Boga. Sam Bóg Syna swojego
z tą misją wysyła.

13 stycznia

Wspomnienie św. Hilarego,
biskupa i doktora Kościoła.
Święty Hilary urodził się około
roku 315 w Poitiers (Francja). Jako
świecki człowiek został wybrany
biskupem swojego miasta. Gorliwie bronił bóstwa Chrystusa Pana
przeciw arianom. Za to został skazany na wygnanie. Na wygnaniu
napisał swoje główne dzieło o Trójcy
Świętej. Pisał również komentarze
do Pisma świętego i hymny liturgiczne. Po powrocie z wygnania
pracował nad odrodzeniem życia
katolickiego. Święty jest orędownikiem osób ukąszonych przez węże i
chorych na dysleksję.

18-25 stycznia

Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan.
Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan stał się cyklicznym
świętem ekumenizmu. W tym czasie
chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach
i innych spotkaniach.

19 stycznia

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
Święty Józef Sebastian Pelczar
urodził się 17 stycznia 1842 roku
w Korczynie (Polska). Odznaczał się
gorliwością i szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu, do Bożego Serca i Najświętszej
Maryi Panny, co wyrażał w swej
pracy kaznodziejskiej i pisarskiej.
Przejęty troską o dziewczęta zagrożone moralnie, o chorych i ubogich,
założył w Krakowie w 1894 roku
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

21 stycznia

Wspomnienie św. Agnieszki,
dziewicy i męczennicy.
Święta Agnieszka była jedną z
wielu męczennic, zamordowanych
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Żyła w Rzymie, prawdopodobnie na przełomie III i IV wieku,
w czasach cesarza Dioklecjana, choć
niektóre przekazy podają, że 50 lat
wcześniej. Według tradycji, zginęła w wieku lat 12 lub 13 (w 304 lub
305 roku), broniąc dziewictwa, które ślubowała Jezusowi Chrystusowi.
Święta jest patronką dzieci, panien
i ogrodników.

BYĆ SYNEM, CÓRKĄ
DOBREGO BOGA
ciąg dalszy ze str. 1

Chrzest święty to sakrament, który możemy porównać do drzwi, przez które zostajemy wprowadzeni do
Kościoła. Najprawdopodobniej większość z nas została ochrzczona jako małe dziecko i nie pamiętamy dnia
naszego chrztu. Dlatego też wielu ochrzczonych traktuje ten sakrament jako swego rodzaju formalność, do
której nie wraca się więcej i nie pamięta się o niej.
Święto Chrztu Pańskiego, które kończy Okres Bożego Narodzenia jest dobrą okazją, aby po raz kolejny
uświadomić sobie tę wielką prawdę, że nie ma większej
godności niż godność, jaką otrzymaliśmy na chrzcie
świętym.
Ks. Jerzy Martinowicz

CHRZEST JEZUSA –
ZNAKIEM BLISKOŚCI
Z CZŁOWIEKIEM
Dla Jezusa chrzest był początkiem nowego etapu życia. Przygotowywał się do niego poprzez
czterdzieści dni modlitwy i postu
na pustyni. Był tam kuszony, ponieważ szatan chciał Go odwieść
z prawej drogi. Jezus zwyciężył
jednak kusiciela i udał się nad Jordan.
Jezus – Syn Boży, Najwyższy
Kapłan, nie potrzebował oczyszczenia z grzechu, czego znakiem
jest chrzest. Jednak poprosił Jana,
aby został ochrzczony. W sytuacji Jezusa chrzest nie był zmazaniem winy zaciągniętej przez
grzech pierworodny, ponieważ to
On przyszedł właśnie po to, aby
na siebie wziąć grzech całej ludzkości.
Dla Jezusa chrzest jest znakiem solidarności i bliskości
z każdym z nas, ludzi, którzy potrzebujemy od Niego oczyszczenia i odkupienia. Chrzest jest,
przede wszystkim, znakiem potwierdzającym Jego tożsamość
jako Syna Bożego. Najważniejsze przesłanie chrztu Jezusa: „Ty
jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”
(Łk 3, 22). Przekonanie i świadomość, że jest On Umiłowanym
Synem Ojca, dało Jezusowi siłę
do podjęcia i wypełnienia misji
odkupienia. Towarzyszyło to Zbawicielowi przez całe Jego ziemskie
życie, a szczególnie w najtrudniejszych momentach.
Możemy sobie to wyobrazić
na przykładzie naszych relacji rodzinnych. Chłopiec, który otrzymał od swojego ojca potwierdzenie i afirmację, że jest odważny,
dzielny, że jest w stanie dokonać wielkich rzeczy, radzi sobie

w życiu o wiele lepiej niż ten, który nie usłyszał nigdy takiego przesłania, a może nawet został kiedyś
przez ojca odrzucony, opuszczony
i pozostawiony sam sobie. Mogło
się nawet zdarzyć, że ojciec powiedział mu, że jest pomyłką, że
do niczego się nie nadaje. Takie
słowa mogą przekreślić życie niejednej osoby.
Jezus miał kochającego Ojca,
który nie zostawił Go samego.
Jezus miał Ojca, który w czasie
chrztu publicznie wobec Jana
Chrzciciela i wszystkich zgromadzonych tam ludzi potwierdził:
„Ty jesteś moim Synem umiłowanym”. To przekonanie towarzyszyło Chrystusowi przez całe Jego
życie.
CHRZEST DAJE
PRAWO NAZYWAĆ SIĘ
DZIECKIEM BOGA
To samo dokonuje się w czasie naszego chrztu. Ponieważ jesteśmy ludźmi, chrzest oczyszcza
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kalendarz

dziecko jest najważniejsze. Bóg
dał nam dary oraz talenty życiowe i chce, abyśmy je rozwijali. Co

Jezus. Czy jestem świadomy tego,
kim jestem? Czy jestem świadomy, tego kim jest Bóg dla mnie?

Chrzest jest zobowiązaniem do przeżywania swego chrześcijaństwa
w sercu i w życiu tak, aby zawsze było widać, iż, przyoblekliśmy się
w Chrystusa (por. Gal 3, 27) i że przez wiarę jesteśmy dziećmi Bożymi (por. 1 J 3, 2).
nas ze zmazy grzechu pierworodnego. Oprócz tego, to moment
przyjęcia nas do Bożej rodziny.
Każdy ochrzczony ma prawo
od tej chwili nazywać się dzieckiem Boga, tak jak Jezus.
Nie jesteśmy na tej ziemi
dziełem przypadku. Każdy człowiek jest kimś ważnym, a nawet
najważniejszym dla Boga, tak jak
dla kochającego ojca każde jego

więcej, nasz Ojciec Niebieski wierzy, że damy radę je rozwinąć. Jest
On z nami także w trudnych chwilach, aby nas pocieszać i umacniać, tak jak był obecny w życiu
Jezusa.
Warto spojrzeć na chrzest nie
tylko jako na coś, co dokonało się
kiedyś, gdy byliśmy dziećmi, ale
jako na początek nowego etapu w
życiu. Tak jak przeżył swój chrzest

Chrzest sprawia, jak pisze św. Paweł Apostoł, że stajemy się w nadziei dziedzicami życia wiecznego
(por. Tt 3, 7).
Żyjmy więc jak dziedzice, jak
synowie, jak córki dobrego Ojca i
miejmy zawsze w sobie pragnienie przyjaźni z naszym Bogiem.
Niech nic, dosłownie nic nas nie
oddziela od Niego!

www.slowo.grodnensis.by
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Z życia Kościoła

WSPOMINAMY KSIĘŻY, KTÓRZY
W ZESZŁYM ROKU ODESZLI DO PANA
Rok 2020 był naprawdę trudny z każdej perspektywy. Pandemia koronawirusa całkowicie zmieniła plany duszpasterskie w naszym Kościele.
Niestety w tym czasie odeszło także kilku gorliwych księży pracujących w diecezji grodzieńskiej. Część z nich zmarła,
sądząc po ludzku, przedwcześnie... Chcemy jeszcze raz przypomnieć sobie ich imiona, aby przywrócić w pamięci spotkanie z tymi kapłanami i to dobro, które dzięki ich posłudze otrzymaliśmy, a także zachęcić do modlitwy do dobrego Boga
o życie wieczne dla nich.
Ks. Jerzy Martinowicz

Ks. Paweł Borysiewicz,
administrator parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Nowojelni
Ks. Paweł niespodziewanie
odszedł do wieczności 17 lutego.
Z młodym księdzem żegnało się
wielu wiernych z jego rodzinnej
parafii, a także z parafii, w których
posługiwał przez blisko 10 lat kapłaństwa: z Grodna, Radunia, Oszmiany, Dworca, Nowojelni. Kapłan
został pochowany w pobliżu jego
rodzinnego kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Starych Wasiliszkach
(dekanat Szczuczyn).

Ks. kanonik Oleg Dul,
proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Wołkowysku
i dziekan dekanatu Wołkowysk
Ks. Oleg niespodziewanie
odszedł do życia wiecznego
3 kwietnia. Dzień wcześniej
zmarł jego ojciec, a kilka miesięcy później – matka. Kapłan
został pochowany przy kościele
św. Stanisława Kostki w Wołkowysku, w którym posługiwał
przez ostatnie 13 lat i do budowy
którego się przyczynił.

O. Leon Witek OMI,
były proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Zareczance
O. Leon odszedł do Pana
9 czerwca w Częstochowie
(Polska). W latach 1995-2014
był proboszczem parafii w Zareczance (Balli Kościelnej) koło
Grodna. Kapłan miał 86 lat.

Ks. kanonik Tadeusz Kaczan,
były proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Konweliszkach
Ks. Tadeusz odszedł do
wieczności 19 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa, w Domu Miłosierdzia w Kamionce (dekanat
Szczuczyn). Kapłan został pochowany na cmentarzu parafialnym w Konweliszkach (dekanat Raduń), gdzie w latach
2004-2018 był proboszczem.

Ks. prałat Józef Trubowicz,
rezydent parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Grodnie
Ks. Józef odszedł do życia
wiecznego 26 czerwca na 95 roku
życia. Był najstarszym księdzem
katolickim na Białorusi, w kapłaństwie spędził prawie 64 lata. Został pochowany przy grodzieńskim
kościele Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, gdzie
posługiwał od grudnia 1999 roku.

Ks. Henryk Kulaszewicz SDB,
były proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Smorgoniach
Ks. Henryk odszedł do Pana
6 października w wieku 92 lat.
Pogrzeb zmarłego kapłana, który został pierwszym proboszczem
odrodzonej parafii św. Michała
Archanioła w Smorgoniach, gdzie
wiernie pełnił posługę duszpasterską przez 13 lat, odbył się w parafii
Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach (Polska), gdzie ksiądz przebywał przez ostatnie lata.

Ks. kanonik Józef Hańczyc,
proboszcz parafii Świętej Rodziny w Lidzie
Ks. Józef odszedł po nagrodę do Pana 13 października
na skutek powikłań spowodowanych infekcją koronawirusa.
Został pochowany przy kościele
Świętej Rodziny w Lidzie, który
został wzniesiony dzięki jego
staraniom. W 2020 roku ks. Józef obchodził jubileusz 60-lecia
urodzin i 25-lecia kapłaństwa.

Ks. Kazimierz Gwozdowicz,
były proboszcz parafii świętych Kosmy i Damiana w Ostrowcu
Ks. Kazimierz odszedł do
wieczności 24 grudnia na 66
roku życia na Litwie. Kapłan
przez długi czas posługiwał
na Białorusi. Pełnił posługę
w parafiach na terenie dzisiejszych diecezji grodzieńskiej i
witebskiej.

Dziękujemy Panu Bogu za dar tych kapłanów, którzy nas do Niego prowadzili, módlmy się,
aby otrzymali swoją nagrodę. Niech Miłosierny Bóg otworzy im bramy raju!
Andrzej Słonimiec, animator apostolstwa pomocy duszom czyśćcowym diecezji grodzieńskiej
Prawdopodobnie, każdy ze zmarłych był dla kogoś duchowym
przewodnikiem, do którego można było się zwrócić w każdej sytuacji. Teraz oni potrzebują naszego modlitewnego wsparcia.
Kościół codziennie troszczy się o dusze zmarłych, ponieważ
podczas każdej Mszy Świętej możemy usłyszeć, jak ksiądz mówi
„pamiętajcie o duszach cierpiących w czyśćcu”. W ten sposób
przypominamy o znaczeniu modlitwy w intencji tych, którzy odeszli do życia wiecznego. Dusze w czyśćcu czują się znacznie gorzej, niż my tutaj, ponieważ nie mają możliwości proszenia o pomoc, kierowania modlitwy do Boga, proszenia o przebaczenie lub

naprawienia złego uczynku. Ich zbawienie zależy tylko od nas.
Gdy modlimy się w intencji dusz czyśćcowych, nasze prośby trafiają do skarbca Bożego Miłosierdzia, a Najwyższy widzi, komu
ze zmarłych jest najbardziej potrzebna. Dlatego nie powinniśmy
zaprzestać, nawet jeśli uważamy, że osoba, za którą się ofiarujemy, była „niemalże święta za życia”.
My z kolei możemy prosić o pomoc dusz czyśćcowych w pilnych sytuacjach. Jest to szczególnie zachęcające, gdy jesteśmy
przyzwyczajeni do kierowania się radami zmarłej osoby. Ich
wsparcie to wdzięczność za nasze modlitwy.
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Pojawiło się kolejne
miejsce noclegowe dla
bezdomnych w Rzymie
w kościele św. Kaliksta

W Rzymie ponownie otwarto
kościół św. Kaliksta, który przyjmuje na nocleg bezdomnych.
Schronisko zorganizowała Wspólnota św. Egidiusza, która już przez
5 lat zapewnia dach nad głową
tym, którzy nie mają gdzie się
ukryć przed zimowym chłodem.
Podczas organizowania schroniska uwzględniono przepisy mające na celu zmniejszenie ryzyka
zakażenia Covid-19, w tym dystans
społeczny i prewencyjne testy na
koronawirusa.

Archeolodzy dokonali
kilku ważnych odkryć
w pobliżu bazyliki
Ogrodu Oliwnego

Unikalne znaleziska archeologiczne, sięgające czasów Jezusa Chrystusa i czasów krucjat,
zostały dokonane w ostatnich
miesiącach w Ogrodzie Oliwnym.
Archeolodzy odkryli szereg pomieszczeń przylegających do starożytnej Bazyliki Konania, pochodzących z czasów krzyżowców.
Między innymi, kaplicę chrześcijańską, przy której prawdopodobnie mieściło się schronienie
dla pielgrzymów. Znaleziono także rytualny zbiornik na wodę, w
którym Żydzi dokonywali ablucji
przed wyciśnięciem oleju (w języku aramejskim nazwa Getsemani
oznacza „tłocznię oliwną”).

Papież wzywa do bycia
świadkami miłości
rodzinnej

Watykańska Dykasteria ds.
Świeckich, Rodziny i Życia proponuje różne inicjatywy, aby
wspierać parafie, diecezje, uczelnie i stowarzyszenia w obchodach
Roku „Rodziny Amoris Laetitia”,
zapowiedzianego przez Papieża
Franciszka, oraz w pogłębianiu
adhortacji apostolskiej poświęconej miłości rodzinnej.
Dykasteria podkreśla, że „doświadczenie pandemii zwróciło
większą uwagę na centralne miejsce rodziny jako Kościoła domowego i podkreśliło znaczenie więzi pomiędzy rodzinami”. Dlatego
też poprzez różne inicjatywy o
charakterze duchowym, duszpasterskim i kulturalnym zaplanowane w Roku „Rodziny Amoris
Laetitia”, Papież „zamierza zwrócić się do wszystkich wspólnot
kościelnych na świecie, wzywając
każdego do bycia świadkiem miłości rodzinnej”.
Watykan przekaże do dyspozycji parafii, diecezji, uniwersytetów, ruchów kościelnych i stowarzyszeń rodzin, narzędzia służące
rozwojowi duchowości rodzinnej,
formacji i aktywności duszpasterskiej w zakresie przygotowania do małżeństwa, wychowania
do uczuciowości młodych ludzi,
świętości małżonków i rodzin, aby
żyły łaską sakramentu w codziennym życiu.

Intencje modlitewne
na styczeń
powszechna

Módlmy się, aby Pan dał nam
łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych
religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

diecezjalna

Módlmy się, aby Pan błogosławił wszystkich wsłuchujących się
w głos Ducha Świętego w czasie
trwającego I Synodu Diecezjalnego.
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2020 ROKU
ciąg dalszy ze str. 1
Angelina Marciszewska

PODZIWIALIŚMY ODRODZONE WNĘTRZA ŚWIĄTYŃ
Dwie świątynie w Grodnie wzbogaciły się o odrestaurowane ołtarze. W kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w sierpniu poświęcono nowo wybudowany ołtarz główny. A w październiku
w kościele św. Franciszka Ksawerego odrestaurowano 300-letni ołtarz św. Judy Tadeusza. Osobliwościami pracy nad tym pierwszym dzieli się rektor kościoła ks. kanonik Antoni Gremza.

grodnensis.by

Oczywiście, wspaniałość wnętrza świątyń od dawna miała na celu przedstawienie wielkości Boga i
wzbudzenie podziwu wiernych przed Najwyższym. Zainstalowany ołtarz w kościele pobrygidzkim, który
jest wierną kopią ołtarza z XVII wieku, stanowi obecnie dobry przykład tego stwierdzenia. Osobiście obserwuję, że nowy ołtarz wzbudza podziw wśród wiernych, budzi pragnienie jeszcze większego wielbienia
Pana. Jego piękno przyciąga wzrok i rozpala pragnienie trwania na modlitwie w obecności Boga.
Podczas pracy nad takimi historycznymi arcydziełami zawsze pojawia się wiele interesujących momentów. Podkreśliłbym proces tworzenia 4 pozłacanych kolumn, które znajdują się parami po prawej
i lewej stronie tabernakulum i są unikalnymi częściami ołtarza. Mają kształt spiralny i prawie 4 metry
wysokości. Wszystkie kolumny składają się z 6 spiralnych części, z których każda ma 96 kg, i są zakończone końcówkami korynckimi. Tak więc jedna kolumna waży 576 kg! Gipsowe części kolumn odlano
w specjalnej formie wykonanej za pomocą komputerowego programu graficznego. Po zastygnięciu były
podnoszone na wciągarkach i mocowane razem na metalowej konstrukcji. W rezultacie majster wykonał i umieścił każdą kolumnę w taki sposób, aby nie opierał się na nich trójkątny dach ołtarza. Warto
zauważyć, że kolumny ołtarza przypominają kolumny dzieła włoskiego mistrza Berniniego z bazyliki
św. Piotra. Okazuje się, że mamy w naszym kościele cud współczesnego renesansu – połączenie aktualnych technologii z wcześniejszą techniką przy budowaniu kolumn.

DZIĘKOWALIŚMY ZA DAR KONSEKROWANYCH OSÓB
Miasto nad Niemnem w lutym powitało przedstawicieli wszystkich wspólnot zakonnych naszego
kraju na ogólnobiałoruskim Dniu Życia Konsekrowanego. Mężczyźni i kobiety, którzy poświęcili swoje
życie Chrystusowi, mieli okazję lepiej poznać swoje charyzmy. Jednocześnie podsumowano posługę
po powrocie osób konsekrowanych na wolną od sowieckiego ateizmu Białoruś. Jako jedni z pierwszych
do kraju przybyli wówczas Ojcowie Karmelici Bosi, którzy w tym roku w szczególny sposób dziękowali
Bogu za trzy dziesięciolecia od przywrócenia posługi braci z tego zakonu na Białorusi. Podsumowuje
przeżyty okres o. Kazimierz Murowski OCD, duszpasterz z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny w Gudogaju.

grodnensis.by

Głównym owocem naszej obecności na ziemi białoruskiej jest to, że dała Zakonowi 9 nowych braci.
Dzięki naszej większej wspólnocie możemy teraz wziąć pod opiekę znacznie większą liczbę wiernych
i nauczyć ich budowania głębokich, ufnych relacji z Panem na podstawie modlitwy. Już wielu osobom
pomogliśmy uświadomić, że przebywają oni w każdej chwili w obecności dobrego Boga.
Aby dodać odwagi tym, którzy słyszą ciche wezwanie Pana, aby iść za Nim, zauważę: wystarczy, że
oprzesz swoje życie na wierze i miłości, będziesz umiał się cieszyć i być otwartym na bliźniego, i wtedy
łatwo będziesz mógł się dostosować do warunków klasztoru.

PAPIEŻ FRANCISZEK PRZYJĄŁ REZYGNACJĘ ARCYBISKUPA KONDRUSIEWICZA

catholic.by
ciąg dalszy ze str. 1
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M A D A G A S K A R. Papież Franciszek przekazał 50 tysięcy euro
na pomoc dla dotkniętych głodem regionów południa Madagaskaru. Będą one przeznaczone na potrzeby więźniów, w tym odbywających karę więzienia kobiet i ich dzieci. Pomoc finansowa zostanie
udzielona 3 placówkom penitencjarnym. Specjalna umowa została
zawarta między przedstawicielami władz lokalnych, nuncjuszem
apostolskim na Madagaskarze arcybiskupem Paolo Rocco Gualtieri
i arcybiskupem Antananarivo Odon Razanakolona po ich wspólnej
wizycie w więzieniach.
P O L S K A. W kościele w Katowicach pobrali się dwie pary bezdomnych. W kilkumiesięcznych przygotowaniach do ślubu pomogli
narzeczonym bracia kapucyni z katowickiego Załęża i siostry „kalkutki”, czyli misjonarki Miłości. W podróż poślubną nowożeńcy pojadą do pięciogwiazdkowego hotelu. Monika i Irek oraz Kasia i Mariusz mieszkają w dramatycznych warunkach. Udało się ich wesprzeć
ciepłymi śpiworami i różnymi produktami spożywczymi, a także nawet zamówić obrączki. Do przygotowań i wsparcia byli zaproszeni
przyjaciele nowożeńców i darczyńcy.

Radio Watykańskie

stycznia 2021 roku, w dniu,
w którym metropolita mińsko-mohylewski skończył
75 lat, papież Franciszek przyjął
jego rezygnację i mianował Administratora archidiecezji.
W oficjalnym oświadczeniu
stolicy apostolskiej czytamy
„Ojciec Święty przyjął rezygnację z urzędu pasterskiego,
przekazaną przez Jego Ekscelencję abp Tadeusza Kondrusiewicza, metropolitę mińsko-

Kościół powszechny

mohylewskiego,
zgodnie
z
kan. 401 §1 Kodeksu prawa kanonicznego, i jednocześnie
mianował administratorem apostolskim sede vacante na wspomnianą katedrę metropolitalną
biskupa Kazimierza Wielikosielca O. P., biskupa tytularnego
Blandy i biskupa pomocniczego
diecezji pińskiej”.
Status prawny administratora apostolskiego jest szczegółowo ustalany w papieskim

dekrecie o powołaniu na urząd.
Administrator apostolski dla
diecezji jest powoływany tylko
wtedy, gdy występują poważne przeszkody w jej administrowaniu lub dochodzi do powstania nowej diecezji. Jeżeli
administrator apostolski jest
wyznaczony do zajętej diecezji,
uprawnienia biskupa diecezjalnego i jego wikariusza generalnego zostają zawieszone.

Benedykt XVI mianował arcybiskupa Kondrusiewicza metropolitą mińsko-mohylewskim 21 września
2007 roku, przenosząc go z archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. Od czerwca 2015 roku jest przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi. Został pierwszym hierarchą Kościoła na Białorusi po czasach prześladowań komunistycznych: 25 lipca 1989 roku Jan Paweł II mianował ks. Kondrusiewicza administratorem apostolskim diecezji mińskiej dla katolików na Białorusi. Sakrę biskupią
otrzymał 20 października 1989 roku w Bazylice św. Piotra w Rzymie.
Biskup Kazimierz Wielikosielec, który w 1984 roku ukończył seminarium duchowne w Rydze, od 1999
roku jest biskupem pomocniczym diecezji pińskiej.

A U S T R I A. Ze względu na kolejny lockdown do 17 stycznia
wszystkie nabożeństwa w kościołach tego kraju będą się odbywały
bez udziału wiernych. Jednak świątynie przez cały dzień będą otwarte na modlitwę indywidualną. Ponadto w dni świąteczne oraz powszednie będzie można w tym czasie sprawować liturgię w niewielkim kręgu osób, przy zachowaniu określonych warunków.
R O S J A. W działania związane z walką z pandemią koronawirusa
włącza się niewielka wspólnota katolików, których w rosyjskim społeczeństwie jest zaledwie 0,5 proc. „Jeśli ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe udanie się do szpitala, staramy się pomagać
chorym w ich domach – mówi Paolo Pezzi, arcybiskup Moskwy. –
Wierni wzywają nas, ponieważ chcą przyjąć sakramenty, ale także
zwyczajnie porozmawiać i się pomodlić. Wznowiliśmy także możliwość uczestniczenia we Mszy przez internet, organizujemy w sieci
liczne spotkania modlitewne i formacyjne”.
U S A. 82-letni pacjent szpitala w Lancaster, w stanie Kalifornia,
został zamordowany przez 37-letniego współlokatora szpitalnego
pokoju jedynie z tego powodu, że zaczął się modlić. Gdy staruszek-katolik wziął się do modlitwy, morderca chwycił za butlę z tlenem i
uderzył nią. Ofiara zmarła z powodu odniesionych obrażeń nazajutrz
rano. Sprawcy zbrodni postawiono już zarzut morderstwa z powodu
nienawiści do wiary.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.
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W KOŚCIELE NA GRODZIEŃSZCZYŹNIE
PRZYJMOWALIŚMY CHRYSTUSA ONLINE
Pandemia koronawirusa wstrząsnęła całym światem i dokonała własnych korekt w codziennym życiu ludzi.
Zmiany nastąpiły również w funkcjonowaniu Kościoła Katolickiego. Większość zwykłych imprez zostały odwołane:
latem zostaliśmy bez pielgrzymek, zimą – bez spotkań opłatkowych. Jednak główną innowacją była zdalna Msza
Święta i duchowa Komunia Święta. O czasowym zniesieniu obowiązku obecności na niedzielnej Mszy Świętej i konsekwencjach dla dusz wiernych rozważa ks. Paweł Ejsmont, kurator pierwszego roku Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Mińsku.

bratalbert.com.pl

Uważam, że w obecnej sytuacji uczestnictwo w Eucharystii jest dobrym wyjściem. Wierni mogą usłyszeć Słowo
Boże i odpowiedzieć na wezwania modlitewne kapłana w domu, przed ekranem komputera lub telewizora, albo przez
radio. Niewątpliwym plusem audycji jest to, że we Mszy Świętej mogą uczestniczyć osoby chore, starsze i niepełnosprawne, które nie mają możliwości samodzielnego uczęszczania do kościoła. Jest to również zaletą dla osób pracujących w niedzielę, mogą włączyć transmisję na żywo. Do pewnego stopnia Msza Święta online pełni funkcję ewangelizacyjną, ponieważ dołączyć do niej może każdy, nawet niewierzący. Chociaż skuteczność tej metody rozpowszechniania
Słowa Bożego pozostaje kwestią sporną.
Pomimo pozytywnych momentów istnieje kilka negatywnych czynników. Po pierwsze, transmisja nie może zastąpić żywego uczestnictwa w sakramentach Kościoła, spotkania z Jezusem w świątyni i przyjęcia Go w Komunii Świętej.
Po drugie, niestety, transmisja na żywo może być postrzegana przez niektórych wiernych jako film lub spektakl, który
można tylko „obejrzeć” lub „posłuchać”, bez aktywnego udziału własnego. Dlatego często podczas transmisji pozwalają sobie spożywać jedzenie lub pić kawę, co jest niedopuszczalne. Po trzecie, dyspensa obowiązująca dla tych, których
zdrowie i życie jest realnie zagrożone, często staje się pretekstem do usprawiedliwienia nieobecności na niedzielnej
Mszy Świętej dla tych ludzi, którzy są leniwi, aby przyjść do kościoła.
Nic więc dziwnego, że liczba wiernych w świątyniach gwałtownie spadła – co najmniej o połowę. Podaję te statystyki z własnego doświadczenia, ponieważ podczas pandemii odwiedzałem parafie we wszystkich 4 diecezjach Białorusi. Dobrym odzwierciedleniem sytuacji może być następujące porównanie: ci sami wierni chodzą regularnie do sklepu,
także do pracy, codziennie zabierają dzieci do przedszkola i szkoły. A do kościoła? Czyż jest on głównym miejscem
rozprzestrzeniania się infekcji?..
W rezultacie widzimy, że transmisja online Mszy Świętej – to tylko środek, który może zarówno przybliżyć człowieka do Boga, jak i zatrzymać rozwój jego życia duchowego.

STRACILIŚMY I ODZYSKALIŚMY ARCYBISKUPA

Od 31 sierpnia do 24 grudnia metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz
przebywał za granicą z powodu zakazu powrotu do Ojczyzny.

grodnensis.by

Jeszcze 23 sierpnia wierni Grodna powitali arcybiskupa w kościele pobrygidzkim na uroczystości otwarcia odrestaurowanego ołtarza, a już tydzień później nie mogli dojść do siebie po wiadomości o wygnaniu
metropolity. Tego samego dnia miejscowi katolicy zebrali się pod główną świątynia miasta nad Niemnem,
aby prosić Najwyższego o powrót głowy Kościoła Katolickiego Białorusi do ludu. Ludzie, którzy znaleźli
się w trudnych warunkach kryzysu społeczno-politycznego, odczuwali szczególną potrzebę duchowego
wsparcia metropolity, który wielokrotnie wzywał do pojednania po protestach.
We wszystkich świątyniach diecezji zaczęto składać wnioski o rozstrzygnięcie „sprawy arcybiskupa”.
Wierni modlili się w tej intencji podczas Mszy Świętej i adoracji, podczas specjalnych nabożeństw za Białoruś i spotkań tematycznych – np. podczas ogólnobiałoruskiego Dnia Życia Konsekrowanego o szybki
powrót arcybiskupa Kondrusiewicza. Osobliwe jest to, że do modlitwy w tej intencji dołączyli także przedstawiciele innych wyznań – osoby duchowne i świeckie z Cerkwi prawosławnej i protestanckiej.
Modlitwy zostały wysłuchane i stał się cud. Po rodzinnemu arcybiskup świętował Boże Narodzenie
razem ze swoją rodziną – dużą wspólnotą wiernych Kościoła w Ojczyźnie.

JEDNI W CHRYSTUSIE – JEDNI
WE WSZYSTKIM
ciąg dalszy ze str. 1

Rodzina Ćwiecińskich – Grzegorz, Elżbieta i ich córki Nicole, Zofia i Alina – istnieje
już 10 lat. Prowadzą razem życie codzienne, odpoczywają razem, chodzą razem do
kościoła i wspólnie czczą tradycje prawosławne. I to jest piękne, ponieważ nie chodzi o elokwencję, którą możemy usłyszeć podczas nabożeństwa jedności chrześcijan i która niestety wielokrotnie okazuje się pusta. Chodzi o ekumenizm w praktyce.
Angelina Marciszewska

W

śród wszystkich opowieści o Bogu, które Grzegorz
usłyszał od swojej babci,
prawosławnej wiernej, wspomina
mianowicie o starcu z nisko naciągniętym kapturem, który podczas
oblężenia Stalingradu pojawiał się
znikąd i rozdawał dzieciom jabłka.
Stary człowiek – nikt inny jak Mikołaj Cudotwórca, lepiej znany nam
jako św. Mikołaj. Co ciekawe, jest
jednym z niewielu wyniesionych
do chwały ołtarzy, który jest czczony zarówno w Kościele prawosławnym, jak i Katolickim.
„O Chrystusie mówiła tylko babcia. Dzięki niej zostałem
ochrzczony, lecz nie jako niemowlę, a w wieku 6 lat. Rodzice urodzili
się w czasach sowieckiego ateizmu,
więc stało się tak, że zagorzałym
wierzącym nie byłem” – zauważa
pan Grzegorz.
Mężczyzna zaczął praktykować
wiarę w Jedynego Zbawiciela, gdy
poznał swoją przyszłą żonę.
„Pewnego razu ona zaprosiła
mnie na spotkanie młodzieży katolickiej. Spodobało mi się, ciekawie
było posłuchać księdza. I zacząłem
uczęszczać. Biorąc pod uwagę, że
spotkanie zawsze było poprzedzone Mszą Świętą, przychodziłem

również na nią. Na początku trudno
było wszystko zrozumieć, ponieważ
w kościołach używa się dużo języka polskiego, ale z czasem udało
się zrozumieć to, co się słyszało” –
opowiada mężczyzna.
Warto zauważyć, że stając się
częścią wspólnoty Kościoła Katolickiego, pan Grzegorz nie tylko nie
stracił wiary swoich przodków, ale
także odkrył ją na nowo. „Do tej
pory modlitwa «Ojcze Nasz», której
uczyłem się wraz z babcią, była miłym wspomnieniem z dzieciństwa.
Teraz nabrała wielkiego znaczenia.
Zdałem sobie sprawę z bogactwa,
jakie babcia próbowała mi dać, i
zacząłem jeszcze bardziej doceniać historię rodziny poprzedniego pokolenia. Gdy przychodzę do
kościoła, zawsze robię znak krzyża
w sposób prawosławny. Jako
chrześcijanin wyszedłem jednak
z łona Kościoła Prawosławnego i
ważne jest dla mnie zachowanie
pewnych elementów” – podkreśla
rozmówca.
Cerkiew pan Grzegorz też odwiedza, ale rzadko. Zwykle chodzi
tam sam – zdecydowanie wolał
prawosławną tradycję umieszczania świec za zmarłych i za zdrowie
przed obrazami. „Zdarza się, jadę,

śpieszę się do swoich spraw i widzę – katedra, a obok pusty parking. Zawsze znajdę czas, aby wejść
do świątyni i się pomodlić” – dodaje pan Grzegorz.
Jednak wielkie święta chrześcijańskie rodzina Ćwiecińskich zawsze obchodzi dwa razy. W wigilię
katolickiego Bożego Narodzenia
udają się do rodziców pani Elżbiety, a następnego dnia wszyscy
razem idą na Mszę Świętą do kościoła. Prawosławne Święta Bożego
Narodzenia odbywają się według
tego samego schematu, tylko rodzina odwiedza już rodziców pana
Grzegorza. „Na Wielkanoc mamy
również podwójną radość – w naszej rodzinie Chrystus zmartwychwstaje dwukrotnie. Nie lenimy się i
malujemy jajka dwa razy” – dodaje
z uśmiechem mężczyzna.
Rodzice rodziny Ćwiecińskich
po obu stronach również okazują
chrześcijańską solidarność. „Gdy
przypada święto prawosławne, które świętują moja matka i tata – na
przykład, Zwiastowanie – rodzice
Elżbiety nie wykonują w tym dniu
żadnej ciężkiej pracy. Tak wychodzi, że przynależność do różnych
wyznań jeszcze bardziej jednoczy
rodzinę” – mówi pan Grzegorz.

Wychowanie religijne w rodzinie Ćwiecińskich jest również
ekumeniczne. Dzieci chodzą teraz
do kościoła na katechezę, podczas
której przygotowują się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.
„Jednak pierwsze książki o Bogu,
które im pokazaliśmy i przeczytaliśmy, były publikacji prawosławnej.
Bardzo ładnie ilustrowane. Zawsze
też, gdy zabieram dzieci do szkoły,
modlimy się razem. «Ojcze nasz»
odmawiamy po rosyjsku jako hołd
dla prawosławia, a «Zdrowaś Maryja» – po polsku jako hołd dla katolicyzmu. Takie rozróżnienie robimy,
aby dziewczynom było bardziej

zrozumiałe, że w Chrystusie jesteśmy jednym” – zauważa rozmówca.
Mężczyzna jest przekonany, że
ci, którzy wyznają wiarę w Jezusa,
zawsze znajdą wspólny fundament, na którym będą mogli budować owocną wspólnotę. Nawet
jeśli należą do różnych wyznań.
W przeciwnym razie wiara nie jest
prawdziwa. „Najważniejsze jest,
aby opierać się na miłości jednego do drugiego i kierować tym, co
mamy ze sobą wspólnego, w jednym kierunku. Nie trzeba dzielić
Chrystusa” – podsumowuje pan
Grzegorz.
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CZY ISTNIEJE UZALEŻNIENIE OD TELEFONU KOMÓRKOWEGO?
ciąg dalszy ze str. 1

W
Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog

www.slowo.grodnensis.by

Pod ostrym kątem

ostatnich latach dokonały się
znaczące zmiany technologiczne
i społeczne, i telefon komórkowy
stał się nieodłącznym atrybutem współczesnego człowieka. Posiadanie urządzenia telefonicznego i coraz częstsze korzystanie z niego staje się dość powszechne
w życiu codziennym. Dziś mniej nas zaskoczy osoba, która już kilkanaście razy
zmieniła model telefonu komórkowego,
niż ktoś, kto powie, że go w ogóle nie ma.
Takich ludzi już prawie nie ma. Nie dziwi nas wcale fakt, że nawet dzieci mając
2-3 lata już umieją korzystać z telefonu.
Telefonia
komórkowa
wpłynęła
na zmiany w przyzwyczajeniach, sposobach komunikowania się, w stosunkach
międzyludzkich, wkraczając w każdą dziedzinę naszego życia. Jeżeli wcześniej telefon był konieczny, używany do rozmów
rodzinnych czy rozwiązywania ważnych
spraw, to dziś służy bardziej dla przyjemności. Urządzenie mobilne jest wszędzie
tam, gdzie jest jego właściciel, używamy
go 24 godziny na dobę i nigdy nie wyłączamy. Telefon staje się coraz bogatszy
w dodatkowe funkcje, dlatego dzisiaj speł-

nia nie tylko funkcję komunikacyjną, ale
w większym stopniu organizuje życie
właściciela i dotrzymuje mu towarzystwa, staje się czymś w rodzaju komputera osobistego z możliwością korzystania
z Internetu. Telefon komórkowy wypiera
w codziennym życiu telefon stacjonarny,
ale też i ludzi, żywy kontakt. Prawdopodobnie przed telefonem komórkowym pasuje się tylko telewizja.
Człowiek, który posiada telefon myśli,
że jest wolny, bezpieczny i niezależny.
Warto jednak pomyśleć, że przed wprowadzeniem telefonii komórkowej nie było
żadnej obsesji na punkcie telefonowania,
a korzystanie z telefonu nie było przyzwyczajeniem ani koniecznością. Telefon to
martwy przedmiot, który dla jego posiadacza nabiera szczególnej wartości. Stosunek do telefonu przekształca się w coś, co
przypomina związek emocjonalny z osobą.
Jak rozpoznać, że jesteśmy uzależnieni? Dużą wagę przywiązuje się do posiadania telefonu. Nie odkładamy go ani
nie chwilę, odczuwamy dyskomfort, gdy
nie ma go w pobliżu. Oprócz tego istnieją różne rodzaje uzależnień od telefonu,
np. od nowych modeli, od wszelkiego rodzaju gier, od korzystania z komunikato-

rów internetowych, internetu, wiadomości
SMS itd.
Jakie mogą być konsekwencje? Wycofanie się z relacji ze światem, samotność,
zapominanie o tym jak wygląda prawdziwa
zabawa i wyrażanie emocji podczas komunikacji werbalnej, zanik zainteresowań
takich jak np. sport, gwałtowne wahanie
się nastroju, zaburzenia snu i odżywiania,
konflikty z bliskimi itp.
Czy istnieją sposoby zapobiegania
i leczenia? Należy pamiętać, że w każdej
chwili możemy zapanować nad uzależnieniem od telefonu komórkowego: spróbować używać go rzadziej, celowo zostawić
go w domu i spróbować opanować niepokój
z powodu braku komórki, celowo umieszczać go poza zasięgiem wzroku, ograniczać
czas korzystania. Jeżeli odczuwamy kłopot
z przyzwyczajeniem do telefonu i nie dajemy sobie rady z tym rodzajem uzależnienia, wtedy warto się udać do specjalisty
o pomoc.
Aby uwolnić się od uzależnień, przez
które marnujemy sobie życie, trzeba zdać
sobie sprawę, jakie relacje emocjonalne
mają prawdziwą wartość, co w życiu naprawdę się liczy, kto jest dla nas naprawdę
ważny.
zadaj pytanie

Alena Majsiuk

freepik.com

WSPIERAMY
PRZYRODĘ
W ZIMIE

аbrahamisara.pl

Chęć poruszania się i wdychania mroźnego powietrza to najlepsza profilaktyka oczyszczania dróg oddechowych dla człowieka w zimie. Aby spacery były również korzystne dla środowiska, proponuję włączyć następujące
czynności do codziennego życia.
•
Wychodząc na spacer, weź parę dużych starych reklamówek i rękawiczki. Będą potrzebne do nowoczesnego biegania w stylu ploging (sport ze Skandynawii, w którym bieganie
łączy się z oddzielnym zbieraniem śmieci) lub nordic walking.
Nawet jeśli nie lubisz biegać – idź na spacer. A proces zbierania śmieci w pięknych zakątkach da ci czyste krajobrazy, chęć
do życia, wdzięczność natury, a także stanie się przejawem
twojej cnoty.
•
Zarówno zimą, jak i latem mieszkańcy miasta próbują
„pomóc” ptakom. To duży błąd, że należy ich karmić. Świat
jest wielki i dla każdego gatunku żywych istot jest jedzenie.
Ale nie ma wystarczającej liczby domów dla ptaków z powodu
nadmiernego niszczenia roślinności przez koszenie, wycinkę,

w mieście, zadzwoń na numer 115, a lepiej napisz e-mail
na 115.бел. Twoja dbałość o środowisko pomoże utrzymać
korzystne warunki dla wszystkich. Pisemne odwołania są
znacznie lepsze, ponieważ można oznaczyć miejsce, pokazać materiał fotograficzny i wideo. Narzędzia te są tworzone
w celu ułatwienia komunikacji odpowiedzialnych organów i
ludności.
•
W Grodnie przy ul. Łapienkowska, 7 działa Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Преданное сердце” . Wolontariusze
opiekują się bezdomnymi zwierzętami w wolnym czasie, wyprowadzają je na spacer. To dobra okazja, aby pomóc w dobrej
sprawie. Społeczeństwo czeka na tych, którzy chcą dyżurować
w domach dla zwierząt: karmić, leczyć, chodzić z nimi na spacery, trenować, bawić się, głaskać, komunikować się, pomagać im żyć w czystości, upiększać terytorium.

Pamiętaj, że 5% plastiku trafia do recyklingu. Pozostałe 95% zatruwa naszą planetę. Plastik rozZima i okres świąteczny przynoszą magię, gdy w nią
kłada się od 500 do 1000 lat lub przekształca się wierzymy i działamy. Otwieraj nowe możliwości, kochaj
wszystko, co żyje wokół, rób wykonalne rzeczy, próbuj
w niebezpieczny mikroplastik.
meliorację. Wiele gatunków ptaków wykorzystuje gęste zarośla do gniazdowania i odżywiania, inne wolą dziuple i stare
drzewa. Teraz jest czas, aby dowiedzieć się od ornitologów
z organizacji społecznej „Ахова Птушак Бацькаўшчыны”
(ptushki.org), jakie mieszkania wybierają gatunki zamieszkujące nasz teren, i na czas je wywiesić.
Tylko jeśli zima jest ciężka, a większość jedzenia dla ptaków
jest pokryta śniegiem, surowe nasiona słonecznika i orzeszki
ziemne, pokrojone jabłka, niesolony smalec, jagody jarzębiny,
nasiona dzikich ziół można umieścić w karmnikach. W przypadku ptactwa wodnego odpowiednie są płatki owsiane, wstępnie
namoczony jęczmień, groszek, owies, kukurydza, pszenica lub
drobno posiekane surowe marchewki, buraki i kapusta.
•
Zima to najbardziej odpowiedni czas, aby wyjechać
z miasta i odnotować miejsca nieautoryzowanych wysypisk na
zdjęciach i filmach, oznaczyć je na mapie. Następnie należy
zgłosić je lokalnym organom ochrony przyrody za pośrednictwem strony internetowej ohranaprirody.gov.by/odno-okno/elektronnye-obrashheniya. A jeśli zauważysz problemy

Czy publiczne
nie przeżegnanie się koło
kaplicy czy
kościoła z powodu krępowania się jest
grzechem?

nowych rzeczy i zobacz, jak wspaniałe staje się otaczające nas środowisko!

11 stycznia – Dzień rezerwatów przyrody i parków
narodowych. Na Białorusi oficjalnie funkcjonują 2 rezerwaty przyrody: Berezyński Rezerwat Biosfery i Poleski Państwowy Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny – a
także 4 parki narodowe: Puszcza Białowieska, jeziora
Brasławskie, Naroczański i Prypecki. Do takich terytoriów można śmiało przypisać całą Białoruś, ponieważ bagna, jeziora i rzeki są cennym zasobem słodkiej
wody. Już teraz na świecie brakuje wody pitnej. Zdrowe
ekosystemy, w których występują naturalne, korzystne warunki dla roślin i organizmów żywych, mogą go
uratować.

P

rzeżegnanie
się
przy
przejściu koło kaplicy lub
kościoła jest wyrazem
osobistej pobożności. W takiej
sytuacji możliwe są różne sposoby oddania czci Panu Bogu
(np. znak krzyża, skłonienie
głowy, wypowiedzenie krótkiej modlitwy itp.) i każdy jest
wolny w wyborze jakiegoś gestu zewnętrznego i/lub aktu
wewnętrznego. Jeśli nie mamy
zwyczaju czynienia znaku krzyża przy przejściu obok kościoła,
to niepokój z powodu nie wykonania go w sytuacji, gdy akurat
ktoś na nas patrzy, nie wydaje
się uzasadniony. Przeżegnanie
się motywowane tylko tym, żeby
ktoś nasz gest zobaczył, byłoby
działaniem na pokaz, a nie wyrazem czci wobec Boga.
Jeśli zaś chodzi o sytuację,
w której znak krzyża zazwyczaj
wykonywany jest przy świątyni,
ale obecność kogoś w pobliżu
wyzwoliła lęk przed oceną ze
strony tej osoby, co z kolei spowodowało powstrzymanie się
od przeżegnania się, trudno
oceniać brak wykonania znaku
krzyża w kategoriach grzechu,
ponieważ nie ma moralnego
obowiązku żegnania się przy
kościele lub kapliczce. Jednocześnie jednak niepokój sumienia nie jest bezsadny, ponieważ obawa przed tym co sobie
pomyślą inni, nie powinna być
decydująca dla praktykowania
gestów prywatnej pobożności
będących wyrazem osobistej relacji z Bogiem. Przezwyciężanie
obaw albo lęku umożliwia cnota
męstwa. Jest ona nie tylko owocem ludzkich wysiłków, ale również darem Boga. Warto zatem
o ten dar prosić!

www.slowo.grodnensis.by
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WIARA, KTÓRA
PRZENOSI GÓRY
„Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam:
Kto powie tej górze: «Podnieś się i rzuć się w morze», a nie
wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak
mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co
w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że
otrzymacie”.
(Mk 11, 22-24)
Ludwiga Cydzik

uzdrowiona z krwotoku kobieta?
I czy na pewno dobrze rozumiemy czym jest wiara?
BE Z C IE N I A ZWĄ TP IE NIA
Otóż bardzo często zachowujemy się jak niewierny Tomasz.
Wątpimy, wystawiamy Najwyższego na próbę i pragniemy doświadczyć to, o co prosimy zanim
uwierzymy. Myślimy w sercu:
„Jak to się spełni, to uwierzę, że
taka była Boża wola”. Aczkolwiek,
w liście do Hebrajczyków znajdujemy wyjaśnienie, czym jest
wiara: „Wiara zaś jest poręką
tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.
[...] Przez wiarę poznajemy, że
słowem Boga światy zostały tak
stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych”
(Hbr 11, 1-3). Stąd wnioskujemy,
że wymagana jest następująca
kolejność: najpierw powinna zaistnieć wiara, a następnie otrzymamy dobro. To nie Bóg ma nam
udowadniać, że coś może i chce
dla nas zrobić, tylko my przede
wszystkim powinniśmy wykazać się twardą postawą zaufania,
żeby zobaczyć działanie Najwyższego. „Błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli” (J 20, 29).
Przez modlitwę prosimy Boga
o pomoc i zapraszamy Go do
swojego życia. Jednak, to właśnie
wiara jest kluczem, który otwiera
drzwi duszy i daje możliwość, by
Boże Słowo weszło, zadziałało,
przebaczyło, uzdrowiło, zbawiło
i dało łaski. Jeżeli mocno wierzysz – twoje drzwi są szeroko
otwarte dla nadprzyrodzonego
działania, i w efekcie niewidzialna moc Boża spowoduje widzialne rezultaty. Jeśli zaś tracisz
wiarę – drzwi się zamykają i nic
nie uzyskasz. Wiara także jest
miarą na ile jesteśmy gotowi
przyjąć to, o co prosimy. Możemy
otrzymać łaski równoproporcjonalnie naszej ufności.

img1.onebid.pl

C ZY MA SZ W IA R Ę
SE T NI K A?
Z Ewangelii widzimy, że wiara jest absolutnie niezbędnym i
niezastąpionym czynnikiem gwarantującym wysłuchanie modlitwy. W historii cudów Jezusa wielokrotnie obserwujemy, że każdy
przykład owocnego działania
Bożego dokonał się za przyczyną
niezachwianej wiary proszącego.
Takim sposobem został uzdrowiony umierający sługa pogańskiego setnika. Na prośbę setnika
Jezus jedynie rzekł słowo rozkazu
na odległości, objawiając, że Bóg
nie jest ograniczony miejscem,
a rzeczywistość stała mu się posłuszna, i sługa wnet wyzdrowiał
(por. Łk 7, 1-10).
W podobny sposób doznała uzdrowienia kobieta, która
przez dwanaście lat cierpiała na
krwotok. W tym wypadku Jezus
nie uczynił nic szczególnego.
To ufność kobiety w otrzymanie uzdrowienia poprzez dotyk
do Syna Bożego spowodowała, że
z Jezusa wyszła moc. Wtedy rzekł
do niej: „Córko, twoja wiara cię
ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna
od swej dolegliwości” (Mk 5, 34).
Analogicznie został oczyszczony
i uzdrowiony trędowaty samarytanin, którego Jezus zapewnił: „Wstań, idź, twoja wiara cię
uzdrowiła” (Łk 17, 19). Jezus
zawsze bardzo cenił człowieka,
który dawał wzór silnej wiary, i
podkreślał, jak bardzo ważna jest
wiara.
Dlaczego więc w naszej codzienności tak rzadko doznajemy
podobnego cudownego działania
pomimo, że prosimy, błagamy, a
czasami modlimy się nieustannie? Czy potrzeba więcej modlitwy? A może problem jest z naszą
wiarą lub jej brakiem? Zadajmy
sobie pytanie, czy w naszej relacji z Bogiem mamy poprawną
postawę bezwzględnego zaufania podobnie jak pogański setnik, trędowaty samarytanin lub

Uzdrowienie sługi setnika
DAJ CZAS I WYTRWAJ
DO KOŃCA
Bardzo ważnym jest mieć
cierpliwość, pozostawać wytrwałym w oczekiwaniu na odpowiedź i dać Bogu czas na działanie. Podobne to jest do uprawy
roli. Jeżeli rolnik zasiewa zboże,
spodziewa się, że urośnie dokładnie to, co zasiał. Gospodarz
wie, że proces już się rozpoczął, i
oczekuje rezultatu uznając go za
fakt, mimo, że na razie nie widać plonu. Rolnik ma przedsmak
owoców swojej pracy i stwarza
odpowiednie warunki, by rośliny nie uległy zniszczeniu. Byłoby zupełnie nierozsądnym, by

tydzień po zasianiu gospodarz
rozmyślił się i zaczął wygrzebywać nasiona z ziemi.
Ludzie, jednak, bardzo często właśnie tak robią w kwestii
duchowej. Zasiewając nasienie
prośby przez modlitwę zaczynają wątpić, czy to ma sens.
Nie niszcz tego, co zasiałeś! Proces już się rozpoczął, mimo, że
tego nie widzisz. Przez zamartwianie się, negatywne słowa
zwątpienia, niewiary, krytyki,
narzekania, lub przekleństwa
wyrywasz zasiane ziarno, zamykasz drzwi przed Bogiem i
przeszkadzasz Mu w działaniu.
Staraj się stwarzać odpowiednie

warunki, by modlitwa wydała
plon. Na wzór rolnika oczekuj,
spodziewaj się, miej przedsmak
tego, do czego dążysz. Bądź
pewien posiadania tego, o co
prosisz. Pozwól wierze zafunkcjonować w pełni, gdyż to ona
jest gwarancją, że zobaczysz rezultat. Współdziałaj z Ojcem na
ile się da i zacznij Mu dziękować
za to, że już działa. To przyniesie tobie owoc, a Bogu chwałę!
„Sprawiedliwy mój z wiary żyć
będzie; Lecz jeśli się cofnie, nie
będzie dusza moja miała w nim
upodobania” (Hbr 10, 38).

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

10 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego
Mk 1, 7-11
Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem
godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was
wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest
w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha
jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: „Ty jesteś moim
Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.

Należymy do wspólnoty Kościoła
Ewangelia prowadzi nas nad rzekę Jordan, gdzie miał miejsce chrzest Jezusa.
Był to punkt zwrotny w życiu Mistrza, który potwierdził, że jest On umiłowanym
Synem Bożym i jest napełniony Duchem Świętym. Od tej chwili Chrystus nie był
już prostym cieślą z Nazaretu – stał się głosicielem Królestwa Bożego.
Chrzest to wydarzenie zwrotne również w naszym życiu. Przez niego wchodzimy
do nowej wspólnoty, do wspólnoty wiary, do wspólnoty Kościoła. Woda chrztu zmywa
grzech pierworodny i przywraca łaskę, którą jest życie Boga w człowieku. Spotkanie
z Chrystusem kształtuje całe nasze istnienie.
Z Jezusem jesteśmy „pogrzebani w chrzcie” (por. Kol 2, 12) – jak to obrazowo przedstawia św. Paweł – i z Nim powstajemy do nowego i wiecznego życia. Ważność tego
sakramentu nieustannie odkrywamy, rozważamy i zgłębiamy.
W Niedzielę Chrztu Pańskiego dziękujmy Bogu, że woda pierwszego sakramentu zapoczątkowała nasze życie chrześcijańskie. Dziękujmy za ziarno wiary zasiane w naszej
duszy. Dziękujmy za dar miłości Boga, za dar nadziei, która pozwala nam spoglądać
ku Stwórcy. Niech wiara silna i mocna pozwoli nam zawsze spojrzeć ku niebu, a przełożona na życie ziemskie, pozwoli przeżywać każde doświadczenia w posłuszeństwie
woli Boga Ojca.
Panie Jezu, pomóż mi rozwijać w sobie życie Boże, abym był zawsze wierny Tobie.

17 stycznia – ІІ Niedziela zwykła
J 1, 35-42
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa,
rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”. Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”. Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z
dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra.
Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr.

Wybrani i powołani
Powołanie Andrzeja i Jana, pierwszych uczniów i apostołów, było dość prozaiczne. Ich nauczyciel, Jan Chrzciciel, nie tylko przygotował ich na przyjście Mesjasza, ale
wskazał im Jezusa i przekazał ich Zbawicielowi. Pozostali przy Nim na zawsze.
Równie proste było powołanie Piotra oraz innych apostołów. Oderwał ich Chrystus
od rybackich sieci, by zatrzymać przy sobie. Natomiast nadanie nowego imienia Szymonowi
było już czymś wyjątkowym – wymownym i symbolicznym; miał bowiem być opoką Kościoła.
Nasze powołanie do wiary Chrystusowej też było proste. W niemowlęctwie zaniesiono nas do kościoła i tam dokonał się akt powołania i wybrania. Bóg nas usynowił, a symbolem tego było imię nadane nam przy chrzcie świętym. Zostaliśmy szczególnie uprzywilejowani. Tak też poczuli się apostołowie, ponieważ nie Jan Chrzciciel,
nie członkowie sanhedrynu i uczeni w Piśmie zostali wybrani, ale prości rybacy.
Wszyscy zostaliśmy powołani do wiary Chrystusowej, do Kościoła, do czerpania
z łask Zbawiciela. I z tego powodu winniśmy być dumni, a także wdzięczni, że Chrystus
i Kościół obdarowują nas nowym życiem, uczą i wychowują.
Panie Jezu, dopomagaj mi codziennie spełniać moje życiowe powołanie.
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Z głębi serca
ŻYCZENIA Z OKAZJI URODZIN
Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu życzymy, aby
zdrowie, radość, spokój, miłość i życzliwość ludzka zawsze towarzyszyły,
a Matka Najświętsza otaczała swoją opieką i chroniła od zła.
Parafianie z kaplicy w Masalanach

Czcigodnemu Księdzu Andrzejowi Kozłowskiemu życzymy zdrowia,
szczęścia, wytrwałości w powołaniu kapłańskim, spokoju i pogody ducha oraz wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim zaś Światła tak
silnego i jasnego, aby Go Księdzu nikt i nic nie przysłoniło.
Parafianie z Małej Brzostowicy

ŻYCZENIA Z OKAZJI IMIENIN

Czcigodnym Księżom Kanonikowi Józefowi Bogdziewiczowi, Stanisławowi Krawczenko i drogim Siostrom życzymy, by Gwiazda
Betlejemska oświecała Waszą drogę, nowonarodzony Jezus obdarzył
pokojem, miłością i radością, Matka Boża opiekowała się w każdej
chwili, a Duch Święty hojnie udzielał swoich darów.
Parafianie kościoła pw. św. Kosmy i Damiana w Ostrowcu

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pawłowi Skubie i Wiktorowi
Zacharzewskiemu życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus i
opieki Matki Bożej, zdrowia, spełnienia marzeń, życzliwych ludzi obok.
Niech Wasza posługa Bogu będzie szczęśliwa i owocna, a Bóg Wszechmogący wynagrodzi za to, że pomagacie ludziom iść przez życie z wiarą,
nadzieją i miłością.
Wierni parafii św. Aniołów Stróżów w Rohotnie

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi
życzymy Bożego błogosławieństwa, mocnego zdrowia, radości i niegasnącego zapału w posłudze na niwie Pana. Niech Jezus króluje w Twoim
sercu, a Matka Boża i św. Jan Paweł II nieustannie się Tobą opiekują.

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi życzymy zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Niech praca
przyniesie obfity owoc, dobry Bóg błogosławi w posłudze kapłańskiej,
a każdy dzień nowego roku będzie radosnym i szczęśliwym.

ŻYCZENIA Z OKAZJI
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU

Czcigodnemu Księdzu Eugeniuszowi Borysiukowi życzymy, by malutkie Dzieciątko Jezus darzyło Cię wszelkimi łaskami i pomagało w każdym dniu posługi kapłańskiej.
Z okazji imienin życzymy również mocnego zdrowia, radości oraz pogody ducha.

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

Ich Ekscelencjom Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi Staniewskiemu i Antoniemu Dziemiance, Księdzu
Proboszczowi Piotrowi Kubelowi i wszystkim Kapłanom diecezji
grodzieńskiej życzymy, by Dzieciątko Jezus obdarzało swoimi łaskami i
codziennie błogosławiło, Maryja stale się opiekowała, a światło Ducha
Świętego nigdy nie gasło w sercu.
Parafianie z Krupowa

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Antoniemu Dziemiance życzymy, by dobry Bóg obdarzył Cię potrzebnymi łaskami w niełatwej posłudze Kościołowi na Białorusi.
Z okazji urodzin życzymy również dobrego zdrowia i nieustającej opieki
Matki Bożej.
Parafianie z Nowogródka

Czcigodnemu Księdzu Piotrowi Kubelowi życzymy, by miłosierny
Bóg wynagrodził mocnym zdrowiem, wytrwałością, siłą i niegasnącym
zapałem w posłudze, a Maryja opiekowała się Tobą przez całe życie i
darzyła ciepłem swego serca.
Kółka Różańcowe i Apostolskie Dzieło
Pomocy Duszom Czyśćcowym z Krupowa

Czcigodnemu Księdzu Włodzimierzowi Oksentiewowi życzymy, by
nowonarodzony Zbawiciel obdarzał zdrowiem i radością, Jego Matka
opiekowała się Tobą, a gwiazda betlejemska oświecała życie i sprowadzała do serca pokój.
Wierni ze wsi Jewłasze, Dołgaja, Bogdany parafii Lack

Czcigodnemu Księdzu Franciszkowi Gałdysiowi życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.
Niech Święta Rodzina ma Cię w swojej opiece, a Duch Święty zawsze
towarzyszy na drodze życia, udzielając potrzebnych łask.
Byli parafianie z Girowicz oraz ks. Aleksander i parafianie
z kościoła MB Fatimskiej i Chrystusa Króla w Żemosławiu

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Marianowi Chamieni i Piotrowi Wiśniewskiemu oraz Siostrze Eligii życzymy mocnego zdrowia,
obfitych łask Bożych, radości i pomyślności. Niech Pan Jezus będzie Waszym Przyjacielem, Maryja Panna obdarza ciepłem serca, Duch Święty
oświeca dogę, a Anioł Stróż pomaga w każdej chwili życia.
Parafianie z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Szydłowicach

Czcigodnemu Księdzu Janowi Ruszniskiemu życzymy szczęścia,
zdrowia, pomyślności, dobrych ludzi obok, mocnej wiary i wszelkich łask
od Pana. Niech Matka Boża okrywa Cię swym płaszczem, a Jezus
błogosławi.

Parafianie ze wsi Stare Sioło

Parafianie kościoła pw. św. Andrzeja Boboli i Świętej Rodziny

Czcigodnemu Księdzu Witalemu Czurganowi życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, pomocy Matki Bożej w niełatwej pracy
i we wszystkich dobrych uczynkach, zdrowia, cierpliwości i spokoju ducha. Niech każdy dzień nowego roku przynosi radość i nadzieję na lepsze
jutro.
Rodziny Szczockich, Maszuta, Marcińczyk i Kasperowicz

Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi życzymy
błogosławieństwa Bożej Dzieciny, opieki Matki Najświętszej, mocnego
zdrowia, niegasnącego zapału w posłudze Panu i ludziom, a także obfitych darów Ducha Świętego.
Wierni parafii Żołudek

Czcigodnym Ojcom Proboszczowi Andrzejowi Agielowi, Janowi
Osipowiczowi, Witalemu Słuce, Witoldowi Petelczycowi, Aleksandrowi Machnaczowi, Klerykowi Andrzejowi, Bratu Wiktorowi, organistkom Ludmile i Natalii życzymy dobrego zdrowia. Niech
Dzieciątko Jezus oświeci obfitymi łaskami Waszą ścieżkę życia, a Matka
Boża otoczy matczyną opieką.
Kołko Żywego Różańca św. Maksymiliana ze Szczuczyna

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Bartoszewiczowi życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, zdrowia na długie lata,
darów Ducha Świętego. Niech Matka Boża przygarnie Cię do swego serca, a Gwiazda Betlejemska wskazuje drogę do Pana.
Komitet kościelny i parafianie z Żyrmun

Czcigodnym Księżom Dymitrowi Urbanowiczowi, Witalemu Cybulskiemu, Jerzemu Jodzikowi, Aleksandrowi Worobjowowi, Arturowi Wołczkiewiczowi i Olegowi Janowiczowi życzymy obfitych
darów Ducha Świętego i nieustającej opieki Maryi Panny, błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, dobrego zdrowia, radości i życzliwości. Niech
płomień Bożej miłości w Waszych sercach nigdy nie zagaśnie.
Apostolat „Margaretka”, Legion Maryi, Kółko Różańcowe
i byli parafianie kościoła pw. św. Jana Pawła II w Smorgoniach

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Zwierzyńskiemu
życzymy, aby Dzieciątko Jezus obdarzało Cię swoimi łaskami i błagosławieństwem, a Matka Boża wspomagała w niełatwej służbie duszpasterskiej.
Parafianie i Kółka Różańcowe
z kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Wołkowysku

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Stanisławowi Pacynie, Prałatowi Witoldowi Łozowickiemu, Aleksandrowi Worobjowowi, Andrzejowi Radziewiczowi, Pawłowi Białonosowi, Janowi Romanowskiemu oraz wszystkim Księżom, którzy pracowali w naszej parafii
życzymy, aby dobry Bóg obdarzył mocnym zdrowiem, cierpliwością,
pokojem i wszelkimi łaskami, a Dzieciątko Jezus błogosławiło na każdy
dzień posługi kapłańskiej.
Kółka Różańcowe, Apostolskie Dzieło Pomocy Duszom Czyśćcowym,
apostolat „Margaretka” i parafianie z Radunia

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Aleksandrowi Romanowskiemu, Ernestowi Mikołajczykowi i Andrzejowi Zajko życzymy, by mały
Jezus poprowadził Was ziemskim szlakiem, zawsze był wsparciem i oporą. Niech światło Gwiazdy Betlejemskiej długą białą wstęgą rozciąga się
przez całe życie, oświęcając radosne wydarzenia i uśmiechy na Waszych
twarzach.
Parafianie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Grodno-Południowy

Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Chańko życzymy zdrowia, sukcesów, szczerych i wiernych ludzi wokół, błogosławieństwa Dzieciątka
Jezus i nieustającej opieki Maryi Panny. Niech Wasza posługa będzie
długa i owocna, a Najwyższy wynagrodzi Wam za wszystko.
Parafianie z Mostów

Czcigodnym Księżom Janowi Gaweckiemu, Denisowi Brazińskiemu, Arturowi Wołczkiewiczowi, Olegowi Janowiczowi, Witalemu
Cybulskiemu, Siostrom Irenie, Marii i Zofii życzymy wielkiej miłości
od Dzieciątka Jezus, dobrego zdrowia, nieustającej radości, dobra i ciepła. Niech Gwiazda Betlejemska oświeca Waszą drogę, a Matka Boża
opiekuje się w każdej chwili.
Legion Maryi i apostolat
„Margaretka” z kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Iwiu

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Rusznickiemu życzymy
dobrego zdrowia na długie lata, cierpliwości, wytrwałości, radości, życzliwych ludzi obok i obfitego owocu w posłudze duszpasterskiej. Niech
mały Jezus przygarnie Cię do swojego serca i błogosławi.
Komitet kościelny, Kółka Różańcowe i wierni parafii św. Maksymiliana
Kolbego i św. Stanisława, Biskupa w Korobczycach

Czcigodnym Księżom Dymitrowi Nieścierowi, Wiktorowi Sawickiemu, Jerzemu Martinowiczowi i Witalemu Dobrołowiczowi życzymy
zdrowia, pomyślności, sił, radości, opieki Matki Bożej oraz obfitych darów Ducha Świętego. Niech nowonarodzony Jezus obdarzy Was szczęściem i błogosławieństwem.
Wierni z kaplicy Wincuki

Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Kazimierzowi Jędrzejczakowi
życzymy, aby nowonarodzony Zbawiciel obdarzał Cię zdrowiem, radością i siłą, a Matka Boża opiekowała się Tobą i strzegła. Niech Gwiazda
Betlejemska oświetla Twe życie i niesie pokój serca i duszy.
Parafianie z Niemnowa

Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Kazimierzowi Jędrzejczakowi
życzymy, by nowonarodzony Zbawiciel obdarzył Cię zdrowiem, siłą, radością, życzliwością serc ludzkich, pokojem oraz mocną wiarą.
Walery, Weronika i Jana

Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi Henrykowi Jabłońskiemu życzymy hojnych łask od nowonarodzonego Zbawiciela.
Z okazji imienin życzymy również, by dobry Bóg napełniał życie spokojem i miłością, obdarzał zdrowiem i wytrwałością, a Najświętsza Matka
miała Cię w swojej opiece.
Parafianie z Zabłocia

Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi Szczupałowi życzymy mocnego zdrowia, bezgranicznych sił duchowych, długich lat życia, owocnej pracy na
niwie Pana, błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus oraz dobroci, siły i
wytrwałości od Jego Matki Maryi.
Rodzina Zając

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jackowi Markielowi życzymy
zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej oraz wytrwałości w pracy duszpasterskiej. Niech Gwiazda Betlejemska zawsze
oświetla Twoją drogę kapłańską.

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce życzymy zdrowia, długich
lat życia, radości, pogody ducha, dużo sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej oraz błogosławieństwa Dieciątka Jezus i nieustannej opieki
Matki Bożej.

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Włodzimierzowi Hulajowi,
Witalemu Sidorce, Romanowi Wojciechowiczowi, Pawłowi Bezlapowiczowi, a także Siostrom Halinie Zaniewskiej i Annie Macul
życzymy, by Gwiazda Betlejemska oświecała Waszą drogę, narodzony
Chrystus obdarzył pokojem, miłością i radością, Matka Boża opiekowała się w każdej chwili życia, a Duch Święty obficie udzielał swoich darów.

Czcigodnym Księżom Antoniemu Filipczykowi, Witalemu Pietkiewiczowi, Tomaszowi Mikołajczykowi, Dymitrowi Lewczykowi,
Siostrom Miriam, Natalii, Liliannie i Antoninie życzymy mocnego
zdrowia, pomyślności, pogody ducha i optymizmu. Niech nowonarodzony Jezus Chrystus przyniesie pokój i radość.

Komitet kościelny, apostolat „Margaretka” i parafianie z Lidy-Fary

Franciszkański Zakon Świeckich i Kółko Różańcowe MB Nieustającej
Pomocy z parafii św. Wacława w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Janowiczowi życzymy,
aby Dzieciątko Jezus obdarzało Cię dobrym zdrowiem, serce nigdy się
nie zasmucało, a dalsze życie płynęło w szczęściu i pokoju.

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Szańczukowi życzymy radości
w niesieniu słowa Bożego, błogosławieństwa Bożej Dzieciny, zdrowia,
siły w pokonywaniu trudów codziennego życia, cierpliwości, niezachwianej wiary i mocnej nadziei.

Parafianie i Kółko Żywego Różańca MB Nieustającej Pomocy z Wołpy

Wierni parafii Hoża

Czcigodnym Ojcom, Braciom i Siostrom Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich życzymy zdrowia, radości, życzliwych ludzi na drodze życia,
wielu łask Bożych, obfitych darów Ducha Świętego oraz opieki Matki
Bożej na każdy dzień.

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Dymitrowi Nieścierowi życzymy zdrowia, mądrości, siły i cierpliwości. Niech narodzony Jezus Chrystus obdarza Cię swym błogosławieństwem i broni od zła, Matka Boża
zawsze ma w swojej opiece, a Duch Święty udziela obfitych darów.

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Władysławowi Surwile życzymy szczęścia, pomyślności, błogosławieństwa Bożego na długie lata życia, dobrego zdrowia i radości. Nadal owocnie służ ludziom na pożytek,
a Bogu na chwałę.

Komitet kościelny i parafianie z Gieranion

Członkowie chóru kościelnego wraz z organistą

Czcigodnemu Księdzu Władysławowi Surwile życzymy hojnych łask
Bożych, zdrowia na długie lata, darów Ducha Świętego, opieki Matki
Bożej i Anioła Stróża, wytrwałości na drodze kapłańskiej, a także dobrych ludzi obok.

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Arturowi Wołczkiewiczowi
życzymy prawdziwej radości, pogody ducha, pomyślności i mocnego
zdrowia. Niech dobry Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a narodzone
Dziecię Boże zawsze ma w swojej opiece.

Czcigodnym Księżom Pawłowi Skubie i Wiktorowi Zacharzewskiemu życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości w służbie Bogu i ludziom oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń.

Władysława Byczkowska z parafii Korobczyce

Czcigodnemu Księdzu Romanowi Jałowczykowi życzymy wiele łask
od Bożej Dzieciny, nieustannej opieki Najświętszej Maryi Panny oraz
mocnego zdrowia, radości i pogody ducha.
Z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich życzymy również błogosławieństwa Bożego na dalsze lata posługi na niwie Pańskiej.
Stanisława Sidorowicz i Lucja Łabecka z Wołpy

Czcigodnemu Księdzu Janowi Sarele życzymy mocnego zdrowia,
spokoju ducha, błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus na każdy dzień
i niegasnącego zapału w pracy duszpasterskiej. Niech światło Ducha
Świętego, które świeci w Twoim sercu, nigdy nie zgaśnie.
Stanisława Sidorowicz i Lucja Łabecka z Wołpy

Parafianie z Łazdunów-2

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce życzymy mocnego zdrowia, sił i radości. Niech każdy Twoj dzień jaśnieje miłością i miłosierdziem Bożym, a Matka Najświętsza zawsze się Tobą opiekuje.

Kółka Żywego Różańca z Zelwy

Wierni parafii Dworzec

Czcigodnym Księżom Olegowi Janowiczowi i Janowi Sarele życzymy dobrego zdrowia, szczęścia, radości, nadziei, sił w pracy duszpasterskiej i błogosławieństwa Dzieciątka Jezus. Niech Matka Najświętsza
broni Was od złego i zawsze się opiekuje.

Parafianie ze Studzienik

Maria Wiśniewska i Maryna Skorb z Wołpy

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu życzymy dobrego zdrowia i niegasnącego zapału w służbie Bogu i ludziom.
Niech nowonarodzony Jezus obdarzy Cię swoją mocą i błogosławieństwem, a Maryja będzie przykładem czułości, życzliwości, wytrwałości
i cierpliwości.

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pawłowi Astukiewiczowi,
Antoniemu Adamowiczowi oraz Siostrom Zakonnym życzymy,
aby Dziecię Jezus ogarniało Bożą miłością i wynagradzało zdrowiem,
a Matka Najświętsza zawsze była obok.
Parafanie z Indury

Parafianie z Porozowa

Franciszkański Zakon Świeckich z parafii św. Wacława w Wołkowysku

Wierni z parafii Wojstom

CZCIGODNEMU KSIĘDZU PROBOSZCZOWI
MICHAŁOWI STECKIEWICZOWI
w związku ze śmiercią brata ks. prałata Jerzego
Steckiewicza składamy szczere kondolencje. Niech
wsparcie modlitewne i słowa chrześcijańskiej pociechy pomogą przetrwać nieznośny ból wszystkim,
których ta śmierć dotknęła i napełniła smutkiem i
żałobą. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

Wierni parafii Trójcy Przenajświętszej
w Berdówce i św. Kazimierza w Pierwomajskim

Grupa Modlitewna MB Kongregackiej
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