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Nadszedł Nowy Rok...
Myślicie, że to błąd?
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jednak dla nas, katolików,
już się zaczął.
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„Adwent przypomina podróż z Bogiem, która się nigdy nie kończy”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI
SŁOWO REDAKTORA

I NIEDZIELA ADWENTU

Łk 21, 25-28. 34-36
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą
znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi
trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego
nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu
wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios
zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego,
nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy
się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy,
ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie,
aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa,
pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł
na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem
na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie
więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć
tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem
Człowieczym”.

CZUWAJMY
Warto zawsze być gotowym. Nieustannie czuwają lekarze, milicjanci, ratownicy, strażacy, żołnierze... W stanie
duchowej gotowości powinniśmy się znajdować wszyscy,
gdyż nie znamy ani dnia, ani godziny.
Bardzo niebezpieczną staje się chwila, gdy po raz pierwszy użyjemy wyrazu „jutro” albo „potem”. Od tego momentu zaczynamy odkładać nawet ważne sprawy na bok,
żyć i działać tak, jakbyśmy mieli nieskończoną ilość czasu.
Adwent zachęca do nieustannego czuwania, aby
nie przespać tej najważniejszej chwili, kiedy będziemy sądzeni z miłości. Ten okres jest również czasem reﬂeksji
i przygotowania, czasem wyciszenia i głębszej modlitwy,
czasem układania na nowo własnego życia, radosnego
oczekiwania nie tylko na Święta Bożego Narodzenia, lecz
także na przyszłe spotkanie z Bogiem w wieczności. Pan
pragnie zastać nas przygotowanych i czuwających, abyśmy
razem z Nim mogli żyć w wiecznej szczęśliwości w Niebie.
Stwórz, o Boże, we mnie serce nowe,
abym umiejętnie dzielił się Twoją miłością z tymi,
którzy jej jeszcze nigdy nie doświadczyli.
Pomóż mi dobrze przygotować się do Świąt Bożego
Narodzenia, a także na Twoje powtórne przyjście.

II NIEDZIELA ADWENTU

Łk 3, 1-6

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza
Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei,
Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i
Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych
kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo
Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził
więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia
dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze
mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!
Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek
zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste
drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

NAWRÓĆMY SIĘ
Nasze życie nieraz jest podobne do krętej drogi. Zdarza się, że jedną rękę wyciągamy do Pana, a drugą do Jego
nieprzyjaciela; jedną połowę serca ofiarujemy Wszechmocnemu, a drugą pozostawiamy dla siebie; jeden krok
stawiamy ku Zbawicielowi, a dwa kolejne w odwrotnym
kierunku... Potop zła zalał nasz chrześcijański świat,
oddzielając stworzenie od Stwórcy. Jednak Niebieski Ojciec czeka na całe serce, na podanie Mu obu rąk. Pragnie,
byśmy szli do Niego prostą drogą, byśmy byli „czystymi
i bez zarzutu” w dniu narodzin Jego Syna.
Kościół napomina nas słowami św. Jana Chrzciciela,
który zachęcał ludzi do prostowania ścieżek swojego życia. Nie chodzi o szosy i magistrale, lecz o skamieniałe
serca; nie chodzi o wyboje na drogach, lecz o puste dusze;
nie chodzi o rogatki spowalniające ruch, lecz o grzechy
zamykające tory do Wszechmocnego.
Pamiętajmy, że bez Boga do serca nigdy nie przyjdzie
Boże Narodzenie! Przygotujmy więc drogę Panu do naszej
duszy i naszego domu, a wówczas ujrzymy Zbawienie.
Chryste, spraw, aby moje serce było całe stworzone
dla Ciebie. Coraz bardziej się przekonuję, że moje
zbawienie jest tylko w Tobie, od Ciebie pochodzi
wszelka łaska i moc! Ty jesteś moją jedyną ostoją!
Ks. Jerzy Martinowicz

Ks. Jerzy Martinowicz
Wielu pobożnych Izraelitów czekających na przyjście Mesjasza nie zauważyło Jego narodzin, znaków
i cudów czynionych przez
Niego. Nie rozpoznali też
Zbawiciela, który się ukazał
po swoim zmartwychwstaniu. Do dziś całe narody nie
wierzą jeszcze w Chrystusa,
nie przyjmują Jego zbawienia. Jednak na szczęście sporo jest też tych, którzy uznają Syna Człowieczego, którzy
czekają na Jego powtórne
przyjście.
Każdego dnia jesteśmy

Pilnujmy
swego serca
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Wraz z rozpoczęciem nowego Roku Liturgicznego „nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy
się w zbroję światła!” (Rz 13, 11-12). I pamiętajmy, że „owocem Światłości
jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda” (Ef 5, 9).
coraz bliżej ponownego
przyjścia Zbawcy na ziemię.
Sam Jezus nieraz uprzedzał:
„Czuwajcie, bo nie wiecie,
w którym dniu Pan wasz
przyjdzie” (Mt 24, 42).
U proroka Izajasza czytamy: „Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno
na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki” (Iz 2, 2).
Tym nieodgadnionym „końcem czasów” jest chwila
naszej śmierci. Z pewnością
jest to moment tajemniczy i piękny, gdyż człowiek

spotyka się z miłosiernym
Panem Zastępów, doświadcza
wszechogarniającej
Światłości. Błogosławiony,
prawdziwie szczęśliwy jest
ten, kto może się w Niej zanurzyć i pozostać, ciesząc
się prawdziwym pokojem
i życiem wiecznym. Aby stać
się radosnym uczestnikiem
paruzji, trzeba postępować
w Światłości Pana, chodzić
ścieżkami Bożych przykazań
i błogosławieństw, a także
gorliwie pilnować swego
serca.
Jezus przyszedł na świat,

by zbawić każdego człowieka! Nie możemy tego lekceważyć. Nie powinniśmy też
zapominać, że do zbawienia
dusza potrzebuje nawrócenia. Wszak Chrystus obiecał,
że jeśli otworzymy przed
Nim drzwi do naszej duszy,
wejdzie i tam zamieszka.
Musimy więc pilnować drogi do niej prowadzącej, by
nie wkroczył tam zły duch,
nie przeniknęły wątpliwości w miłosierdzie Ojca
Niebieskiego,
obojętność
na sprawy Boże, lekceważenie miłości.

Drodzy Czytelnicy!
Pozwólmy, aby w czasie Adwentu Bóg odnowił nasze serca i uświęcił je swą łaską. Otwórzmy się
na przyjście Zbawiciela!
Robiąc świąteczne porządki, szykując oryginalne potrawy na stół, nie zapominajmy o istocie świąt.
Pamiętajmy o pomocy ludziom dotkniętym chorobą czy kalectwem, o wdzięczności tym, którzy wyświadczają nam dobro i wspierają w trudnych chwilach życia.

Perspektywa

Adwentu

Z łaciny „adventus” oznacza „przyjście”. To bardzo
trafny wyraz na wybrany
okres. Mówi o drodze, być
może ciemnej i mglistej,
niecierpliwym oczekiwaniu,
powolnym lub, częściej, aktywnym
przygotowaniu...
Tak, mamy na uwadze wysiłek, i to niemały; jednak
przyjście jest również spotkaniem, okrzykiem „Nareszcie!”, radością, uśmiechem...
Przyjście nie powinno
być niespodzianką z powodu tego, że człowiek szedł,
patrząc wyłącznie sobie
pod nogi. Dzięki Adwentowi
przed Bożym Narodzeniem
można spokojnie nabrać
oddechu: jeszcze jest czas.
Przed nami droga, która będzie trwała prawie cały miesiąc. Adwent jest wyraźnym
zmierzaniem ku świętom,
nowemu rokowi. Towarzyszem staje się dla nas oczekiwanie, a obok kroczą małe
i wielkie sprawy, kłopoty,
myśli. Ciekawe, że w wieńcu
adwentowym co niedzielę
zapala się o jedną świecę
więcej. Droga staje się niby
jaśniejsza,
przeczuwanie
spotkania ze Zbawcą bardziej wyraźnym.
Jest to malowniczy obraz – nadejście długo oczekiwanego Przyjaciela, którego pragniemy przyjąć jak
najlepiej. Niczym się Go już
chyba nie da zadziwić, tym
niemniej próbujemy coś wymyślić, planujemy, zerkamy
na kalendarz, na zegarek...

Aby Gość mógł przynajmniej wejść, potrzeba choć
odrobinę wolnej przestrzeni. Jeśli mieszkanie staramy się sprzątać regularnie,
to wewnętrzną pracę nad
sobą najczęściej odkładamy
na Adwent, a później (gdyż
znów nie zdążyliśmy) –
na Wielki Post. Jednak właśnie ta praca potrzebuje
czasu. Nawet więcej – jest
warta tego czasu, którego
wymaga. Mowa o zrównoważonym słuchaniu serca,
które wie najlepiej, co będzie miłe Bogu.
Prawdziwe natchnienie
przychodzi „lekkim krokiem”
jak słoneczne promienie,
jak klarowne spostrzeżenia.
Trzeba się uczyć zauważać
je wśród różnych dróg i ścieżek, przyjmować jak cenny
dar Ducha Świętego i iść
za nim. Bóg co dnia przemawia do nas przez ciche Słowo,
serdeczność bliskich, pomoc
nieznajomej osoby, nawet
przez wyzwania stawiane
przed nami. Pragnie przemawiać do innych przez nas,
tak mało istotnych, ale wartościowych dla Niego. Każde
Boże natchnienie przynosi
swój dobry owoc. Szukania
niezauważalnych wpływów
trzeba będzie dokonać podczas rachunku sumienia.
Od Adwentu rozpoczyna też bieg nowy rok
liturgiczny. Czy nie jest to
najlepszy czas, by ruszyć
na przekór ogólnym pędom
oraz własnym pragnieniom

i niechęciom? Płynęliśmy
z prądem bardzo długo –
żyliśmy tak, „jak wszyscy”,
jak tego wymaga dyrektor
w pracy, natura – i okazaliśmy się w najciemniejszej
porze roku. Trudno jest nie
zwrócić uwagi na ten symbolizm – Bóg przychodzi
na świat, który coraz bardziej
pogrąża się w ciemnościach.
Adwent staje się jasnym
czasem oczekiwania, gdyż
przypomina, że Bóg jest
z nami, jest już wśród nas.
Jeśli teraz nie rozpoznamy Jego zaproszenia
do udania się pod prąd,
w górę, nie uratuje nas później sztucznie stworzony
kolędowy nastrój. Można
posprzątać pokoje, kupić
prezenty, ozdobić mieszkanie, zrobić piękne zdjęcia –
i na Boże Narodzenie odczuć tylko gorzki smak
nieznanej straty. Być może
niektórzy już doświadczyli
olśnienia, że święta przyszłyby również bez zbędnego krzątania się, bez starań,
by wszystkim dogodzić,
bez pośpiechu, by ze wszystkim zdążyć. W czym w takim
razie tkwi ich sens? Po co
to wszystko? Rzeczywiście
przykra jest owa strata –
strata przyjścia, które już się
odbyło w historii ludzkości.
Jezus przyszedł i pozostał,
zamieszkał wśród nas, byśmy wiedzieli, gdzie iść
i jak iść – za Nim – nie tylko
w Wigilię, lecz również dziś,
teraz.

Dobra Nowina polega też na tym, że Chrystus
przyjdzie na ziemię po raz
drugi. Tradycja Kościoła nieustannie przypomina o tym
właśnie w Adwencie. Głosi, wydawałoby się, bardzo
ogólnie, przykładowo, jednak w rzeczywistości stawia
pytanie każdemu wprost:
„Czy ty czekasz?”. Nie komuś
innemu, a właśnie mnie. Czy
to, co robię, o czym marzę,
co zyskuję i gdzie szukam
pociechy, jest moją oznaką
żywego oczekiwania na Jezusa Chrystusa? Jak On popatrzy na to wszystko, gdy
przyjdzie?
Jeśli spojrzymy na siebie
w tej bezgranicznej perspektywie mijającego i przyszłego wieku, czasowego świata
i wieczności, łatwo się pogubimy, stając się jak niezauważalna kropeczka w szeregu
narodów i pokoleń. Jednak
w ten sam sposób możemy
odkryć siebie w oczach Bożych. Przecież prawdziwa pokora polega nie na tym, by
się czuć niczym, lecz by się
czuć niczym bez Boga.
W tej rzeczywistości
oczekiwania na przyjście
Chrystusa na świat warto
wziąć do rąk swoje życie
i przynieść je Zbawicielowi.
Znowu i znowu znajdować
swój szlak, powracać z błędnych dróg, uczyć się słuchać,
przygotowywać Mu miejsce,
wierzyć i czekać.
Teresa Klimowicz
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Przyznam się, że świadomie piszę „Nowy Rok
Liturgiczny” dużą literą.
Dlaczego? Po prostu chcę,
by każdy, kto mówi, że wierzy w Pana Jezusa, kto został ochrzczony w Kościele Chrystusowym, zwrócił
uwagę na to, że Nowy Rok
już nadszedł.
Z tej racji można sobie
przypomnieć, jak ludzie,
w tym też wierzący, obchodzą nadejście nowego roku o godzinie 00.00
1 stycznia. Światła i włączone telewizory prawie
w każdym oknie, zastawiony różnorodnymi potrawami stół... Fajerwerki, petardy, zimne ognie:
wszystko jest jaskrawe,
kolorowe, piękne. A gdy
później idziesz do kościoła na uroczystą Mszę św.
ku czci Świętej Bożej Rodzicielki, widzisz tylko puste, bezludne ulice i słyszysz ciszę. Nie, nie tę ciszę,
która pomaga chrześcijaninowi rozważać nad swoim życiem i powołaniem,
odrywa od nieustannego
zabiegania i prowadzi
do rzeczywistości własnej
duszy i jej relacji z Bogiem,
pomaga się nawrócić, stanąć na drodze prowadzącej do Królestwa Bożego,
ubrać się „w człowieka
nowego, stworzonego na
obraz Boga” (por. Ef 4, 24).
Chodzi o zupełnie inną
ciszę.
Opisuję ten obraz tak
dokładnie, ponieważ prawie całe swoje życie spędziłem w mieście. Będąc
kapłanem, posługiwałem
przeważnie w parafiach
miejskich. Ktoś powie, że
na wsi jest zupełnie inaczej. Jest to możliwe. Mimo
wszystko wydaje mi się, że
wyrażenia „Nowy Rok” oraz
„człowiek nowy, stworzony
na obraz Boga” niestety nieraz nie zbiegają się
ze sobą w życiu wiernych
niezależnie od tego, czy
mieszkają na wsi, czy też
w mieście. Być może się
mylę. Jednak dla sporej
części tych, którzy nazywają siebie katolikami,
Nowy Rok życia duchowego nadchodzi w Niedzielę Palmową, na Wielkanoc lub Triduum, na Boże
Narodzenie...
W odróżnieniu od roku
kalendarzowego Nowy Rok
Liturgiczny nie spotykamy
fajerwerkami, okrzykami
radości i wesołym śpiewem. A przecież Kościół
poucza, że Adwent jest
czasem radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa
Chrystusa. Mimo że dla
kogoś może się wydawać
okresem smutnym i nudnym, zawsze jest to nowa
szansa na przybliżenie się
do Boga.
Historia zbawienia
człowieka w Adwencie
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niby się zaczyna na nowo –
od Wcielenia Syna Bożego. Czytania liturgiczne,
wzięte ze Starego Testamentu, zawierają proroctwa o tym, że Bóg zbawi
swój Naród, nie porzuci
w biedzie, pośle Zbawiciela, który zniszczy grzech,
duchowo
zniewalający
ludzi.
Pan w swoim Słowie
niesie nadzieję na zbawienie również nam, pokoleniom XXI wieku. Jednak
by dostąpić zbawienia,
człowiek dziś musi, podobnie jak kiedyś, zrobić
przynajmniej kilka kroków ku Wszechmocnemu.
Tak mówi święty prorok
Jan Chrzciciel: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie
ścieżki dla Niego! Każda
dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte
staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!”
(Łk 3, 4-5). Od czasów Starego Testamentu docierają do nas słowa Stwórcy:
„Nawróćcie się do Mnie,
by się zbawić, wszystkie
krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny!”
(Iz 45, 22); „Zachowujcie
prawo i przestrzegajcie
sprawiedliwości, bo moje
zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić”
(Iz 56, 1); „Nawróćcie się
i odwróćcie od swoich
bożków, i od wszystkich
swoich obrzydliwości się
odwróćcie!” (Ez 14, 6). To
samo przesłanie wspaniale przekazuje krótki apel
Chrystusa, który Mesjasz
wyrzekł na początku swej
działalności: „Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15).
Bóg uczy, że nasze
życie nie powinno pozostawać takim jak wcześniej. Musi się zmieniać
i trzeba, by ta zmiana była
na lepsze. Służy temu Boża
łaska, która buduje świętość człowieka na jego
stałym pragnieniu zmiany
oraz dobrych uczynków.
Dlatego też Kościół zachęca każdego wyznawcę Chrystusa do tego, by
w Adwencie zrobić konkretne postanowienie pracy nad sobą. Niestety,
często można usłyszeć
od wiernych: „Mojego życia nie da się już zmienić
na lepsze. Ile razy próbowałem, a jednak znowu
i znowu popełniałem te
same grzechy. Nie mogę
osiągnąć doskonałość, wyzbyć się grzechu. Z tego
wynika, że moja praca
nad pokonywaniem słabości nie ma sensu”. Jednak jeśli człowiek przynajmniej próbuje zmienić
swoje życie, znajduje się
na dobrej drodze, nawet
wtedy, gdy nie wszystko
mu się udaje. Jak mówi
jedno
znane
przysłowie, wojnę z grzechem

przegrywa nie ten, kto
cierpi porażkę w jednej bitwie, lecz ten,
kto
przestał
walczyć.
Dla Boga wystarczy nawet naszej chęci poprawy.
Jednak powinna być stała, mocna, niezachwiana.
Reszta natomiast w dużym
stopniu zależy od Pana.
Może należy rozpocząć zmienianie życia
od porzucenia „ideałów”,
czyli tego, co nas oddala
od Boga, nawet jeśli nie
są złe same w sobie. Może
warto zaniechać całodobowego
przyjmowania
gości, oglądania telewizji, zbędnego odpoczynku, niepotrzebnej pracy,
a nawet odłożyć konieczną, by mieć czas na niedzielną Mszę św. Może
trzeba przenieść na inny
termin huczne wesele lub
urodziny, by nie zagłuszyć
w sercu Bożego głosu, który zachęca do nieustannego czuwania i nawrócenia.
Prawdopodobnie
przyszedł czas, by zwrócić
uwagę na to, jak wykonujemy nasze obowiązki, by
coraz lepiej służyć swoim
życiem bliźnim. Coś jednak
trzeba zmienić na lepsze.
W realizacji tego zadania pomaga nam Maryja,
Matka Boża, która również
doświadczyła w swoim
życiu radosnego oczekiwania, nosząc pod sercem
Jezusa. W Adwencie w sposób szczególny pragniemy
uczcić Ją podczas roratnich
Mszy św., gdzie Bogarodzicę symbolizuję roratnia
świeca z dużą literą „M”.
Maryja jaśniej niż świeca
rozprasza ciemności życia, wskazując kierunek
do Boga. To „światło Maryi”
zawsze jest niezbędne.
Niech okres czuwania
i oczekiwania na pierwsze
i drugie przyjście Pana będzie wypełniony radością
i nadzieją na zbawienie
w Chrystusie. Niech się
stanie dla nas owocnym
czasem duchowej walki
ze złem, grzechem i szatanem w naszym życiu, czasem wiary w zwycięstwo.
Niech Nowy Rok Kościelny będzie możliwością
spotkania ze Zbawcą oraz
mocniejszego duchowego zjednoczenia z Nim
w miłości, by przyodziać się
„w człowieka nowego,
stworzonego na obraz
Boga”.

Wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku Liturgicznego!
Ks. Paweł Ejsmont

Konferencja
Katolickich Biskupów
na Białorusi

MODLITWA
NA ADWENT
Wszechmogący Boże, zabierz ode
mnie wszelkie pyszne myśli, pragnienia mojej własnej chwały, zazdrość,
chciwość, obżarstwo, lenistwo i lubieżność, uczucia gniewu, żądzę zemsty,
pragnienie albo radość z nieszczęścia
innych, przyjemność z doprowadzania
ich do złości i gniewu, zadowolenie
z zarzutów lub ze znieważania kogokolwiek będącego w nieszczęściu i niedoli. A we wszystkich moich czynach,
słowach i myślach obdarz mnie, dobry
Boże, sercem pokornym, skromnym, cichym, zgodnym, cierpliwym, miłosiernym, łaskawym, czułym i litościwym,
abym zakosztował Ducha Świętego.
Daj mi, dobry Boże, prawdziwą wiarę,
mocną nadzieję i żarliwą miłość. Taką
miłość do Ciebie, która przewyższałaby
nieporównanie miłość siebie samego,
abym nie kochał niczego co mogłoby Ci
się nie podobać, lecz wszystko, co kocham, abym kochał w Tobie. Amen.

Jezus, pytany
przez Piłata, wyraźnie potwierdza, że nie stara
się o władzę polityczną: „Królestwo Moje nie jest
z tego świata” (J 18, 36) –
jednak nie zaprzecza też, że
posiada królestwo, istota i
natura którego są inne od
ziemskiego. Chrystus nie
zrzeka się tytułu króla, który
Mu nadano, tylko wskazuje
na jego głęboki sens. Jezus
to Król Wszechświata, ponieważ jest Synem Bożym,
ponieważ wspólnie z Bogiem
Ojcem i Duchem Świętym jest
Twórcą wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
Oprócz tego, jest On Królem Wszechświata, ponieważ przez swoje Wcielenie,
Śmierć i Zmartwychwstanie
stał się Zbawicielem, czyli Tym, który ratuje świat
przed zagładą grzechu.
Królestwo Chrystusa istotnie się różni od królestwa
tego świata. Bezgraniczna
miłość, miłosierdzie, cierpliwość i łagodność charakteryzują naszego Niebieskiego
Króla i tworzą atmosferę
Jego Królestwa. Bez tych cech
wielkie królestwa i imperia
upadały, Królestwo Chrystusa natomiast istnieje i nadal
będzie istniało. Tylko miłość
jest trwałym fundamentem
każdej cywilizacji. Ziemscy
władcy podczas wojen i rewolucji przelali dużo ludzkiej krwi, by podbić świat.
Chrystus w swej „rewolucji”
również przelał krew, tylko nie cudzą, lecz własną,
i stworzył „imperium” miłości – Królestwo Chrystusowe!
Fragment Listu
na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz
Kapłaństwo
jest łaską nie
tylko dla samego
prezbitera – jest
ono darem dla
całej wspólnoty
Kościoła. Podobnie jak chleb i wino,
konsekrowane podczas Eucharystii, stają się życiodajnym pokarmem duchowym
dla całego Ludu Bożego,
tak i kapłan, konsekrowany
przez sakrament święceń,
staje się sługą Kościoła, aby
spełniając wiernie swoje posłannictwo, prowadził swych
braci i siostry w wierze ku
Chrystusowi – Dawcy życia
wiecznego.
Nie wolno nigdy traktować kapłaństwa ani jako
powodu do wywyższania się
nad innych, ani jako sposobu na zdobywanie uznania i
przywilejów, ani jako źródła
jakichkolwiek innych korzyści doczesnych. […] Kapłan
jest sługą Chrystusa, gdyż
użycza Mu własnego głosu,
sił i zdolności, aby Syn Boży,
który żyje i działa w swoim Kościele, posługując się
kapłanem jako narzędziem,
wciąż dokonywał dzieł zbawienia. Dlatego też wszystko,
co kapłan czyni [...], ma być
spełniane z wielką wiarą
i pokorą, z największym
staraniem i gorliwością,
z poczuciem obowiązku i
osobistej odpowiedzialności.
Fragment homilii wygłoszonej
podczas święceń prezbiteratu
i diakonatu w katedrze
grodzieńskiej, 17.11.2018
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 Papież Franciszek odwiedzi Maroko 30-31 marca
2019 roku. Ta podróż ogarnie
Rabat i Casablancę. Z racji
ogłoszonych planów Ojca
Świętego arcybiskup Rabatu
Cristobal Lopez napisał list
do wiernych, prosząc ich
o modlitwę w intencji dobrych
owoców tej pielgrzymki. „Papież wybiera nas, takich «głupich w oczach świata» – zaznacza abp Lopez. Przybywa
do ziem islamu, by wesprzeć
dialog między chrześcijanami
i muzułmanami, by nas, katolików, wzmocnić w wierze,
a także pomóc rozwojowi
ekumenizmu, którym żyjemy
na co dzień”.
 Watykan wypowiedział
się o niebezpieczeństwie, którym jest coraz większa odporność na antybiotyki. „Zagraża
to zdrowiu i rozwojowi całych
narodów” – ostrzegł prefekt
Dykasterii ds. Integralnego
Rozwoju Człowieka kard. Peter Turkson. Hierarcha zwrócił
uwagę na konsekwencje coraz
większej odporności mikrobów
i doprowadzenie do bardziej
świadomego stosowania antybiotyków. Kościół katolicki
przyłącza się więc do starań
wspólnoty międzynarodowej
o ograniczenie stosowania
antybiotyków oraz do lepszego
informowania na ten temat.
 Koferencja Episkopatu Portugalii zwróciła się
do urzędu swojego kraju,
apelując do odpowiedzialnych osób o walkę z handlem
ludźmi. Biskupi przypomnieli
o licznych w ciągu ostatniego czasu powiadomieniach
o istnieniu grup kontrabandzistów, zajmujących się
handlem „żywym towarem”.
Przewodniczący portugalskiej
Konferencji Episkopatu kard.
Manuel Clemente zaznaczył,
że do walki ze zjawiskiem
przemytu ludzi są powołani
nie tylko politycy, lecz także
lokalne społeczeństwo.
 W ramach projektu „Zwracamy na Ukrainę dziedzictwo kulturowe”
we Lwowskim Muzeum Historii Religii odbyła się prezentacja faksymilnej edycji
Ewangelii Ławryszewskich
z XIV wieku. Pracowało nad
nią wydawnictwo „Gorobieć”
przy udziale Ukraińskiego
Funduszu Kulturalnego. Uważa się, że rękopis pergaminowy
powstał na zamówienie księcia
Wojszałka syna Mendoga. Został przepisany dla Monastyru
Ławryszewskiego w okolicach
Nowogródka na Białorusi.
Po zamknięciu klasztoru zakonnicy przekazali księgę
księciu Adamowi Czartoryskiemu. W 1872 roku Ewangelie zostały wpisane na Listę
rękopisów archiwum książąt
Czartoryskich w Krakowie.
 Znana na świecie obrończyni dzieci nienarodzonych
Mary Wagner spędziła w więzieniach Kanady 6 lat. Została
osądzona za to, że opowiada
w prywatnych klinikach aborcyjnych kobietom w ciąży
o tym, że aborcja jest zabójstwem. Wiele świadectw
potwierdza, że około stu
osób zrezygnowało z aborcji
po rozmowie z Mary. Kilkakrotnie przed uwięzieniem
kobieta dostawała propozycję
kompromisu: krótszy okres
aresztu, jeśli obieca nie zbliżać się do klinik aborcyjnych.
Jednak obrończyni życia się
nie zgadzała, za co nieraz była
skazywana na wielomiesięczną niewolę.
credo.pro; vaticannews.va;
niedziela.pl

Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych

W Grodnie będzie się
szyć odzież dla
osób niepełnosprawnych
Nie jest tajemnicą, że osoby ograniczone ﬁzycznie lub umysłowo nie mają w życiu lekko.
Mogą doświadczać pewnych utrudnień w czasie przemieszczania się, komunikacji. Nawet
tak zwyczajna sprawa jak wybór ubrania nieraz staje się problemem.
SZUKAJĄC
KOMFORTU
– Nie jest łatwo dopasować ubranie, by było wygodne. Już nie wspominam
o tym, by wyglądało to

ładnie – tłumaczy Oksana
Jakucewicz, która od 13 lat
porusza się na wózku. –
Spodnie z tyłu się zakasują,
marynarka usztywnia ruchy.
A codzienne chodzenie
w dresach może zbrzydnąć: każdy bez wyjątku
chce wyglądać ładnie. Jestem kobietą, więc tym
bardziej zależy mi, by
się ubierać atrakcyjnie.
To kryterium, oczywiście,
znajduje się nie na pierwszym miejscu, ale też nie
na ostatnim.
Oksana opowiada, że
szukała wygodnego dla siebie stroju nawet w sklepie
dla kobiet w ciąży. Znalazła tam spodnie z wysokim

postanowiliśmy
założyć
przedsiębiorstwo, które będzie produkowało odzież dla
osób niepełnosprawnych.
Rozpoczęcie jego działalności w Grodnie planujemy

na 2019 rok.
Walentyna
opowiada,
że w listopadzie ubiegłego
roku jej zespół otrzymał na
konkursie startupów społecznych SAP UP w Mińsku
Grand Prix. W ten sposób
projekt szycia odzieży adaptacyjnej dostał środki
na realizację.
– Posiadamy pewną
kwotę pieniężną, na kupno
tkanin – tłumaczy Walentyna. – Być może zostanie trochę na sprzęt do przedsiębiorstwa, wynajem lokalu.
Członkowie zespołu już
odbyli kurs o przedsiębiorczości społecznej i są gotowi wziąć się do pracy.
– Zainspirował nas ten

Walentyna Aponowicz
specjalista ds. pracy społecznej
w grodzieńskim hospicjum
dla dzieci, koordynator
projektu „Koska”.
stanem, jednak i tak musiała je przerabiać, by otrzymać
mniej więcej odpowiednią
rzecz. Czasami kobieta nabywa dwie pary jeansów i je
„łączy”. Musi samodzielnie
dopasowywać ubranie, gdyż
nie wie, gdzie można kupić
coś rzeczywiście wygodne.
– Na Białorusi odzieży
dla osób niepełnosprawnych się nie produkuje – zauważa Walentyna
Aponowicz,
koordynator
projektu szycia ubrania
adaptacyjnego „Koska”. –
W Polsce i w Rosji też nie.
Innymi słowy, u sąsiedzi
tego nie znajdziemy. Dlatego

pomysł, ponieważ jesteśmy
świadomi: dopasowywanie
ubrania jest trudną sprawą. Łatwiej jest sporządzić
coś nowego, uwzględniając
wszelkie zapotrzebowanie,
niż przerabiać to, co już
jest – podkreśla Walentyna.
Z UWAGĄ
DO ZAPOTRZEBOWAŃ
– Trzeba przemyśleć
każdy szczegół – zauważa koordynator projektu.
– Duże znaczenie ma dobranie tkanin naturalnych,
by ciało mogło oddychać.
Jest to szczególnie ważne

dla chorych leżących. Jeśli
nie wziąć pod uwagę ten
aspekt, u osoby mogą się
pojawić odleżyny. Ubranie powinno być wygodne
podczas zakładania i zdejmowania. Jest to istotne
zarówno dla chorego, jak
i osoby, która się nim opiekuje. Bardzo często osobom
niepełnosprawnym stawia
się cewnik lub kroplówkę,
dlatego też ubranie powinno się łatwo rozpinać
w potrzebnym miejscu. Niektórzy mają kłopot nawet
z odpięciem guzika. Dla
nich wymyśliliśmy magnesowe nity wyglądające jak
guziki.
– Dla osób poruszających się na wózku trzeba
stworzyć takie spodnie,
by z tyłu nie było żadnych
kieszeni, zapięć, by nic nie
przeszkadzało – dodaje
Olga Tomczyk, projektant
ubrań. – Na kolanach powinny się znaleźć dodatkowe szwy, by wygodniej
było siedzieć, a także by
materiał w tym miejscu
się nie wydłużał. Do bardziej komfortowego zdejmowania spodni wymyśliliśmy specjalne suwaki
z obu stron.
–
Chciałabym
też zwrócić uwagę na to, że ponieważ jeżdżę
na wózku,
szybko
mi się
brudzą

rękawy
–
dzieli się Oksana. – Jest to
szczególnie dokuczliwe w deszczową pogodę.
Roz w i ą z a n i e
widzę w tym, by
rękawy kurtki
były na przykład gumowane
lub odpinane, by
można je było,
gdy zajdzie potrzeba, uprać
czy wyczyścić.
– W przyszłości będziemy
b r a l i
p o d
u w a g ę
każde
życzenie – mówi Walentyna. Wiadomo, nie możemy

Próbna kolekcja odzieży adaptacyjnej
„Swiatajannik”

znać wszystkich szczegółów, jednak osoby niepełnosprawne mogą nam
podpowiedzieć,
pokierować. Nie znając celowego
odbiorcy, nie będziemy

spotkałam żadnego człowieka, któremu by odpowiadała idealnie. A osoby
niepełnosprawne tym bardziej wymagają indywidualnego podejścia.

Oksana Jakucewicz w wieku
22 lat doznała urazu kręgosłupa,
po którym nie może chodzić.
Interesuje się dziedziną mody.
Jest ekspertem projektu „Koska”.
w stanie stworzyć rzeczywiście adaptacyjnej odzieży.
Koordynator
projektu podkreśla, że zespół
posiada już doświadczenie w tej branży. Pierwsza
eksperymentalna
kolekcja odzieży adaptacyjnej
„Swiatajannik”
ukazała
się jeszcze przed powstaniem
projektu „Koska”
w 2015 roku. Zostało uszytych 15 strojów dla dzieci, znajdujących się pod
opieką grodzieńskiego
hospicjum
dla dzieci, oraz
ich matek.
Walentyna się
p r z y znaje, że
niektóre
niuanse
są
odkrywane
właśnie
w trakc i e
szycia.
Człowiekowi

może się wszystko
podobać, niektóre
szczegóły zauważa
dopiero potem. Często ludzie się wstydzą mówić o swoich
problemach, prosić
o konkretne rzeczy.
– A może ktoś
nawet nie wie, że
może być inaczej? – pytam.
– Być może… – godzi
się Walentyna.
– Mam tabelę rozmiarów, według
których szyje fabryka –
opowiada projektant. – I
mogę stwierdzić, że nie

– Na przedsiębiorstwie zakładamy warsztat
– dodaje Walentyna. – Jeśli człowiek będzie potrzebował, by coś dostosować
do siebie, tam bezpłatnie to
uczynimy. Pragniemy tak to
wszystko zrobić, by od razu
na miejscu istniała możliwość dopasowania gotowego wyrobu do konkretnej
osoby.
NA PRZYSZŁOŚĆ
– Jednym z naszych
podstawowych zadań jest
zatrudnianie do przedsiębiorstwa osób niepełnosprawnych – mówi koordynator projektu.
– A zawód i doświadczenie w pracy? – pytam.
– Nie są konieczne –
zaznacza Olga. – Szycia
na maszynie potraﬁ się
nauczyć każdy człowiek,
który ma cierpliwość. Jeśli nie jest przygotowany
do tej pracy, możemy go
nauczyć pewnych zabiegów. Proces szycia dzieli się
na kilka etapów. Tak więc
ktoś będzie szył kołnierz,
ktoś rękaw... Wspaniale, jeśli osoba pragnie się rozwijać. Możemy nauczyć chętnych jeszcze czegoś innego.
– Dochód od naszego
przedsiębiorstwa pragniemy przekazywać do grodzieńskiego
hospicjum
dla dzieci, na przykład
na kupno wyposażenia medycznego i leków. Właśnie
tam się wszystko zaczęło!
Dyrektor hospicjum Olga
Wieliczko jest naszym natchnieniem. To ona wymyśliła, by stworzyć ubranie
dla osób niepełnosprawnych, gdy w 2015 roku
przyszłam do hospicjum
jako wolontariusz – dzieli
się Walentyna. – Nasz projekt szycia odzieży adaptacyjnej nosi nazwę „Koska”
(„Przecinek”). Chodzi nam
o to, że nie jest jednorazowy: po realizacji nie
stawiamy kropki, tylko
przecinek. W przyszłości planujemy stworzyć wiele ubrań
dla osób niepełnosprawnych.
Angelina Pokaczajło
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Dzieląc się – zyskujemy

Każdego roku w II Niedzielę Adwentu we wszystkich parafiach
w Polsce są zbierane ofiary na poszczególne projekty napływające
do biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Wśród tych, kto
może liczyć na pomoc, jest również Kościół na Białorusi.
O wyżej wspomnianej działalności charytatywnej opowiada
ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi
na Wschodzie.
– Ks. Leszku, powszechnie wiadomo, że zawsze ma
się nad czym pracować i co
doskonalić w „swoim ogrodzie”. Jednak mimo pytań,
które trzeba rozstrzygnąć
w lokalnym Kościele, Polacy
wyciągają też pomocną dłoń
do sąsiedzi.
– Trzeba przyznać, że
Polacy chętnie dzielą się
z bliźnimi, lubią pomagać.

i o tym zapomnieć nie możemy.
– Jak i kiedy powstał pomysł założenia zespołu, który by niósł pomoc katolikom
na Wschodzie?
–
Zespół
Pomocy
Kościołowi
na
Wschodzie przy Sekretariacie
Konferencji
Episkopatu
Polski został powołany

Zespół pomaga w organizacji różnych wydarzeń
i świąt religijnych

Szczególnymi adresatami
tej pomocy są kraje położone za naszą granicą wschodnią. Mam na myśli Białoruś,
Litwę, Rosję, Kazachstan i
wiele innych. Pewnie dzieje
się tak z racji historycznych,

w 1989 roku, z inicjatywy
ówczesnego Prymasa Polski
kard. Józefa Glempa. Była to
„odpowiedź” lokalnych biskupów na historyczny znak
czasu, którym była „pieriestrojka”, a w konsekwencji

i sióstr zakonnych. Potrzebowali oni wsparcia duchowego,
organizacyjnego i materialnego nie tyle
dla siebie, ile przede
wszystkim dla powstających wspólnot parafialnych.
Takie były początki.
– Pomoc jakiego rodzaju
okazuje Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie?
– Początkowo chodziło w większości o sprawy
remontowo-budowlane.
Najpilniejsze było rychłe
odbudowanie
zrujnowanych obiektów sakralnych,
by parafianie mieli własne
miejsce modlitwy.
Jednak bardziej istotna
i potrzebna była i pozostaje nadal troska o dusze. Tak
więc drugi rodzaj pomocy,
jaką świadczy Zespół, to
zakup rzeczy potrzebnych
do liturgii oraz pracy katechetycznej.
Trzeci rodzaj pomocy,
również bardzo potrzebny –
charytatywny, czyli wspieranie domów dziecka i samotnej matki, domów
dla ludzi starszych;

przyjaźń.
Staramy się też pomagać
w urządzaniu wypoczynku
wakacyjnego dla dzieci i
młodzieży, a także w miarę
naszych możliwości organizować i wspierać dzieła
pielgrzymkowe.
Obecnie
Zespół co roku realizuje
około 400 projektów dotyczących najróżniejszych
dziedzin życia.
– Jaką konkretnie pomoc
okazuje Zespół w diecezji
grodzieńskiej?
– W ciągu wielu lat
wspieramy
Kościół
na Grodzieńszczyźnie

Inwestowanie w rozwój infrastruktury obiektów społecznych
jest jednym z priorytetowych kierunków działalności Zespołu

rodzinnych, ale też, myślę,
z czysto ludzkiej i chrześcijańskiej solidarności. Tym
bardziej, że my też byliśmy
krajem, któremu pomagano,

rozpad ZSRR. Wtedy też
na sąsiednich terenach zaczął odradzać się Kościół
katolicki. Z Polski wyruszyło bardzo wielu kapłanów

świetlic środowiskowych,
kuchni dla ubogich. Służy to
przede wszystkim integracji
ludzi, w trakcie której budują się relacje, tworzy się

poprzez wyposażenie świątyń w odpowiednie meble, nagłośnienie, paramenty liturgiczne do celebracji Mszy św. czy innych

nabożeństw. Staramy się też
wspierać wyposażenie salek
katechetycznych, gdzie odbywa się nauczanie religii
czy inne spotkania dla grup
modlitewnych. Pomagamy
w organizacji wakacji czy
projektów duszpasterskich.
Cieszy nas, że Kościół
katolicki na Białorusi staje się coraz bardziej żywy
i dynamiczny. Ze strony – co
prawda z tak niedalekiej
odległości, która dzieli Polskę i Białoruś – jest bardzo
widoczne, że żyje i idzie
do przodu.
– W II Niedzielę Adwentu, gdy w Polsce są zbierane ofiary na rzecz Kościoła
na Wschodzie, wierni na Białorusi proszą Boga o błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla dobrodziejów i oﬁarodawców. W związku z tym
biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz zachęca
swoją trzodę do pamiętania
w modlitwach o wszystkich,
którzy „przez gest solidarności chrześcijańskiej za pośrednictwem Zespołu przychodzą z bezinteresowną
pomocą naszemu lokalnemu
Kościołowi”.
– Bardzo dziękuję, że
w Waszym Kościele istnieje tak cudowna inicjatywa! Wasza modlitwa jest
najpiękniejszą
nagrodą
i wyrazem wdzięczności.
To piękny znak, a zarazem
dar z Waszej strony! Miło
jest uświadomić sobie, że
dając – otrzymujemy, dzieląc się – zyskujemy.
Ks. Jerzy Martinowicz
i Angelina Pokaczajło
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W Austrii jest obchodzone
200-lecie kolędy
„Cicha noc”
Z tej okazji przedstawiciele chrześcijaństwa, islamu, judaizmu i buddyzmu
spotkali się w Oberndorfie
– miejscu, gdzie po raz
pierwszy wybrzmiała kolęda – by razem modlić się
o pokój.
„Ten utwór powinien zjednoczyć wszystkich – podkreślili
uczestnicy spotkania modlitewnego. – Wszędzie, gdzie
jest śpiewany, przypomina, że
życie w waśniach i wrogości
nie jest godne człowieka”.
Słynna kolęda „Cicha
noc”, która po raz pierwszy została wykonana w 1818 roku,
przez 200 już lat przekazuje
tajemnicę Bożego Narodzenia.
Z okazji jej jubileuszu w Oberndorfie otworzono Muzeum
„Cichej nocy”, kolej w Salzburgu nazwała w ten sposób jeden
ze swych pociągów, a poczta
austriacka stworzyła specjalny
znaczek.

„100 szopek” w Watykanie
Tradycyjna wystawa międzynarodowa pod tytułem
„100 szopek”, której groziło zamknięcie, została
ocalona. Jej celem jest uratowanie przed zapomnieniem włoskiego zwyczaju
budowania betlejemskich
stajenek.
„My jesteśmy szczęśliwi, ponieważ najważniejsze
dla nas jest, aby inicjatywa
była kontynuowana. W ostatnim roku udało nam się zaprezentować 152 szopki z 42 krajów i wszystkich regionów we
Włoszech. Wystawiamy szopki
tradycyjne, dekoracyjne, jak
również fantazyjne, robione
na przykład z przedmiotów
codziennego użytku” – powiedziała Mariacarla Menaglia,
dyrektor stowarzyszenia „Rivista delle Nazioni”, które
od ponad 40 lat organizowało
ekspozycję.

Dobiegła końca akcja
„Papież dla Ukrainy”
Z tej okazji do Kijowa
z wizytą przybył kard.
Peter Turkson, prefekt
Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Przedstawiciel Stolicy
Apostolskiej zaświadczył
o bliskości papieża Franciszka z ukraińskim narodem.
W ciągu dwóch lat inicjatywy humanitarnej ofiary wojny
na wschodzie kraju otrzymały
wsparcie finansowe liczące
16 milionów euro. Dzięki środkom pieniężnym zebranym
w kościołach Europy oraz
zasobom osobistego funduszu
papieskiego pomoc otrzymało
około 16 tysięcy potrzebujących.
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Na czym polega podstawowe zadaniу
kapłana we współczesnym świecie?
Pierwszym z zadań
współczesnego kapłana
jest obecność w życiu tych,
do kogo go posyła Chrystus. Celem tej obecności
w świecie jest ewangelizacja,
czyli szerzenie Dobrej Nowiny
i prowadzenie ludzi do Boga,
by mogli się zachwycić Jezusem, Jego nauką i uczynkami,
by dostosowali swoje życie
do nakazów biblijnych.
I aby się tak stało, a słowa
nie były pustym dźwiękiem,
trzeba, by Ewangelia dotarła
do świadomości człowieka,
a człowiek swoją świadomością przytulił się do Słowa Bożego. Ewangelizacja
wymaga od kapłana męstwa,
by nieustannie zestawiać
siebie z nauką Zbawiciela
i – za przykładem Mesjasza – iść do ludzi najpierw
po to, by kochać w milczeniu.
Wyłącznie widzialna i ofiarna
miłość kapłana przyczynia
się do tego, że ludzie będą
słuchali jego, nie zaś młodych
ideologów lub cynicznych
demoralizatorów.
Drugim ważnym zadaniem współczesnego kapłana
jest zgłębianie relacji pasterskich, a w sposób szczególny
umiejętność dobrania trafnych wyrazów i argumentów,
by słuchający miał tylko dwie
możliwości: zrozumieć i przyjąć Słowo Boże lub zrozumieć
i odrzucić je. Nie powinna zaistnieć trzecia opcja: niezrozumienie Ewangelii. Nie może
też powstać czwarta: gdy
człowiek nadal żyje iluzją,
że nie Bóg, tylko on sam ma
rację. Przykładem skutecznego głoszenia Słowa Bożego
jest Chrystus, który nauczał
i tłumaczył tak klarownie,
że rozumieli Go nawet analfabeci, a jednocześnie mówił tak dokładnie, że uczeni
w Piśmie i faryzeusze nie byli
w stanie znaleźć w Jego słowach żadnego błędu. Dlatego
też zadanie kapłana polega
na połączeniu języka Biblii
i nauczania Kościoła z możliwością odbioru i horyzontami
myślenia współczesnych pokoleń. Każdy potrzebuje słowa, dostosowanego właśnie
do niego.
Trzecie zadanie współczesnego kapłana to wrażliwość na osoby ubogie materialnie, moralnie i duchowo,
a także na ludzi pokrzywdzonych, uzależnionych, uciskanych, bezradnych. Biedny
potrzebuje nie tylko chleba
czy ubrania, lecz także słowa pocieszenia, uśmiechu,
przyjaznego gestu, w którym
zostanie wyrażona empatia.
Potrzebuje odrobiny miłości
i życzliwości, poczucia, że
nie jest sam, że ktoś pragnie
dzielić z nim cierpienie.
Nie mniej ważnym zadaniem jest też pokrzepianie
mocnych, by nadal przebywali w jedności z Bogiem i ludźmi, gdyż trwanie w dobrym
nie jest sprawą łatwą.
Skuteczna praca kapłana wpływa na świadomość
współczesnych ludzi. Powinien on więc dobrze rozumieć
świat, w którym żyje, ale się
mu nie poddawać; powinien
posiadać życiowe doświadczenie i znać duchowe „tonacje” współczesnego życia,
jego odcienie i szczegóły.
I przede wszystkim oczywiście
powinien pozostawać kapłanem Chrystusa.
Ks. Jan Kuziuk
Według grodnensis.by
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BŁOGOSŁAWIONY
ZAKRYSTIAN

Papież Franciszek opublikował dekret o heroiczności cnót i potwierdzeniu
kultu od niepamiętnych czasów (jest to tzw. beatyﬁkacja równoważna) Sługi
Bożego Michała Giedroycia. Oznacza to wpisanie nowego błogosławionego
do kalendarza liturgicznego oraz zezwolenie na oddawanie mu czci w miejscach związanych z jego życiem i działalnością.
C H RO M Y
Bł. Michał Giedroyć urodził się około 1425 roku
we wsi Giedroycie niedaleko Wilna (Litwa). Pochodził
z rodziny kniaziów litewskich.
Był niskiego wzrostu,
chorowity, chodził o kulach.
Na podstawie późniejszych
badań relikwii stwierdzono, że miał jedną nogę
krótszą od drugiej. Z tego
powodu chłopca nazywano

chciał jednak pozostać „małym”. Został więc bratem.
W 1461 roku rozpoczął studia na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej, którą ukończył z
tytułem bakałarza teologii.
Będąc
zakrystianem
w kościele św. Marka, błogosławiony dużo czasu
spędzał na kontemplacji
męki Chrystusa. Modlił się
głównie przed wielkim
krucyfiksem oraz przed

albo upominał, albo pokornie mówił: „Bogu to samemu wiadomo. On łaski

Bł. Michał Giedroyć, pokornie służący
tajemnicy Eucharystii, jest patronem
sióstr jadwiżanek wawelskich (Zgromadzenie
Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa
Obecnego). Zakonnice, mające przy kościele
pw. św. Marka w Krakowie swój dom macierzysty, przejęły od Zakonu Kanoników Regularnych,
do którego należał błogosławiony,
charakterystyczny biały habit ze znakiem
czerwonego serca z krzyżem.
„chromym”, cierpiał więc
od dzieciństwa – nie tylko
fizycznie, lecz także psychicznie.
Dzięki doświadczeniu
własnej ułomności dojrzewał do głębokiego rozumienia Męki Chrystusa
oraz współczucia ludziom
cierpiącym. W młodości zajmował się robotami ręcznymi, wykonywał naczynia
do przynoszenia chorym
Najświętszego Sakramentu. Stroniąc od towarzystwa, dużo czasu poświęcał
na modlitwę.
ZIEMSKIE ZASZCZYTY
PORZUCIŁ
W 1460 roku, będąc już
w dojrzałym wieku, Michał
Giedroyć wstąpił do Zakonu Kanoników Regularnych

obrazem Najświętszej Maryi Panny nazwanym później obrazem Matki Boskiej
Giedroyciowej.
Pewnego razu Chrystus,
utwierdzając
zakonnika
w umartwieniach i dolegliwościach, zawołał do niego
z Krzyża: „Bądź cierpliwy
aż do śmierci, a weźmiesz
koronę
chwały”.
Jeden
z braci, świadek niezwykłego wydarzenia, opowiedział
o tym innym, br. Michał jednak nie chciał mówić o tym
i dopiero przed śmiercią
opowiedział wszystko swojemu spowiednikowi.
WRAŻLIWY NA LUDZKIE
CIERPIENIE
Pan Bóg obdarzył Michała Giedroycia duchem
prorockim i łaską czynienia

prorokowania tylko wielkim
swoim ulubieńcom czasem
użycza, ja zaś wielki grzesznik
jestem”.
Bł. Michał bał się kogoś
zasmucić. Gdy go pewna
matka zapytała o dalsze
powodzenie swoich synów,
długo milczał. Dopiero
na usilne prośby odpowiedział jej, że jeden zostanie
księdzem, a drugi na postronku życie skończy. Przepowiednia ta się spełniła,

Podczas uroczystości wniesienia relikwii
bł. Michała Giedroycia do kościoła w Bystrzycy

od Pokuty w Bystrzycy (dziś
miejscowość w rejonie ostrowieckim). Po kilku miesiącach został skierowany
do klasztoru w Krakowie
(Polska), gdzie po pewnym
czasie złożył śluby zakonne. Ze względu na swoje
książęce pochodzenie pomimo kalectwa mógł otrzymać święcenia kapłańskie,

cudów. Chorzy tłumami
schodzili się do niego. Uważając zakonnika za „przyjaciela Boga”, ludzie błagali
go o modlitwę wstawienniczą, on zaś wypraszał
dla nich w chwilach trosk
i zmartwień cudowne łaski. Przybywali do zakonnika też ciekawscy i pytali o rzeczy przyszłe. Tych

on jednak bardzo żałował,
że owej kobiecie sprawił
przykrość.
Zakonnik miał serce
hojne i łagodne. Gdy otrzymywał jałmużnę, przekazywał ją ubogim, albo
na potrzeby klasztoru i kościoła, nic nie zostawiając
dla siebie. Żył w umartwieniu: jadał często tylko chleb

z solą, był wegetarianinem.
Praktykował
biczowanie
własnego ciała – często
znajdywano go pobitego,
co przypisywano działaniu
złego ducha. Surowy tryb
życia z czasem spowodował
wyczerpanie jego organizmu i kłopoty zdrowotne.
Gdy życie br. Michała
dobiegło końca, poprosił
proboszcza i braci, którzy zeszli się u jego łoża,
o przebaczenie wszystkich win oraz modlitwę.
A na życzenie przełożonego, by wspólnocie zakonnej
zbawienną naukę zostawił,
przede wszystkim zalecił
miłość, mówiąc: „Gdzie to
jest, tam Pan Bóg jest, Bóg
jest Miłością, i kto mieszka
w miłości, w Bogu mieszka,
a Bóg w nim”.
Zmarł 4 maja 1485
roku w opinii świętości.
Pochowano go w kościele
pw. św. Marka, gdzie przez
długie lata żył i pracował.
Spoczywa w prezbiterium
obok wejścia do zakrystii.
Na jednej z figurek, zachowanych w tej świątyni,
br. Michał ma nieproporcjonalnie duże dłonie. W ten
symboliczny sposób artysta
chciał ukazać, że ręce błogosławionego były pełne
dobroci i miłosierdzia, którymi się nieustannie dzielił
z innymi.
KULT TRWAŁ
NIEPRZERWANIE
Tuż po śmierci br. Michała za jego wstawiennictwem zaczęły się dokonywać liczne cuda. Było ich
tak dużo, że poszczególne
zaczęto
spisywać. Jednak poczynione starania
o wyniesienie zakonnika

na ołtarze zakończyły się
niepowodzeniem,
ponieważ Święte Oﬁcjum wydało
w tym czasie dekret z upoważnienia papieża Urbana
VIII nakazujący zaniechanie jego kultu publicznego. na tę decyzję wpłynęło
też rozwiązanie zakonu,
do
którego
należał.
Mimo to kult bł. Michała Giedroycia nie wygasł.
Do jego odnowienia przyczynił się wieloletni rektor krakowskiego kościoła
pw. św. Marka ks. prof. Wacław Świerzawski, późniejszy biskup sandomierski.
W 1985 roku staraniem
kapłana przygotowano nowennę do Michała Giedroycia trwającą 10 lat. 11 maja
tegoż roku odprawiono
uroczystą Mszę św. w intencji rychłej beatyfikacji zakonnika. W 1998 roku miało
miejsce uroczyste zamknięcie procesu informacyjnego na szczeblu diecezjalnym w sprawie zatwierdzenia kultu br. Michała,
a w 2001 roku Stolica Apostolska wydała dekret „Nihil
obstat” wyrażający zgodę
na wznowienie jego procesu beatyfikacji.
W 2017 roku postulator
generalny złożył „positio”,
wymagane w dalszej procedurze
beatyfikacyjnej.
Po zapoznaniu się z tym
dokumentem Kongregacja
Spraw
Kanonizacyjnych
przekazała propozycję zatwierdzenia kultu do rozstrzygnięcia Ojcu Świętemu. 8 listopada 2018
roku papież Franciszek
potwierdził istnienie kultu
od czasów niepamiętnych,
dokonując tzw. beatyfikacji równoważnej. Stosuje
się ją w sytuacjach, gdy
istnieje długotrwały, spontaniczny kult danej osoby,
ale nie jest możliwe przeprowadzenie procesu kanonicznego z powodu braku
wystarczających źródeł historycznych.
CZCZONY
TAKŻE NA BIAŁORUSI
Pamięć o błogosławionym Michale Giedroyciu
jest żywa nie tylko w Polsce i na Litwie. W 2017
roku relikwie błogosławionego zostały wniesione do
kościoła pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Bystrzycy. Bł. Michał pochodził
z tych terenów. Dzięki przybyciu jego relikwii do świątyni wierni zyskali nowego
orędownika. Swoje intencje
i prośby z ufnością zawierzają oni Bogu za wstawiennictwem błogosławionego, zwracając się do niego w różnych potrzebach
duszy i ciała.
Kinga Krasicka
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TROKIELSKIE SANKTUARIUM OGŁASZA KONKURS!
Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin
w Trokielach ogłasza konkurs na najlepszy wiersz, piosenkę lub ﬁlmik
na temat „Matko Boża Trokielska, prowadź nas za sobą”.
Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
– dzieci (do 16. roku życia);
– młodzież (w wieku od 16 do 30 lat);
– dorośli (od 30. roku życia).

DWÓCH NEOPREZBITERÓW I JEDEN
DIAKON W KOŚCIELE GRODZIEŃSKIM!
Święcenia kapłańskie otrzymali dk. Roman Wojciechowicz
i dk. Ernest Mikołajczyk, święcenia diakonatu – kl. Witalij Waluk.
Uroczystości w katedralnym kościele pw. św. Franciszka Ksawerego
przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.
Wkrótce potem neoprezbiterzy odprawili prymicyjne Msze św.
w rodzinnych paraﬁach. Ks. Roman Wojciechowicz – w paraﬁi Miłosierdzia Bożego w Grodnie, ks. Ernest Mikołajczyk – w paraﬁi Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie.

WIZYTY BISKUPIE
Z okazji Światowego Dnia Ubogich biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz wspólnie z dyrektorem „Caritas” diecezji grodzieńskiej ks. Romanem Raczko odwiedził Dom Nocnego Pobytu dla osób
bez stałego miejsca zamieszkania w Grodnie. W ramach wizyty potrzebujący otrzymali wsparcie materialne i duchowe.
Bp Aleksander poświęcił nowy budynek Domu Miłosierdzia
w Kamionce (dekanat Szczuczyn), w którym przebywają chorzy
i osoby w podeszłym wieku. W diecezjalnym sanktuarium Matki
Bożej Królowej Naszych Rodzin w Trokielach (dekanat Woronowo)
hierarcha poświęcił tabernakulum.

WYDARZENIA KULTURALNE
Z okazji wspomnienia liturgicznego św. Cecylii w licznych paraﬁach diecezji zostały organizowane koncerty. W smorgońskim oratorium im. św. Jana Bosko przy paraﬁi św. Michała Archanioła odbył się
VIII Festiwal Muzyczny „Cecyliada-2018”. Tam też później miały miejsce obchody święta z okazji uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. W paraﬁi św. Apostoła Jakuba w Cudzieniszkach (dekanat Oszmiana) został zorganizowany koncert zespołu seminaryjnego „AVE”.
Badacz Włodzimierz Lewszuk wygłosił w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie wykład na temat mebli dla ojców jezuitów, które znajdują się w katedrze.
W licznych paraﬁach diecezji tradycyjnie odbyły się Andrzejki
(zabawy przed rozpoczęciem Adwentu).

DUSZPASTERSTWA DIECEZJALNE
Przedstawiciele Duszpasterstwa Kolejarzy Diecezji Grodzieńskiej na czele z duszpasterzem o. Edwardem Petelczycem CSsR
wzięli udział w XXXV Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę (Polska).
Z okazji wspomnienia liturgicznego św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
patronki wspólnoty, członkowie Duszpasterstwa Kolejarzy Diecezji Grodzieńskiej spotkali się w paraﬁi Najświętszego Odkupiciela
w Grodnie.
Tydzień Talentów organizowało duszpasterstwo młodzieży
„OPEN”. Uczestnicy mieli możliwość podzielić się swoimi zdolnościami w dziecinach gastronomii, rękodzieła, sztuki, literatury i muzyki.

JEDNYM WERSEM

• Absolwenci grodzieńskiego Wyższego Seminarium Duchownego 2005 roku spotkali się na wspólnej modlitwie, by dziękować
za dar kapłaństwa, w paraﬁi Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Kiemieliszkach (dekanat Ostrowiec). • Kolejny Dzień Skupienia
dla kapłanów posługujących w diecezji grodzieńskiej odbył się
w lidzkiej paraﬁi Świętej Rodziny. • Liturgiczna Służba Ołtarza
zwiększyła się o nowych członków w paraﬁach Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Iwiu, św. Teresy z Avila w Szczuczynie i Ducha
Świętego w Grodnie. • Prezentacja pierwszego pełnego oﬁcjalnego
wydania Nowego Testamentu w języku białoruskim odbyła się w
Nowogródzkiej Bibliotece Rejonowej. • „Caritas” diecezji grodzieńskiej rozpoczęła tradycyjną akcję charytatywną „Świeca Wigilijna”.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej
grodnensis.by.

Swoje prace można wysyłać do 2 lutego 2019 roku na adres
elektroniczny trokiele@tut.by lub pocztą:
w. Trokiele, ul. Lidzka 61A, 231372, rejon woronowski, obwód grodzieński –
oraz w wiadomości w serwisach społecznościowych:
vk.com/sanctuarytrokeli, instagram.com/sanktuaryimatsi.
Prace muszą być podpisane: trzeba podać imię i nazwisko, wiek,
adres zamieszkania.
Po podsumowaniu wyników w trokielskim sanktuarium odbędzie się
Msza św. w intencji wszystkich uczestników konkursu, której będzie
przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz.
Najlepsze utwory zostaną opublikowane w książce,
która się ukaże z tej okazji.

UCZESTNICY PIELGRZYMKI GRODNO-ROŚ ORAZ
WOLONTARIUSZE DIECEZJALNEGO DNIA DZIECKA
SĄ ZAPROSZENI NA SPOTKANIE OPŁATKOWE
Odbędzie się ono 26 grudnia w grodzieńskiej paraﬁi Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (osiedle Południowy).
Program:
19.00 – Msza św. w intencji uczestników pielgrzymki,
wolontariuszy i oﬁarodawców;
20.00 – dzielenie się opłatkiem, słodki poczęstunek w dolnym kościele.
Program spotkania przewiduje czas na składanie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz śpiew kolęd.
Informacje szczegółowe pod numerem: (8 029) 784-05-72,
ks. Jerzy Martinowicz.

DIECEZJA GRODZIEŃSKA SZYKUJE ALBUM
O HISTORII KRZYŻY PRZYDROŻNYCH
Nadal trwa zbieranie materiałów niezbędnych do realizacji tego projektu!
Nierzadko w zbiorowej pamięci lokalnych społeczności są pieczołowicie
zachowywane i przekazywane z pokolenia na pokolenie ciekawe i wzruszające historie, związane z poszczególnymi krzyżami.
W związku z tym wierni diecezji grodzieńskiej są zaproszeni do zbierania
i przekazywania wszelkich informacji dotyczących krzyży znajdujących się
na terenie ich paraﬁi. Mogą to być, na przykład, dokumenty archiwalne,
wspomnienia i świadectwa paraﬁan, stare i współczesne zdjęcia.
Materiały należy dostarczyć osobiście do Kurii Diecezjalnej w Grodnie (można
też przekazać poprzez swoich duszpasterzy) albo wysłać na adres elektroniczny
grodnensis@gmail.com, podając temat wiadomości „Krzyże przydrożne”.

W związku z prowadzonym procesem
w Sądzie Kościelnym diecezji grodzieńskiej,
pan Gienadzij Szydłowski, s. Edwarda,
który 22 sierpnia 1998 roku w kościele paraﬁalnym pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Grodnie zawarł związek małżeński
z panią Ireną Aristową,
jest proszony o zgłoszenie się do siedziby sądu w Grodnie
przy ul. K. Marksa 4 lub przez telefon (8-0152) 75-64-37.
Czytelnicy, którzy znają adres zamieszkania czy posiadają jakąkolwiek informację o miejscu pobytu pana Gienadzija Szydłowskiego są proszeni
o przekazanie tej informacji do sądu kościelnego.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
16 grudnia 2001 r. – ks. prałat Alojzy Tomkowicz,
prob. Ostrowiec;
9 grudnia 1942 r. – ks. Jan Sielewicz, prob. Worniany;
9 grudnia 1958 r. – ks. Jan Słowiński, prob. Porozowo;
13 grudnia 1997 r. – ks. Józef Rogiński, prob. Łazduny;
14 grudnia 2006 r. – ks. prałat Marian Szczęsny,
prof. WSD w Grodnie;
16 grudnia 1975 r. – o. Arkadiusz Waltoś OFMConv., prob. Grodno.

Kalendarz
wydarzeń
2 grudnia

I Niedziela Adwentu.
Początek nowego roku
liturgicznego.
Zachęcamy do pobożnego
i trzeźwego przeżywania
tego okresu.

3 grudnia

Wspomnienie
św. Franciszka Ksawerego,
prezbitera.

5 grudnia

Rocznica poświęcenia
bazyliki katedralnej
w Grodnie.

7 grudnia

Wspomnienie
św. Ambrożego, biskupa
i doktora Kościoła.

8 grudnia

Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny.

9 grudnia

II Niedziela Adwentu.
Diecezjalny dzień modlitw
za wszystkich dobrodziejów
Kościoła.

13 grudnia

Wspomnienie św. Łucji,
dziewicy i męczennicy.

14 grudnia

Wspomnienie św. Jana
od Krzyża, prezbitera
i doktora Kościoła.

Programy
redakcji
katolickiej
„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;
o godzinie 20.00
na krótkich falach
6185 i 11715 kHz;
o godzinie 20.00 i 6.20
na satelicie „Еutelsat
Hotbird 13” w programie
„Radio Vaticana Telepace”.
W każdą niedzielę
o godzinie 8.55
na falach Pierwszego
Krajowego Programu Radia
Białoruskiego oraz
w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.
W Internecie na stronie
vatican.by.

Intencje
różańcowe
Grudzień
Aby ludzie uwikłani
w pijaństwo, narkomanię
i inne plagi naszego
społeczeństwa oraz
grzeszne przyzwyczajenia,
uświadomili zło swego
życia i wrócili do Pana.
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Znajdźcie miejsce
w swoich sercach
Witaj Maleńki Czytelniku! Dziś proponuję porozważać nad bardzo poważnym
i niepokojącym tematem. W naszym świecie
jest wielu ludzi niepełnosprawnych. Niektórzy
z nich nie mogą chodzić, niektórzy – mówić. Istnieją też tacy, którzy wydawałoby się, nie mogą nic. Jak się
żyje takim „szczególnym” osobom w tym świecie?
Tak naprawdę bardzo trudno. Nawet bliscy i krewni nie zawsze są
w stanie im pomóc. Dlatego też takie osoby bardzo potrzebują nie tylko
naszego współczucia, lecz także wsparcia. Bardzo pragną również, by nasz
stosunek do nich był jak równego z równym.
Przy tej okazji pragnę opowiedzieć Ci, drogi Przyjacielu, historię o niezwyczajnym kociątku i niezwyczajnym chłopcu.
Sprzedawca pewnego małego sklepu umieścił przy wejściu ogłoszenie: „Sprzedaż kociąt”. Pewnego razu wszedł tam chłopiec. Nieśmiało zapytał, ile kosztują
zwierzaki.
– Od 30 do 50 rubli – odpowiedział sprzedawca.
– Mam przy sobie tylko dwa ruble – ze smutkiem rzekł chłopiec. – A czy
mogę chociaż spojrzeć na nie?
Sprzedawca się uśmiechnął i wyjął kocięta. Okazawszy się na wolności,
zwierzątka zaczęły się żwawo bawić. Tylko jedno nie nadążało za resztą i jakoś
dziwnie ruszało tylną łapką.

– Proszę pana, co jest temu kocięciu? – zapytał chłopiec.
Sprzedawca odpowiedział, że ma kontuzję łapki, która zostanie mu na całe życie. Chłopiec wyglądał w tej chwili na bardzo przejętego.
– Jego właśnie bym chciał nabyć – rzekł pewnym głosem.
– Chyba żartujesz? – zdziwił się sprzedawca. – Przecież to kociątko jest chore! Po co ci? Zresztą, skoro jesteś tak miłosierny, bierz za darmo. I tak ci je oddam.
– Nie, nie chcę mieć je za darmo! To kociątko kosztuje tyle samo, co inne. Jestem gotowy zapłacić za nie pełną cenę. Przyniosę panu pieniądze trochę później – twardo dodał chłopiec.
Serce sprzedawcy się zawahało.
– Synku, po prostu nie rozumiesz wszystkiego – ostrożnie tłumaczył mężczyzna. – Ten nieborak nigdy nie będzie mógł biegać, bawić się i skakać jak inne kocięta.
Wtedy chłopiec podniósł rękaw spodni, by sprzedawca mógł zobaczyć: zamiast lewej nogi
miał metalową protezę.
– Ja również nigdy nie będę mógł biegać i skakać. To kociątko potrzebuje kogoś, kto
będzie je rozumiał i wspierał – drżącym głosem odparł chłopiec.
Oczy dorosłego mężczyzny były pełne łez. Przez chwilę zachował milczenie,
po czym wymusił na sobie uśmiech.
– Synku, będę się modlił, by wszystkie kocięta miały takich dobrych właścicieli jak
ty – powiedział.
Niech serdeczność tego chłopca będzie dla Ciebie, Maleńki Czytelniku, przykładem. Pamiętaj, że dookoła jest dużo ludzi, potrzebujących Twej wyrozumiałości
i wsparcia. Nie bój się zatrzymać się przy nich. Znajdź dla takich osób miejsce
w swoim sercu.

Zadanie: podziękuj Panu Bogu za swoje zdrowie i pomódl się za osoby niepełnosprawne;
podczas niedzielnej Mszy św. ofiaruj Wszechmocnemu swe dobre uczynki
na rzecz takich ludzi.

Anna Pawlukiewicz, członek Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych ze Smorgoń

Z głębi serca
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Witekowi
z okazji Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia:
obfitych łask Bożych i darów
Ducha Świętego, dużo sił
i cierpliwości, radości i optymizmu na każdy dzień.
Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Woronowa
Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Agielowi
z okazji Imienin składamy
najpiękniejsze życzenia.
Niech dobry Bóg obdarza Cię
wszelkimi łaskami, a święty
Patron nieustannie wstawia
się za Tobą przed tronem
Pana. Życzymy zdrowia, sił,
wytrwałości oraz niezachwianej wiary i nadziei.
Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z Lidy
Czcigodnym Ojcom
Andrzejowi Wróblewskiemu
i Andrzejowi
Jodkowskiemu
z okazji Imienin życzymy
dobrego zdrowia, radości,
sił i niegasnącego zapału
w posłudze duszpasterskiej.
Niech Duch Święty nigdy
Was nie opuszcza, Matka
Boża mocno trzyma za rękę,
a święty Patron zawsze będzie obok, pomagając godnie
przeżywać każdy dzień.
Członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy dla Czyśćca
z paraﬁi Grodno-Dziewiatówka
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Kozłowskiemu
z okazji Imienin serdecznie
życzymy mocnego zdrowia,
pogody ducha, radości, ludzkiej życzliwości i wielu łask
Bożych na każdy dzień życia.
Niech Jezus Chrystus zawsze
i we wszystkim Ci pomaga,
a Duch Święty obficie wynagradza swymi darami.
Parafianie z kaplicy
w Masalanach
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Kozłowskiemu
z okazji Imienin przesyłamy
wiązankę najpiękniejszych
życzeń: zdrowia, pogody
ducha, opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona. Niech miłosierny Bóg
obdarza Cię swoim błogosławieństwem, a Matka
Najświętsza otula płaszczem
miłosierdzia.
Wdzięczni parafianie
z Brzostowicy Małej

Czcigodnemu
Księdzu Eugeniuszowi
Uczkuronisowi
z okazji Urodzin serdecznie
życzymy opieki Matki Bożej,
obﬁtych darów Ducha Świętego i łask od Pana. Niech
Wszechmocny oświeca Twą
drogę życiową, pokrzepia serce, aby wypowiadane przez
Ciebie Słowo stawało się
mocą naszej wiary, dodaje sił,
abyś zachował pogodę ducha
mimo wszelkich trudności
przy budowaniu kościoła.
Dziękujemy za Twoją dobroć,
troskę o paraﬁan i świątynię,
mądre kazania i dobre serce.
Dziękujemy mamie
za syna kapłana.
Apostolat „Margaretka” oraz
wierni z paraﬁi św. Jana
Pawła II w Smorgoniach
Czcigodnemu Księdzu
Kanonikowi Zdzisławowi
Wederowi
z okazji Imienin życzymy
mocnego zdrowia, nieustannej radości, szczęścia
i pomyślności w posłudze
duszpasterskiej. Niech
miłosierny Bóg błogosławi
każdy moment życia, Jezus
wspiera we wszystkim, Matka
Najświętsza opiekuje się i pomaga w trudnych chwilach,
Duch Święty obﬁcie obdarza
swoimi darami, a święty
Patron wstawia się za Tobą
przed tronem Pana.
Alicja i Witalij Woronowowie
ze Smorgoń
Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Zujowi
z okazji Imienin przesyłamy
serdeczne życzenia. Niech
każdy dzień będzie wypełniony pokojem i Bożym błogosławieństwem, obok będą
życzliwi ludzie, a zdrowie, radość i pomyślność nigdy nie
opuszczą. Życzymy wszelkich
łask Bożych oraz nieustannej
opieki Maryi Panny.
Franciszkański Zakon Świeckich i paraﬁanie z Lipniszek
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Radziewiczowi
z okazji Imienin z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia, obﬁtych plonów
w posłudze na niwie Pańskiej, Bożej pomocy na
niełatwej drodze kapłańskiej,
opieki Matki Najświętszej
na każdy dzień oraz życzliwych ludzi obok.
Paraﬁanie oraz członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca z Brzozówki
i Minojtów

Czcigodnemu Księdzu
Kanonikowi Zdzisławowi
Wederowi
z okazji Imienin składamy
serdeczne życzenia: zdrowia na długie lata, obﬁtych
łask Bożych i darów Ducha
Świętego. Niech Najświętsza
Maryja Panna otacza Cię
swoją matczyną opieką
i troskliwością. Dziękujemy
za posługę w naszej paraﬁi,
za mądre słowa, dobre serce
i wspaniały przykład wiary.
Chór kościelny, zakrystian
Zdzisław, członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla
Czyśćca i paraﬁanie z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Smorgoniach
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Radziewiczowi
z okazji Imienin z całego
serca życzymy szczodrych
łask Bożych, obﬁtych darów
Ducha Świętego oraz opieki
Matki Najświętszej i świętego Patrona. Niech zdrowie,
szczęście i radość nieustannie goszczą w Twoim sercu,
wszechmogący Bóg wynagradza za szczere modlitwy,
przykład pobożności
i każdy wysiłek w budowaniu
domu Bożego.
Kółka Różańcowe, apostolat
„Margaretka” i wierni
z Radunia
Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi Zujow
z okazji Imienin życzymy
wszystkiego najlepszego.
Niech Pan Bóg obdarza
swoimi łaskami, Matka Boża
otacza opieką i miłością,
a Duch Święty udziela obﬁtych darów. Życzymy także
mocnego zdrowia, niezachwianej nadziei, niegasnącej
wiary i wytrwałości w pracy
duszpasterskiej.
Mieszkańcy ze wsi Niekrasze
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Rusznickiemu
z okazji Urodzin przesyłamy
serdeczne życzenia. Niech
Bóg wynagrodzi Ci mocnym
zdrowiem, wytrwałością
i siłą, Matka Boża opiekuje się
Tobą, a Duch Święty udziela
swych darów i pomaga godnie
pełnić posługę duszpasterską.
Dziękujemy Ci za modlitwę,
oﬁarną pracę przy budowaniu
świątyni, dobre serce, mądre
pouczenia, wspaniały przykład wiary i pobożności.
Komitet Kościelny z paraﬁi
św. Maksymiliana Kolbego
i św. Stanisława Biskupa
w Korobczycach

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Kiewlukowi
z okazji Imienin serdecznie
życzymy opieki Matki Najświętszej, wszelkich łask Bożych, darów Ducha Świętego,
dużo sił i zdrowia do realizacji
Bożych zamiarów oraz życzliwych i dobrych ludzi
na drodze kapłańskiej.
Paraﬁanie z Iszczołna
Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Eugeniuszowi
Uczkuronisowi
z okazji Urodzin składamy
serdeczne życzenia: zdrowia, radości, pogody ducha,
męstwa, satysfakcji z posługi
kapłańskiej, a także życzliwych ludzi obok. Niech Matka
Najświętsza prowadzi Cię
najpiękniejszą drogą
do świętości, a miłosierny
Jezus opromienia swym światłem. Pamiętamy o Tobie
w swoich modlitwach
i dziękujemy Bogu za Twoją
obecność wśród nas.
Byli parafianie z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Łukonice
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Pyszyńskiemu
z okazji Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia.
Trudno jest myśli
przekazać słowami,
Piękno swych życzeń
na papier przelać,
Wymówić to, co jest
w sercu schowane...
Powiemy więc krótko:
żyj nam 100 lat!
Byli paraﬁanie ze Mścibowa
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Pyszyńskiemu
z okazji Imienin życzymy
radości i szczęścia, pogodnych dni, spełnienia marzeń,
satysfakcji z posługi. Niech
Chrystus przytuli Cię
do swego Najświętszego Serca, darząc błogosławieństwem
i zdrowiem, a promienie Miłosierdzia Bożego oświecają
każdy dzień życia.
Paraﬁanie i członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca z Rędzinowszczyzny i Kozłowszczyzny
Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Zdzisławowi Pikule
z okazji Imienin z serca życzymy pogody ducha, cierpliwości, mocnego zdrowia, długich
lat życia, pomyślności w pracy
duszpasterskiej i obﬁtych łask
Bożych. Jesteśmy wdzięczni
Panu za to, że posługuje

u nas gorliwy w modlitwie
i pracy kapłan, który uczy
bycia prawdziwymi chrześcijanami i zawsze jest gotów
przyjść z pomocą. Dziękujemy
za posługę w naszej paraﬁi,
mądre kazania, cierpliwość,
troskę o ludzi, a Twojej mamie – za syna kapłana.
Wierni z paraﬁi Dziatłowo
Czcigodnemu Księdzu
Janowi Rusznickiemu
z okazji Urodzin z serca życzymy mocnego zdrowia, pomyślności w każdej sprawie,
życzliwych ludzi obok, pogody
ducha i radości na co dzień.
Niech Matka Boża otula Cię
swoim płaszczem, żebyś
mógł w radości pełnić swoją
posługę i cieszyć wszystkich
szczerym uśmiechem.
Rodziny Steckiewicz
i Wasiljewych
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Kowszukowi
z okazji Imienin składamy
najserdeczniejsze życzenia.
Niech Twa wiara będzie
niezachwiana jak skały, Twa
nadzieja gorętsza niż słońce,
Twa miłość doskonała, jak
Miłość naszego Pana. Niech
Wszechmocny pokrzepia Cię
na wybranej drodze, Duch
Święty obﬁcie obdarza darami
do szerzenia Królestwa Bożego wśród wiernych, a Maryja
z matczyną troską prowadzi
do świętości.
Młodzież z katedry
grodzieńskiej
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Roubie
z okazji Imienin przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia:
błogosławieństwa Bożego,
zdrowia, radości, optymizmu,
pogody ducha, pomyślności
w pracy duszpasterskiej oraz
obﬁtych darów Ducha Świętego. Niech Matka Najświętsza prowadzi najpiękniejszą
drogą do świętości,
a miłosierny Jezus opromienia swym światłem każdy
Twój dzień.
Komitet Kościelny z Wawiórki
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Liszce
z okazji Imienin przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia.
Niech Pan błogosławi każdy
dzień posługi kapłańskiej,
a Matka Najświętsza zawsze
otacza swoją opieką. Życzymy
prawdziwej radości, mocnego
zdrowia, pomyślności
we wszystkim, szczęścia
i pogody ducha. Niech Słowo

Boże, które zasiewasz w sercach wiernych, wydaje
obﬁte owoce.
Paraﬁanie z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Świsłoczy
Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi Zajko
z okazji Imienin serdecznie życzymy wszelkich łask
Bożych, obﬁtych darów Ducha
Świętego, opieki Matki Najświętszej i świętego Patrona
na co dzień, a także dobrego
humoru, wiernych przyjaciół,
wsparcia od krewnych i bliskich. Niech Twe serce zawsze
będzie wypełnione dobrocią
i miłością, którymi nigdy się
nie boisz dzielić z nami.
Paraﬁanie z kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP, Grodno-Południowy
Czcigodnemu Księdzu
Romanowi Jałowczykowi
z okazji kolejnej rocznicy
święceń kapłańskich z serca
życzymy obﬁtych łask Bożych
oraz samych radosnych chwil
w życiu. Niech Duch Święty
opromienia swym światłem
każdy dzień Twojej posługi kapłańskiej, Jezus zawsze będzie
Twoim Przyjacielem, a Maryja
przygarnia do swego serca.
Paraﬁanie z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Hnieźnie
Czcigodnemu Księdzu
Romanowi
Wojciechowiczowi
z okazji święceń kapłańskich
składamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech Duch Święty
krzepi Twą duszę
i ciało, Matka Najświętsza
przytula do swojego Serca,
a Jezus Chrystus obdarza
błogosławieństwem i udziela
wszelkich łask. Bądź dobrym
kapłanem!
Apostolat „Margaretka”
i Kółko Różańcowe za dzieci
z Zabłocia
Czcigodnym Księżom
Andrzejowi Kowszukowi,
Andrzejowi Honczarowi i
Andrzejowi Białobłockiemu
z okazji Imienin przesyłamy
serdeczne życzenia: zdrowia,
długich lat życia, pogody
ducha, opieki Maryi Panny,
wsparcia świętego Patrona.
Niech Duch Święty oświeca
drogę kapłańską, Chrystus
zawsze będzie Przyjacielem,
a posługa na rzecz Boga i ludzi daje radość i obﬁte owoce.
Apostolat „Margaretka”
z parafii św. Franciszka
Ksawerego w Grodnie
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