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Narodzenie Chrystusa – światło nadziei
dla każdego z nas

„Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!”. Ten anielski śpiew ogłosił radosną
nowinę o narodzeniu w mieście Dawidowym, Betlejem, Syna Bożego. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia
zstąpił z Nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
ciąg dalszy na str. 3

Umiłowani w Chrystusie Panu
Bracia i Siostry!
Drodzy Diecezjanie!
„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”
(Łk 2, 14). Ten hymn radości i uwielbienia śpiewały zastępy anielskie w okolicach Betlejem w noc Bożego Narodzenia. Dziś te same słowa rozbrzmiewają
na ustach i w głębi serc wyznawców Chrystusa na całym świecie. W Święta Narodzenia Pańskiego chwalimy i wysławiamy Boga, który w swej nieskończonej miłości
do rodzaju ludzkiego dokonał czegoś zdumiewającego: w Osobie swego Syna
Jezusa Chrystusa stał się prawdziwym Człowiekiem, Emmanuelem – Bogiem
z nami. Odwieczne Słowo Ojca Niebieskiego „stało się Ciałem i zamieszkało
wśród nas” (J 1, 14).
Przychodząc na ten świat, Syn Boży wkracza do codzienności życia ludzkiego,
aby obdarzyć upragnionym pokojem nasze serca, które – niestety – tak często są
pełne smutku, niepewności i lęku. Boże Narodzenie przypomina, że nie jesteśmy
sami, że na drogach ziemskiego pielgrzymowania towarzyszy nam Jezus Chrystus, którego spotykamy na co dzień tam, gdzie jesteśmy: w naszych domach rodzinnych, w miejscach nauki i pracy, w zgiełku miast i w zaciszu wiejskich okolic.
W Osobie Jezusa Chrystusa Pan Bóg zapewnia każdego z nas o swej bezgranicznej, bezwarunkowej miłości, która nikogo nie wyklucza i o nikim nie zapomina. Aby doświadczyć tej Bożej miłości, wystarczy po prostu ją przyjąć jako dar,

otworzyć na nią swe serce i pozwolić, by w nim zamieszkała. Nie ma większego
szczęścia, niż odczuwać miłość Bożą i wierzyć, że w osobie Syna Ojciec Niebieski
jest z nami, a my z Nim.
W tym świątecznym czasie składam Wam wszystkim, drodzy Bracia
i Siostry, moje najserdeczniejsze życzenia. Jezus Chrystus się narodził, aby uświęcić i przemienić swoją łaską nas, nasze rodziny, wspólnoty parafialne i całe społeczeństwo... Niech prawda o przyjściu na świat Syna Bożego wzbudzi radość,
umocni nadzieję, rozpali miłość w każdym ludzkim sercu. Niech Dobra Nowina
o Bogu, który stał się człowiekiem, uczyni nas zdolnymi dostrzegać Go w bliźnim.
Życzę Wam wszystkim pełnych radości, pokoju i wzajemnej miłości Świąt
Bożego Narodzenia. O wszystkich pamiętam w modlitwie przed żłóbkiem nowonarodzonego Zbawiciela i proszę dla każdego o dobre zdrowie, światło Ducha
Świętego, moc wiary, Boże błogosławieństwo, obfitość wszelkich łask i darów
w nadchodzącym nowym 2020 roku!
Z pasterskim błogosławieństwem
Aleksander Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński

„Bóg miłuje niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy grzeszni”. Papież Franciszek
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Bóg się rodzi!

IV NIEDZIELA ADWENTU
Mt 1, 18-24
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach
Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali
razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.
Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją
potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał
mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się
wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna,
któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud
od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się
wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto
dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię
Emmanuel”, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu,
Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją
Małżonkę do siebie.

ZNALEŹĆ ŁASKĘ U BOGA
Zwiastowanie należy do najpiękniejszych scen z Ewangelii. Ukazuje spotkanie dwóch miłości: Boskiej i ludzkiej.
Anioł nazywa Maryję pełną łaski i oznajmia, że Pan jest z
Nią. Ta ważna prawda mówi o tym, że Bóg wychodzi do człowieka z inicjatywą. Jednak Jego miłość chce być odwzajemniona.
Naturalną drogą rozwoju miłości jest pragnienie wydania plonu. To on świadczy o pięknie i prawdziwości relacji,
która zespala osoby. Spotkanie Boga z Maryją owocuje cudownym poczęciem Jezusa, dokonanego z Ducha Świętego.
W naszym życiu dzieje się podobnie. Każdy człowiek doświadcza własnego zwiastowania i otrzymuje zaproszenie
do wydania owocu. W ten sposób pragnie się w nas narodzić
Jezus, by kochać i zbawiać. Przyjmując łaskę Bożą jak Maryja, pozwalamy Panu czynić w życiu cuda.
Czy moje codzienne słowa i czyny wydają owoc?
Jak współpracuję z łaską daną mi przez Boga?

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
Mt 2, 13-15. 19-23
Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się
Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego
Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem;
bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On
wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do
Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się
spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: „Z
Egiptu wezwałem Syna mego”. A gdy Herod umarł, oto
Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł:
„Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo
już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc
wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.
Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce
ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we
śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta,
zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo
Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”.

DAĆ SIĘ BOGU PROWADZIĆ
Życie Świętej Rodziny było całkowicie podporządkowane
Jezusowi. Od momentu zwiastowania zarówno Maryja, jak i
Józef doskonale wiedzieli, że zostali powołani do czegoś, co
ich przerasta. Jednak Bóg nieustannie czuwał nad nimi.
Gdy życie Dziecięcia było zagrożone, Ojciec Niebieski
posyła swego anioła, by we śnie nakazał Józefowi z rodziną uciekać do Egiptu. Po ludzku podjęcie takiej decyzji było
bardzo trudne, gdyż oznaczało zostawienie wszystkiego –
krewnych, przyjaciół, rodzinnego domu – i wyruszenie w
nieznane. Dzięki niezachwianej ufności w Boże prowadzenie oraz miłość do Jezusa Maryja i Józef bez wahania podjęli
trud wędrówki, byle tylko zrobić wszystko, co w ich mocy, i
zapewnić ludzkie bezpieczeństwo Synowi Najwyższego.
Współczesne rodziny również są nieraz narażone na rozmaite trudności. Wiele z nich doświadcza kryzysów, które
nierzadko kończą się dramatem rozwodu, wewnętrznym
rozdarciem i cierpieniem dzieci...
Obchodząc święto Świętej Rodziny, módlmy się za
wszystkie rodziny, aby pozostając wierne Bogu i Jego przykazaniom, potrafiły sprostać wyzwaniom, a także uczyły się
przebywać w harmonii ze Stwórcą.
Jak traktuję najbliższych członków swojej rodziny?
Co według mnie jest najtrudniejsze w relacjach
z bliskimi mi osobami?
Ks. Jerzy Martinowicz

Ks. Jerzy Martinowicz

Stwórca szczególnie miłuje człowieka. Po grzechu pierworodnym nie pozostawia go samego, lecz daruje mu zbawienie, decydując się na cudowny krok. Bóg przyjmuje ludzką naturę.
Słowo staje się Ciałem (por. J 1, 14).
Boże Narodzenie wyraża niezgłębioną prawdę
o Wszechmocnym, który uczynioną przez siebie rzeczywistość w sposób niezwykły
uporządkował, a człowieka,
stworzonego na swój obraz,
wywyższył, obdarowując samoświadomością, wolnością
i zdolnością podejmowania
decyzji. Jest ono misterium
miłości i wiary, które budzi
poczucie
bezpieczeństwa,
odwagę i nadzieję. Chrystus

przychodzi, byśmy nie byli samotni, byśmy się nie lękali...
Zaświadcza, że został posłany jako Emmanuel, czyli Bóg
z nami.
Boże Narodzenie jest
tajemnicą dotyczącą całej
ludzkości. Przyjście Jezusa na
ziemię ma istotne znaczenie
dla wszystkiego stworzenia.
Poprzez wcielenie Pan odmienia historię narodów, każdego
obdarzając szansą na szczęśliwą wieczność w Niebie.

Wierzący w Chrystusa zostaną
zbawieni.
Świętowanie
Narodzin
Zbawiciela
nie
polega
na szukaniu lśniących światełek czy prezentów, przeładowaniu
się
pysznymi
obiadami i wieczerzami, lecz
na rozpaleniu płomyka miłości w ubogiej grocie Betlejem
swojego serca. Zgłębić sens
tych świąt będziemy mogli,
jeśli podobnie jak św. Józef
uczynimy miejsce na milcze-

nie; jeśli podobnie jak Maryja
powiemy Bogu „Oto ja”; jeśli
podobnie jak Jezus będziemy
blisko tych, którzy są samotni; jeśli podobnie jak pasterze
opuścimy nasze zagrody, aby
oddać pokłon nowo narodzonemu Królowi.
Spędźmy uroczystość Bożego Narodzenia w duchu
wzajemnej miłości. Radujmy
się, gdyż Dzieciątko Jezus jest
pośród nas teraz i na zawsze.

Drodzy Czytelnicy!
W imieniu zespołu redakcyjnego życzę Wam spokojnego i owocnego przeżywania Bożego Narodzenia,
bogatego w niespodzianki od Chrystusa! Niech Dziecię Jezus pogłębia naszą wiarę, wzmacnia nadzieję,
a serca wypełnia miłością. Życzę, abyśmy wszyscy w tym świętym czasie stali się wyciszonym Betlejem, gdzie
można usłyszeć głos Pana.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego 2020 roku!

Obrzęd wieczerzy wigilijnej w rodzinie

Boże Narodzenie to jedno z najbardziej uroczystych świąt w tradycji chrześcijańskiej. Poprzedzająca je Wigilia jest
pięknym i wzruszającym czasem dla każdej rodziny. Przeżywanie jej w duchu jedności, wspólnoty i miłości przybliża klimat
nocy betlejemskiej. Głębokie przeżycie tego wieczoru jednoczy krewnych, pozostawiając w sercu miłe wspomnienia.

Przebieg wieczerzy wigilijnej

Na centralnym miejscu w mieszkaniu ustawia się żłóbek
z figurą Dzieciątka Jezus. Stół nakrywa się białym obrusem
(można go przyozdobić również igliwiem). Pod obrusem
umieszcza się siano. Pośrodku stołu stawia się świecę wigilijną, której światło jest symbolem obecności Chrystusa. Obok
kładzie się Biblię i opłatek. Gdy na niebie ukaże się pierwsza
gwiazda, na znak Gwiazdy Betlejemskiej, rodzina gromadzi się
wokół wigilijnego stołu. Jedno miejsce zostawia się wolne jako
wyraz pamięci o bliskich zmarłych czy podróżnych, którzy mogą
niespodziewanie zapukać do drzwi. Wszyscy stoją, a najstarszy
z rodziny zapala świecę. Po czym mówi:
Oto Światłość, która w noc dzisiejszą przyszła na ziemię, by
rozproszyć ciemności grzechu.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Ojciec rodziny lub najstarsza osoba z rodziny odczytuje
fragment Ewangelii św. Łukasza:
„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby
przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis
odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu
i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją,
która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi
czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła
Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca
w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż
nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i
chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.
A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w
pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała
Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania»” (Łk 2, 1-14).
Oto słowo Pańskie.
Wszyscy: Chwała Tobie,
Chryste.
Potem śpiewa się
kolędę.

Wspólna modlitwa

Ojciec lub matka odmawia niżej podane prośby, a wszyscy
odpowiadają: „Wysłuchaj nas, Panie!”.
P: Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię
i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swego Syna, Jezusa
Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię, udziel naszej
rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy,
W: Wysłuchaj nas, Panie!
P: Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. Ciebie prosimy,
W: Wysłuchaj nas, Panie!
P: Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych,
głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej
świętej nocy. Ciebie prosimy,
W: Wysłuchaj nas, Panie!
P: Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem
i światłem Twej chwały. Ciebie prosimy,
W: Wysłuchaj nas, Panie!
P: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości jednorodzonego Syna Twojego.
Spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
W: „Ojcze nasz…”.

Łamanie się opłatkiem i życzenia

Obrzęd łamania się opłatkiem uczy, że nawet ostatnim
kawałkiem chleba należy dzielić się z bliźnim, a jednocześnie przypomina, że Syn Boży stał się Człowiekiem i ustanowił
Eucharystię.
P: A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się
opłatkiem, chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości
wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. W Nim każdy człowiek
znajdzie dobroć i przyjaźń. Niech On będzie zawsze z nami w naszym domu.
Ojciec rodziny składa wszystkim życzenia i przełamuje się
opłatkiem najpierw z matką, a potem z pozostałymi członkami
rodziny. To samo czynią następnie wszyscy obecni.

Spożywanie wieczerzy

Na stole podajemy jedynie potrawy bezmięsne i napoje
bezalkoholowe. Spożywanie wieczerzy powinno przebiegać
w atmosferze rodzinnej życzliwości.

Modlitwa po wieczerzy

P: Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi, za
ten wieczór wigilijny oraz dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała
na wieki.
W: Amen.
Po wieczerzy świąteczny nastrój podtrzymujemy śpiewem kolęd i wzajemnym obdarowywaniem się upominkami.
Przy choince oczekujemy na Pasterkę, na którą w miarę możliwości wybieramy się całą rodziną.
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Narodzenie Chrystusa
– światło nadziei
dla każdego z nas

ciąg dalszy ze str. 1

Boże Narodzenie to jedno z najbardziej pogodnych i pięknych
świąt, wypełnione atmosferą powszechnej zgody i miłości. O tym,
jak należy przeżywać ten szczególny czas rozmawiamy z biskupem pomocniczym diecezji grodzieńskiej Józefem Staniewskim.
– Ekscelencjo, proszę
opowiedzieć o tradycjach
świętowania Bożego Narodzenia w rodzinie Księdza Biskupa.
– Dzięki Bogu, od
dzieciństwa
była
mi
przekazywana tradycja
świętowania Bożego Narodzenia przez krewnych,
dziadków i rodziców.
Dziś zachowują ją wnuki
i prawnuki rodziny Staniewskich.
Zawsze staramy się
przeżywać tę uroczystość
razem. Obecnie gromadzimy się w składzie
czterech pokoleń. Jedziemy do mamy, do domu
w Zaniewiczach. Męska
połowa stawia choinkę
i stół. Prawnuki (najstarsza prawnuczka ma już
14 lat) odświętnie ubierają drzewko. Starszy brat
przynosi siano. Stół przykrywa się białym obrusem, stawia się talerz
z opłatkiem, zapala się
wigilijną świecę „Caritas”.
Koniecznie zostawia się
miejsce dla wędrownika
(nie używam wyrażenia
„pusty talerz”, bo postawione naczynie z miłością czeka na gościa).
Gdy na niebie pojawia
się pierwsza gwiazdka
i wszyscy już są, rozpoczynamy modlitwę: odmawiamy siedem pacierzy i krótki katechizm,
wspominamy zmarłych.
Potem czytamy Ewange-

lię o narodzeniu Jezusa
Chrystusa, dzielimy się
opłatkiem, składamy życzenia. Po czym zabieramy się do spożywania
wieczerzy wigilijnej – 12
potraw. Dziś już prawnuki śledzą, by rzeczywiście
nie było ich mniej. Potem
śpiewamy kolędy, dzieci
i młodzież recytują wiersze o Bożym Narodzeniu i
oczywiście dajemy sobie
nawzajem prezenty. Później jedziemy do kościoła
na Pasterkę. Po powrocie
do domu pierwsze wchodzą dzieci. Spieszą się
odszukać pod sianem na
stole cukierki – prezent
od św. Mikołaja dla najgrzeczniejszych.
Już od ponad 20 lat
w mojej rodzinnej parafii
istnieje cudowny zwyczaj: po Pasterce dzieci
recytują dla obecnych
wiersze, śpiewają kolędy,
za co otrzymują od rady
kościelnej słodki poczęstunek. A propos, dzieci bardzo chętnie biorą
udział w tych występach.
Nawet przyjezdni chłopcy i dziewczęta z impetem pragną wykazać się
przed lokalnymi parafianami swymi zdolnościami.
– Jakie Boże Narodzenie pamięta się najwyraźniej?
– Jest to tak podniosłe i piękne święto, że

z każdego roku można
by napisać wspomnienie. Kiedyś przy rodzinnym stole wigilijnym
gromadziło się nas sześć
osób, dziś jest koło 30.
Jako pierwsza do naszej
rodziny dołączyła żona
brata Maria. Potem szwagrowie Romuald i Stanisław. Urodzili się pierwsi
wnukowie,
prawnuki…
Dla nas ważne znaczenie
ma zachowanie chrześcijańskiej tradycji. Dzięki
zgraniu się uczestników,
pod pilnym okiem mamy
wieczerza
wigilijna
w domu rodzicielskim
odbywa się niezmiennie
od 1958 roku. Gdy kiedyś
zapytałem tatę, jak odbywała się Wigilia wcześniej, zanim przyszedłem
na świat, odpowiedział:
„Tak samo jak dziś, tylko
w oczekiwaniu na ciebie!”. Teraz zaś, gdy taty
nie ma już z nami cieleśnie, odczuwamy jego
obecność duchową, gdyż
zachowujemy tradycję,
którą on kontynuował
w ciągu wielu lat.
– W jaki sposób my,
wierni, powinniśmy obchodzić Boże Narodzenie?
Jakie składniki są obowiązkowe do owocnego
przeżycia tych świąt?
– Chrystus się rodzi
– nas oswobodzi. W ten
sposób witamy się nawzajem. Bóg jest wśród

nas. Warto przyjąć tę
prawdę z czystym sercem i pałającą duszą.
Co się tyczy składników
owocnego przeżywania
świąt, papież Franciszek
1 grudnia we włoskim
mieście Greccio podpisał
List Apostolski „Admirabile signum” o cudownym znaku betlejemskim.
Właśnie tam możemy
znaleźć
podpowiedź:
„Kochani! Utożsamiajmy
się z Maryją, która położyła swego Syna w żłobie, bo nie było miejsca
w domu. Wraz z Nią oraz
ze św. Józefem, Jej Oblubieńcem, utkwijmy swój
wzrok w Dzieciątku Jezus.
Jego uśmiech rozkwitający w nocy niech rozproszy
obojętność i otwiera serca na radość tych, którzy
czują się miłowani przez
Ojca, który jest w Niebie”.
– We współczesnym
świecie istnieje wiele ludzi, którzy stracili Boga
lub jeszcze nie znaleźli
do Niego drogi. Są też ci,
którzy święto przyjścia
Chrystusa na świat będą
obchodzili w samotności.
Jakie słowa Ekscelencja
skierowałby do nich?
– Papież Benedykt
XVI mówił: „Gdzie miłość,
przebaczenie i zgoda,
tam jest Boże Narodzenie”. Dzieciątko Jezus jest
dziś wśród nas. Wszechmocny pozwala się przytulić, by nikt już nie czuł
się samotny czy odrzucony. Ci, którzy w to nie
uwierzą, pozostaną zamknięci na swej drodze
ku szczęściu, sami na wybranym szlaku.
Jeśli nie wiesz, gdzie
jest morze, idź za strumieniem rzeki, doprowadzi cię do celu. Jeśli
nie wiesz, gdzie można
spotkać Boga, podążaj za
tymi, którzy już Go spotkali i zmierzają ku nowonarodzonemu Dzieciątku.
Z pokornym zaufaniem,
nie z pyszną zaciętością,
że nie jest możliwe, by
Bóg stał się bezbronny.
Jak pisze papież Franciszek, Boże Narodzenie,
Szopka to żywa Ewangelia. Ukazuje troskę
Stwórcy oraz to, że schodzi On do naszej małości.

– We wspomnianym
wcześniej
liście
papież Franciszek pisze, że
w Szopce zaczyna „bić
serce” w chwili, gdy kapłan kładzie tam figurkę
Dzieciątka Jezus. Wszystko dla Niego i przez Niego, On zaś dla człowieka.
To prawda, że gwiezdne
niebo jest symbolem
naszej samotności, porzucenia wśród trosk
życiowych. Jednak blask
Gwiazdy Betlejemskiej
pokazuje, że Bóg nie zostawia nas samych, że
wśród mroku życia istnieje światło Jego Miłości. Chrystus przychodzi na świat, aby dawać
nowe życie, leczyć i odbudowywać. Być posłusznym Bożej woli i Bożemu
planowi zbawienia – oto
hasło dla nas dziś.
– Jak w tym roku będzie wyglądało świętowanie Wigilii i Bożego Narodzenia dla Ekscelencji?
– Bóg tak kieruje, że
prawie co roku obchodzę Święta Bożego Narodzenia w jednej z parafii
diecezji. W tym roku na
Pasterkę zaprosił mnie
ks. kanonik Oleg Dul,
proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Wołkowysku. A propos, w tym
mieście w 1995 roku rozpoczynałem swoją posługę duszpasterską. Więc
wracam tam z chęcią
i przyjemnością.
– Czego by chciał Ekscelencja życzyć czytelnikom „Słowa Życia” z okazji
nadchodzących świąt?

– Umiłowani Bracia i Siostry, drodzy
Czytelnicy
naszej
diecezjalnej
gazety! Chrystus się rodzi – nas oswobodzi.
Niech Wasze serca
żyją Bogiem i biją
dla innego człowieka. Życzę, by 2020
rok Pański w naszej
Ojczyźnie był nadal wypełniony pokojem, dobrobytem
i miłością braterską.
Błogosławionych
– Co swoim przyjściem świąt i szczęśliwego
na świat mówi Boże Dzie- nowego roku!
cię i co mamy Mu odpowiedzieć?

Kinga
Krasicka

Papież Franciszek
Pokój jest dobrem cennym,
przedmiotem
naszej nadziei,
do którego dąży
cała ludzkość.
Nadzieja na pokój to postawa ludzka, która zawiera napięcie egzystencjalne, ze względu na które
nawet niekiedy uciążliwą
teraźniejszość „można
przeżywać i akceptować,
jeśli ma jakiś cel i jeśli
tego celu możemy być pewni, jeśli jest to cel tak
wielki, że usprawiedliwia
trud drogi” (Spe salvi, 1).
Dzięki temu nadzieja jest
cnotą, która każe nam wyruszyć w drogę, daje nam
skrzydła, by iść naprzód,
nawet gdy przeszkody wydają się nie do pokonania.
Nasza ludzka wspólnota
nosi w pamięci i ciele znaki
wojen i konfliktów, które
następowały po sobie z
coraz większymi możliwościami zniszczenia, a
które nie przestają dotykać szczególnie najuboższych i najsłabszych.
Nawet całym narodom
trudno wyzwolić się z okowów wyzysku i korupcji,
podsycających nienawiść
i przemoc. Do dziś, wielu mężczyznom i kobietom, dzieciom i osobom
starszym odmawia się
godności, nietykalności
fizycznej, wolności – w tym
wolności religijnej – solidarności wspólnotowej,
nadziei na przyszłość.
Wiele niewinnych ofiar
znosi udrękę upokorzenia i wykluczenia, żałoby
i niesprawiedliwości, a
nawet urazów wynikających z systematycznych
zaciekłych prześladowań
przeciw swemu ludowi i
swoim bliskim.
Każda sytuacja zagrożenia wywołuje nieufność
i skupienie się na swoim statusie. Nieufność i
strach zwiększają kruchość relacji oraz zagrożenie przemocą, w błędnym
kole, które nigdy nie może
prowadzić do relacji pokojowych. W związku z
tym, nawet odstraszanie
nuklearne może stworzyć
jedynie złudne bezpieczeństwo.
Dlatego nie możemy oczekiwać utrzymania stabilności na świecie poprzez
strach przed unicestwieniem, w bardzo niestabilnej równowadze, zawieszonej na skraju otchłani
nuklearnej i zamkniętej
w murach obojętności,
gdzie podejmowane są
decyzje społeczno-gospodarcze otwierające drogę
do dramatów odrzucenia
człowieka i stworzenia,
zamiast strzec siebie nawzajem.
Musimy dążyć do prawdziwego braterstwa opartego
na wspólnym pochodzeniu od Boga, braterstwa
realizowanego w dialogu
i wzajemnym zaufaniu.
Pragnienie pokoju jest
głęboko zakorzenione w
sercu człowieka i nie wolno
nam rezygnować, godząc
się na coś, co byłoby od
niego mniejsze.
Fragment Orędzia na 53.
Światowy Dzień Pokoju
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 Papież Franciszek i wielki
imam al-Azhar zaproponowali
ONZ ustanowienie 4 lutego
Światowym Dniem Braterstwa. Przesłanie w tej sprawie
przekazano sekretarzowi generalnemu organizacji. W tym
celu do Nowego Jorku (USA)
wyruszyli członkowie Komitetu do realizacji „Dokument
o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”. Oprócz tego Ojciec Święty
i wielki imam zasugerowali
ONZ zwołanie w niedalekiej
przyszłości światowego szczytu
poświęconego tematowi powszechnego braterstwa.
 Kard. Pietro Parolin przewodniczył inauguracji Roku
Jubileuszowego, związanej
z obchodzonym w 2020 roku
100-leciem uznania Matki
Boskiej Loretańskiej patronką
podróżujących samolotami.
Współpracownik papieża otworzył Drzwi Święte Jubileuszu w maryjnym sanktuarium
w Loreto (Włochy). Uroczystość
miała miejsce 8 grudnia. Jubileusz Loretański będzie trwał
do 10 grudnia 2020 roku.
 Amerykańscy katolicy nie
ustają we wspieraniu Kościoła
w różnych częściach świata.
W tym roku zebrano 1,6 miliona dolarów na pomoc wiernym
w Środkowej i Wschodniej
Europie. 832 tysiące dolarów zostanie przeznaczonych
na Kościół w Afryce. Na ostatnim posiedzeniu komitetu Konferencji Katolickich Biskupów
USA zatwierdzono projekty,
potrzebujące wsparcia finansowego. Dotyczą m.in. formacji
seminarzystów, inicjatyw opieki pasterskiej nad rodzinami,
odnowienia świątyń itd.
 Lewicowa partia Podemos chce „odłączyć” miasto
Jaen (Hiszpania) „od wydarzeń religijnych” i zamierza
wprowadzić zakaz sprawowania w miejscach publicznych
chrześcijańskich obrzędów.
W tej południowej prowincji
jest największy w całym kraju
odsetek praktykujących katolików (ponad 50%). Największe
uroczystości z okazji świąt
kościelnych odbywają się tam
w czerwcu, październiku i listopadzie. Inicjatywa ta nie podoba się przedstawicielom Partii
Ludowej. Przypominają oni, że
członkowie Podemos regularnie
uczestniczą w uroczystościach,
m.in. orszakach z okazji Bożego
Narodzenia i święta Trzech
Króli, zapominając, że „również są chrześcijańskie”.
 W Polsce powstał komitet organizacyjny beatyfikacji
kard. Stefana Wyszyńskiego,
która odbędzie się 7 czerwca
2020 roku na placu Piłsudskiego w Warszawie. W skład
poszczególnych komisji oraz
sekcji weszli księża i świeccy
– w sumie 86 osób. Współpracować z nimi będą także
obecni podczas uroczystości
przedstawiciele władz państwowych i władz miasta,
a także wojska i policji. „Wszyscy powinni się włączyć w tę
beatyfikację, która ma, oprócz
ściśle religijnego i kościelnego
charakteru, również wymiar
narodowo-państwowy” – podkreślił metropolita warszawski
kard. Kazimierz Nycz.
vaticannews.va; niedziela.pl;
ekai.pl
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Stoimy u progu Świąt Bożego Narodzenia. Ta podniosła uroczystość przypomina nam o niezmierzonej miłości Stwórcy do ludzi. Dla naszego zbawienia zesłał On na ziemię swego jednorodzonego
Syna, pozwolił Mu się urodzić w ubogiej stajence, a później ponieść śmierć na krzyżu. Czy jesteśmy świadomi tej Prawdy? Czy jesteśmy świadomi, że Bóg kocha nas mimo naszych niedoskonałości
i upadków? Czym jest dla nas Jego miłość? Czy potrafimy ją dostrzec w codziennym życiu?

Kl. Witalij: W moim rozumieniu miłość Boga jest miłością absolutną. Nie jest podobna do miłości człowieka,
do miłości tego świata. Miłość Pana jest wieczna
i doskonała. Jak ogień, który nigdy nie zgaśnie. Źródło
niezmiennej miłości znajduje się w samym Bogu, jest Jego
istotą. Nikt nie zdoła tej miłości zatrzymać czy ją zwalczyć. To
ona zwycięża wszystko: pychę, kłamstwo, zdradę, grzech... Odczuwam miłość Bożą każdego dnia. Budząc się rano, rozumiem, że Pan
daje mi ten dzień po to, bym się uczył kochać Go jeszcze bardziej. Jego
miłość pomaga mi przezwyciężać wszelkie przeciwności, duchowe porażki,
cierpienie fizyczne. Dzięki miłości Najwyższego patrzę na każde wypróbowanie trochę inaczej: Jezus umierał na krzyżu z miłością, ja również staram
się wszystko przyjmować z miłością.

Maria, 23 lata:
Boża miłość jest wyjątkowym darem w życiu każdego chrześcijanina. Jednak człowiek nieraz umie ją odczuć dopiero
w chwilach trudnych. Nie jestem wyjątkiem. Gdy
moje życie wypełniły ból i rozpacz wyolbrzymione
z powodu wieku, gdyż przypadły na okres dojrzewania,
Pan pozwolił mi odczuć, jak bardzo mnie kocha. Dziś, mając
to trudne doświadczenie za sobą, dostrzegam miłość Stwórcy
co dnia: w troskliwym spojrzeniu kochającej osoby, udanej potrawie, którą przygotowałam, spóźnionym autobusie, na który bym
inaczej nie zdążyła i nie byłabym w pracy na czas... Miłość Boga jest
wszędzie, ważne jest, czy chcemy ją dostrzec...

Maria, 25 lat: Utożsamiam miłość Pana Boga z całym swoim życiem.
Andrzej, 15 lat: Miłość Boga jest dla mnie czymś szczególnym. Nie ma
To dzięki niej jestem na tym świecie. Nikt nie potrafi kochać mnie
granic. Przecież Bóg oddał w ofierze swojego jednorodzonego Syna
(nawet ja sama) tak piękną miłością, jak Pan. Dzięki bezgraz miłości do człowieka. Osobiście odczuwałem ją wielokrotnie.
nicznej miłości Boga codziennie się budzę, mam rodzinę,
Nieraz napotykałem problemy, z którymi sam raczej nie dałPrzemek, 24 lata:
kolegów, pracę, studia – wszystko… Od niedawna jako
bym rady. Pan kierował mnie w poszukiwaniu dobrego
Dla mnie miłość Boga jest
oznakę Bożej miłości zaczęłam postrzegać również
rozwiązania, stawiał na mojej drodze ludzi, którzy
szczególnie wyraźna podczas
życiowe wypróbowania i „niewysłuchane” prośby.
mi pomagali, i wszystko się udawało! Nie myślę
Mszy św. Gdy jestem w kościele, czuję
Przecież czasami rodzic jest zmuszony odmóo Bogu jak o dalekim krewnym. Jest moim Ojspokój, wewnętrzne wyciszenie. Bóg daje taką
wić swojemu dziecku czegoś ze względu
cem i Przyjacielem, więc powierzam Mu
wymuszoną przerwę – nieraz dla mnie wręcz konieczna jego dobro, a zabiegi lekarza nieraz
wszystko. Ufam, że mimo wszelkich
ną. Nawet po chwilach rozproszenia w trakcie Eucharystii
sprawiają pacjentowi ból, by późtrudności życiowych, Pan nigdy mnie
często zauważałem, że właśnie tam wszystko się w moim życiu
niej przynieść ulgę…
nie zostawi.
jakoś porządkowało i ustawiało na swoim miejscu.
Angelina, 13 lat: Zanim przystąpiłam do I Komunii Świętej,
często w niedziele wolałam wyjść na dwór z kolegami, obejrzeć
film, pograć w telefonie niż uczestniczyć w Eucharystii… Jednak
gdy przyjęłam Jezusa do swego serca, coś się we mnie zmieniło.
Dziś staram się być na Mszy św. codziennie. Lubię atmosferę
świątyni, łatwiej mi się tam modli. Myślę, że ta zmiana, która
we mnie zaszła, że pojawiło się we mnie pragnienie przebywania z Chrystusem, jest właśnie przejawem miłości Boga do mnie.
Pan pociąga mnie ku sobie, bo pragnie mojego zbawienia.

s. Antonina SSND: Miłość Boga to coś tajemniczego, nie
do ogarnięcia moim rozumem, a zarazem coś bardzo bliskiego
i znajomego. Wcześniej wydawało mi się, że jeśli kocham Boga to
i On mnie kocha. Dziś rozumiem, że kochał i kocha mnie zawsze,
bezwarunkowo, nawet jeśli zapominam o Nim. Jego miłość nie
jest podobna do naszej – ludzkiej – miłości i nie mierzy się liczbą
dobrych uczynków. Doświadczam jej co chwilę, gdy rozumiem,
że każdy dzień otrzymany od Pana jest niepowtarzalny. Jeśli jest
w nim radość – to On, jeśli łzy – to również On, ale dużo bliżej.
Uświadomiłam sobie jedno: Jego plany dla mnie są najlepsze,
choć nie zawsze mi się podobają. Mój Bóg nigdy się nie spieszy,
lecz zawsze przychodzi na czas. Dziś, jeśli coś się w moim życiu
wydarza, nie pytam „dlaczego?”, tylko mówię „więc do czegoś to
jest potrzebne”. Zawierzając Jezusowi wszystko, otrzymuję Jego
samego w Eucharystii oraz Jego miłość w podarowanym mi przez
Niego życiu.

Jarek, 5 lat: Bóg nas kocha,
bo dał się przybić do krzyża. A szatan nie. Szatan nas
nie kocha.

Maria, 17 lat: Bóg zawsze
jest z nami mimo naszych
nieraz złych uczynków i niedoskonałych wyborów. Kocha
nas takimi, jacy jesteśmy. Czy
zauważamy tę miłość? Czy ją
cenimy? Każdy człowiek doświadcza miłości Pana w inny
sposób. Dla mnie osobiście
przejawia się przede wszystkim w moich kochających
rodzicach, wiernych i wyrozumiałych przyjaciołach, fajnych
nauczycielach. Bóg zawsze jest
ze mną, nawet jeśli czuję się
samotna. Jego miłość ogrzewa duszę w najtrudniejszych
chwilach życia. Jednak i my
powinniśmy wychodzić Mu
na spotkanie. Przecież miłość
pragnie być odwzajemniona!

Barbara, 79 lat: Miłość Boża towarzyszy mi w cudowny sposób od samego początku. Zostałam poczęta w czasie wojny,
więc mama postanowiła usunąć ciążę. Była już u lekarza, gdy
tata wbiegł do pokoju. Ujął ją za rękę i ściągnął z krzesła. Gdyby
ojciec nie zdążył, nigdy bym nie przyszła na świat. Dzięki Jego
łasce urodziłam i wychowałam synów na uczciwych ludzi i dobrych ojców i mężów. W ciągu swego życia przeszłam dwie choroby nowotworowe, doznałam kilku innych uzdrowień. Patrząc
na świat, nadal się zachwycam jego pięknem i Bożą mądrością.
Jak wspaniale wszystko stworzył! Co wieczór dziękuję Panu
nie tylko za przeżyty dzień, lecz także za wszystkie dni, które
od Niego otrzymałam.
Anita, 18 lat: Czym dla mnie jest miłość Boża? Chyba tlenem…
Sensem życia, źródłem radości, powodem, by wstawać rano.
Jednak nie da się przekazać całego jej znaczenia w słowach.
Miłość Pana jest jak powietrze – gdy go brakuje, zaczynasz się
dusić, a nawet możesz umrzeć. Powietrze, choć niewidzialne
dla oczu, jest wszędzie. Tak też jest z Bożą miłością – dostrzegam ją na każdym kroku: w pięknym wschodzie słońca, orzeźwiającym powiewie wiatru, łagodnym cieple słonecznych promieni, kwitnącym jaśminie, zapachu po ciepłym deszczyku,
uśmiechu dziecka, wsparciu przyjaciela. W niezachwianym
pokoju wewnątrz, mimo że miałam wybuchnąć. W wyciągniętej
ręce do kogoś, kto tego potrzebuje. W hojnej obecności. Wiem,
że są osoby przez które Bóg mnie kocha. A gdy zaczynam się tą
miłością dzielić, otrzymuję jej sto razy więcej. Bóg jest miłością,
i czy tego chcemy, czy nie, bez niej wszystko traci sens.

Dk. Eugeniusz: Boża Miłość to najbardziej nieprzenikniona Tajemnica, którą zarazem widzi się najwyraźniej, gdyż przejawia się nieustannie. Jednak
dostrzec ją może tylko ten, kto jest czystego serca, ten, kto niestrudzenie szuka Prawdy. Boża Miłość jest Prawdą. Prawdą, która nas wyzwala. Prawdą,
bez której nie da się wyobrazić relacji między tymi, kto kocha. Prawdą, której człowiek nie może stworzyć czy wymyślić, lecz jedynie odkryć i przyjąć
– nie komentując, w milczeniu. Boża Miłość jest Milczeniem. Ten, kto kocha, nie potrzebuje słów. Kochający cieszy się samą obecnością ukochanej osoby.
Boża Miłość jest Obecnością. Szczególnie w chwilach, gdy się wydaje, że wszyscy cię zostawili, że nawet bliscy stali się dalecy. Boża Miłość jest Bliskością.
Nie tylko w chwilach trudnych, lecz także tych wypełnionych radością, gdyż nie każdy potrafi zrozumieć twoje szczęście i je z tobą dzielić.
Miłość nie skupia się na uczuciach, choć ich nie wyklucza. Miłość nie jest abstrakcyjna, lecz wyraża się w konkretnych czynach. Niepodważalnym dowodem
na to jest przyjście Jezusa Chrystusa na ten świat, by ofiarą z siebie zbawić każdego z nas. Boża Miłość to Narodzenie, które się wydarza za każdym razem,
gdy pozwalamy Bogu działać w naszym życiu...
O. Kazimierz OMI: Dziecko kształtuje w sobie
obraz Boga na podstawie relacji do swego taty. Kiedy ja byłem mały, zwaliła się na mnie ciężka drabina i przygniotła. Wtedy mój tata, który stał obok,
nagłym ruchem odrzucił ją, aby mnie uratować.
Dzięki jego czujności i zapobiegliwości, ta drabina
nie zdążyła mnie całkiem przygnieść. Nic mi się nie
stało. Jednak zobaczyłem wtedy, co ojciec jest w stanie zrobić dla swojego dziecka. O ileż bardziej kocha
mnie i zbawia wiecznie Ojciec w Niebie. Jestem pełen podziwu dla Jego miłości, a zarazem nie zdaję
sobie sprawy, jak bardzo mnie kocha.

Helena, 41 lat: Bóg ukazuje nam, że wszystko ma sens, nie dzieje się tak po prostu,
bez powodu. Poprzez trudne sytuacje życiowe chce nas czegoś nauczyć. Dzięki Jego łasce
mogę żyć takim życiem, na które zasługuję,
choć nie zawsze doceniam to, co mam. Uważam, że aby odczuć Bożą miłość, trzeba się
na nią otworzyć. Ważne jest też ufać Chrystusowi. Dlatego każdy swój dzień rozpoczynam od słów „Jezu, ufam Tobie!”.

Teresa, 55 lat: Im bliżej jest twój ostatni dzień, tym
lepiej rozumiesz, jak mało kochałeś Boga, bo mało
się modliłeś w młodości, bo na pierwszym miejscu stawiałeś sprawy domowe, rodzinne, problemy,
na które traciłeś całą energię, siły, czas… A na modlitwę pozostawało niewiele… Jednak Bóg wszystko
przebaczał. W najtrudniejszych chwilach nie zostawił mnie samej, wysłuchał moich modlitw, gdyż
właśnie wtedy były najbardziej szczere. Więc teraz
codziennie dziękuję Panu za łaski i cierpliwość, proszę o przebaczenie, a także o to, by mnie, grzeszną,
nigdy nie zostawił.

Swietłana, 31 lat: Jestem pewna, że miłość Boża towarzyszy mi przez całe życie. Pan jako kochający Ojciec proponuje mi bycie rzeczywiście szczęśliwą. Każdego dnia widzę, jak obsypuje mnie najróżniejszymi darami, błogosławi, strzeże, przychodzi na osobiste
spotkanie w trakcie modlitwy i Eucharystii, a czasami też czyni cuda… Poprzez swoje Słowo uczy, inspiruje, ukorzenia
nadzieję i upomina. Oczywiście z miłości umacnia mnie podczas trudności i wypróbowań. Czasami nie jest łatwo
zrozumieć, tym bardziej z pokorą zaakceptować taką miłość, jednak jest to konieczne, aby dostrzec
owoce zaufania we wszystkim Ojcu Niebieskiemu. Wszystko ma sens. Jednak najwyraźniej
odczuwam miłość Bożą – całym swym sercem i duszą – gdy w trakcie spowiedzi słyszę
wypowiadane przez kapłana słowa o tym, że Pan przebacza mi moje grzechy…
W tych chwilach zjednoczenia z Chrystusem Bóg po prostu bierze mnie
Wiktoria Sidar
w ramiona swego miłosierdzia!
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Wieczór wigilijny. Palą
się świece, rozbrzmiewają kolędy. Pachnie rybą
i sianem. Cała rodzina
zgromadziła się razem,
łącząc kilka pokoleń. Być
może nadeszła jedna
z
nielicznych
chwil
w roku, gdy przy wspólnym stole usiedli bliscy
i dalecy krewni. Po modlitwie wszyscy dzielą
się opłatkiem i składają
sobie nawzajem życzenia. Potem zabierają się
do uroczystej wieczerzy.
Wszystkie talerze napełniają się ziemniakami ze
śledziem, kapustą i grzybami… Oprócz jednego.
Na skraju stołu zostaje pusty talerz. Zgodnie
z tradycją jest przeznaczony dla nieoczekiwanego gościa: zaspokaja sumienie gospodarzy domu.
I nagle, gdy wszyscy zaproszeni już są, słyszy się
pukanie do drzwi...
W
rzeczywistości
tradycja
zostawiania
pustego miejsca przy
stole wigilijnym ma kilka znaczeń. Niektórzy
czynią to na pamiątkę
o bliskim zmarłym, inni
– dla osoby, z którą się
pokłócili, w nadziei na
zgodę. Większość natomiast przestrzega zwyczaju,
pozostawiając
puste miejsce przy stole
dla
nieoczekiwanego
gościa.
W każdym razie ważne jest, by symbol nie
przysłonił
działania.
Stawiając talerz dla
krewnego, który odszedł
do wieczności, warto
pamiętać o modlitwie
za jego duszę. Zostawiając miejsce dla przyjaciela, z którym się pokłó-
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ciliśmy, trzeba umieć nie
tylko wysłuchać przeprosin, lecz także samemu poprosić o przebaczenie. I najważniejsze
na co chciałoby się zwrócić uwagę: szykując dodatkowe naczynia dla
wędrowca, powinniśmy
świadomie się zdecydować na przyjęcie go
w swoim domu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Sądzę, że tradycja
zostawiania
pustego
miejsca przy stole, która
trwa przez wiele wieków,
może być aktualna również w naszych czasach.
Dziś nieraz dostrzegamy, że ludzie nie otwierają mieszkania, jeśli
na nikogo nie czekają,
a ktoś nagle zapuka do
drzwi. Nie odbierają telefonu, widząc nieznajomy numer. Po wejściu
do mieszkania szybkim

ruchem zamykają drzwi
na klucz. Wiadomo, powinniśmy się troszczyć
o własne bezpieczeństwo. Jednak czy za tymi
gestami kryje się wyłącznie chęć ochrony
siebie? Może w rzeczywistości boimy się nieoczekiwanej prośby, na
którą będziemy musieli
odpowiedzieć? Może nie
chcemy spotykać samotnie mieszkającego sąsiada, z którym trzeba
prowadzić uciążliwy dialog? Innymi słowy, może
po prostu nie chcemy
zauważać jakiekolwiek
troski oprócz własnych?
Cudowna
tradycja
dodatkowego, pustego
talerza przypomina, że
powinniśmy mieć otwarte serce. I co roku
mamy szansę się tego
uczyć. Zbliżający się
wieczór wigilijny może

się stać kolejną okazją,
by nikogo nie odrzucić,
lecz przyjąć. I nie chodzi
o skrajności. Nie ma
potrzeby, by zapraszać
do siebie dziesiątki przypadkowych ludzi z ulicy.
Raczej chodzi o zwykłą
ludzką empatię do tego,
kto potrzebuje życzliwości. Wszyscy żyjemy
w społeczeństwie, konkretnym otoczeniu i na
pewno mamy obok osoby, o których nikt nie
pamięta. Może kolegę-dziwaka w pracy, mieszkające w pobliskim domu
dziecka sieroty czy babcie i dziadków z domu
starców. Nieważne, kim
jest i czym się zajmuje
ten człowiek. Ważne jest
pozwolić mu odczuć, że
nie jest na tym świecie
zbędny.
Dziś wielu ludzi cierpi z różnych powodów,

jednak uczucie samotności wydaje się być
najbardziej dotkliwe. Tak
mało dajemy z siebie innym… A przecież nic nie
tworzy prawdziwej więzi
lepiej niż chwile spędzone razem. Często wszystko zależy od czasu. Ciągle go nam brakuje. Pora
więc sobie przypomnieć,
że nie możemy ofiarować
człowiekowi nic bardziej
kosztownego niż swój
czas. I w pustym talerzu podczas świątecznej
wieczerzy chodzi przede
wszystkim nie o poczęstunek, lecz o uwagę.
...Więc co się odbędzie, jeśli ktoś zapuka
do naszych drzwi w wieczór wigilijny? Atmosfera
miłego świętowania zostanie naruszona czy odwrotnie stanie się jeszcze
bardziej uroczysta? Czy
znajdziemy w swoim sercu trochę wyrozumiałości
dla bliźniego, niezależnie
od tego, w jakiej sytuacji
się znalazł? Gdyż właśnie tego pragnie od nas
nowonarodzony
Jezus.
Nie znalazłszy innego
schronienia, przebywa On
w stajni i chce, by miejsce
dla innego człowieka znalazło się u nas nie tylko w
wieczór wigilijny. Wzywa
każdego, by zawsze „mieć
przy sobie dodatkowy talerz”. W takim wypadku
tradycja pustego miejsca
wypełnia się chrześcijańskim sensem, a to miejsce
pozostaje puste wyłącznie z nazwy.
Angelina
Marciszewska

Pokolenie
smartfonów:

czy istnieje sposób na to,
by uchronić dzieci od niebezpieczeństwa internetu?
W dzisiejszych czasach nie da się uniknąć
kontaktu z gadżetami. Z najnowszych badań
wynika, że samodzielnie korzystać ze smartfona potrafi 45% dzieci w wieku 2-4 lata
i aż 92% w wieku 7-10 lat. Niektórzy rodzice
sądzą, że gadżety mogą służyć jako narzędzie
„wychowawcze”. Jeśli maluch kaprysi, dają mu
do ręki telefon, aby się uspokoił, jeśli nie chce
jeść, włączają filmik czy grę jako zachętę. Czasami czynią to, gdy chcą odpocząć – „na odczepnego”. Niestety, nie wszyscy rozumieją, że
jest to początek poważnego problemu.
Wirtualny świat oddala dziecko od rzeczywistości, która staje się dla niego nieważna.
Może to skutkować trudnością w mówieniu,
nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, adaptacją społeczną… Jest to bardzo ważny temat
w sposób szczególny dla rodziców. Trzeba
od razu zwrócić uwagę, że dziecko uzależnia
się od gadżetów, gdy bierze do ręki tablet czy
smartfon.
Szanowni rodzice, aby uchronić dziecko
od uzależnienia od internetu, warto uświadomić sobie podstawowe zasady:
1. Rozmawiajcie z dzieckiem, również o tym,
co robi w internecie. Bardzo ważne jest je prze-

konać, by mówiło o każdym niepokojącym zdarzeniu lub osobie spotkanej w sieciach społecznościowych.
2. Organizujcie dziecku czas. Jeśli plan dnia
jest dobrze ułożony i wypełniony zróżnicowanymi zajęciami, dziecko ma mniej czasu na internet. Ważne jest, aby z tych zajęć miało dużo
satysfakcji i radości (np. jeżeli lubi piłkę nożną, warto zabrać go na mecz lub pograć razem
na podwórku).
3. Zadbajcie o bezpieczeństwo Internetu.
Warto ustalić dzienny limit czasu korzystania
z gadżetów, filtry rodzicielskie i kontrolę dostępu (np. bajka dla dwulatka nie może trwać
ponad 10 min, a dla trzylatka dłużej niż 15-20
min, starsze dzieci nie powinny spędzać przed
telewizorem czy komputerem więcej niż godzinę
dziennie).
4. Bądźcie przykładem. Nie warto spodziewać się, że dzieci zajmą się czymś innym, jeśli sami cały czas jesteśmy online. Telefon jest
pierwszą rzeczą, którą trzymamy w ręku po przebudzeniu, i ostatnią przed snem?
5. Jak najpóźniej wyposażcie dziecko
w smartfon. To, że wszyscy koledzy już mają,
nie jest wystarczającym argumentem.

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog

Nie możemy zaprzeczyć, że gadżety
nieraz są bardzo przydatne i potrafią ułatwić życie. Ważne jest jednak pamiętać, że
niekontrolowany, nieograniczony dostęp
do internetu bardzo źle wpływa na zdrowie
psychiczne i rozwój emocjonalny młodego
człowieka.
Niech duchową obroną przed niebezpieczeństwem, które kryje w sobie internet, służy następująca modlitwa:
Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś szukać przede wszystkim tego, co dobre,
prawdziwe i piękne szczególnie w Boskiej
Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana
naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam,
błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo
św. Izydora, biskupa i doktora, abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba
się Tobie, i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy,
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Św. Izydorze, módl się za nami!

Symbolika Roku
Pasterskiego 2020
Powstał wizerunek graficzny, który stanie się
symbolem kolejnego Roku
Pasterskiego w Kościele
na Białorusi.
Na logo, stworzonym przez
ks. Artura Leszniewskiego SDB, odpowiedzialnego
za wyrób i rozpowszechnianie
symboliki Roku Pasterskiego,
widzimy Chrystusa pukającego
do drzwi. Są to drzwi ludzkiego
serca, które może otworzyć
od wewnątrz wyłącznie sam
człowiek. Tamże widzimy postać św. Jana Pawła II, a obok
temat i hasło przyszłego roku.
Decyzją katolickiego episkopatu Białorusi Rok Pasterski 2020 będzie poświęcony
św. Janowi Pawłowi II. Wybór
tłumaczy się tym, że w nadchodzącym roku przypada 100.
rocznica od dnia urodzin wielkiego papieża, który przyszedł
na świat 18 maja 1920 roku.

„Katolicki” design
Kilku ilustratorów i designerów zjednoczyło się, by
stworzyć CUBE – Catholic
Ukrainian Art Brand (Katolicka Ukraińska Marka
Artystyczna).
Autorzy pomysłu planują
poprzez swoje prace pokazać,
że design, media oraz sztuka mogą się łączyć z wiarą
w Boga.
Pierwszym projektem CUBE
są bożonarodzeniowe pocztówki. Ekskluzywne kartki
świąteczne można zamówić
przez internet.

„Dwóch papieży”
Film pod tym tytułem
został nominowany
do nagrody Złotego Globu
w kategorii „najlepszy dramatyczny film fabularny”.
Zwycięzcy i nominowani
zazwyczaj mają szansę
na zdobycie Oscara.
Nominację ogłosiło Hollywood Foreign Press Association (Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej).
Brazylijski reżyser Fernando
Meirelles przedstawia w filmie
dialog między papieżem Franciszkiem i papieżem Benedyktem XVI na temat, najogólniej
mówiąc, stanu i przyszłości
ludzkości. Te dwie skrajnie
różniące się postacie będą
musiały znaleźć wspólny język,
aby zapewnić przetrwanie
Kościoła i nie stracić zaufania
milionów wyznawców.
W fikcyjnej opowieści grają
Anthony Hopkins jako papież
Benedykt XVI oraz Jonathan
Pryce jako kardynał Jorge
Mario Bergoglio, późniejszy
papież Franciszek.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

WIADOMOŚCI

REKOLEKCJE DLA DZIEWCZĄT BĘDĄ MIAŁY
MIEJSCE W LIDZIE

22 grudnia

IV Niedziela Adwentu.

24 grudnia

Wigilia Bożego Narodzenia.

Ćwiczenia duchowe na temat „Kim jestem i jaki mam plan
na życie” odbędą się w dniach 2-5 stycznia.

Uroczystość Bożego
Narodzenia.

Spotkanie organizują siostry ze Zgromadzenia Córek Maryi
Niepokalanej. Na rekolekcje są zaproszone dziewczęta,
które pragną spotkać się z Bogiem, usłyszeć Jego głos,
a także siebie. Przy sobie trzeba mieć Biblię i notes.

25 grudnia
26 grudnia

Święto św. Szczepana, diakona
i męczennika.
Błogosławieństwo owsa.

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem:
(8 029) 986-08-65 – s. Helena.

27 grudnia

Wspomnienie św. Jana
Apostoła, ewangelisty.
W świątyniach
błogosławi się wino.

REKOLEKCJE DLA CHŁOPCÓW BĘDĄ MIAŁY
MIEJSCE W GUDOGAJACH

Święto świętych Młodzianków,
męczenników.

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

28 grudnia
29 grudnia

Święto Świętej Rodziny.
Módlmy się o życie
chrześcijańskie i świętość
w rodzinach.

1 stycznia

Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi.
Światowy Dzień Modlitwy
o Pokój na Świecie.

2 stycznia

Wspomnienie św. Bazylego
Wielkiego i Grzegorza
z Nazjanzu, biskupów
i doktorów Kościoła.

6 stycznia

Uroczystość Objawienia
Pańskiego (Trzech Króli).
W świątyniach święci się
kredę, kadzidło i wodę.

Intencje
różańcowe

P RZYG OTOWA N I A
D O Ś W I ĄT B OŻ E G O N A RO DZ E N I A
Przed jedną z najważniejszych uroczystości kościelnych w wielu parafiach
diecezji grodzieńskiej wierni przygotowywali swoje serca poprzez udział w rekolekcjach i Eucharystii, słuchanie nauk, przystąpienie do sakramentu pokuty
i pojednania.
Tradycyjnie w świątyniach odbywały się Msze św. roratne, w których w sposób szczególny brały udział dzieci i młodzież. W parafii Przemienienia Pańskiego
w Brzostowicy Wielkiej po porannej Eucharystii ku czci Najświętszej Maryi Panny dzieci gromadziły się w salce katechetycznej na wspólnym śniadaniu.
W kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Grodnie (pobrygidzki) młodzież zgromadziła się na adwentowym czuwaniu. Spotkanie pod hasłem „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski.

WIZYTY BISKUPIE

Grudzień

O dar zdrowej pobożności
i wierności tradycji
chrześcijańskiej
w rodzinach.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

Styczeń

O świętość rodzin. W intencji
małżonków, rodziców i dzieci,
aby w swoich rodzinach
budowali więzy miłości
chrześcijańskiej.
O obfite owoce duchowe
I Synodu Diecezjalnego.

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.
W każdą niedzielę
o godzinie 8.55
na falach Pierwszego
Krajowego Programu Radia
Białoruskiego oraz
w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.

Portal internetowy
diecezji grodzieńskiej
grodnensis.by
Naświetla wydarzenia
z życia Kościoła
na Grodzieńszczyźnie.
Są dostępne materiały
fotograficzne i filmowe.

Biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej Józef Staniewski w Rędziłowszczyźnie (dekanat Dziatłowo) wraz z parafianami modlił się w 30. rocznicę przywrócenia świątyni wiernym.
Z tejże okazji biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz wziął udział w uroczystości w Zelwie (dekanat Słonim).

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Niedawno wyświęceni diakoni udali się do Ostrej Bramy w Wilnie (Litwa).
W kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia podziękowali za dar powołania oraz wzięli udział we Mszy św.
Przed Świętami Bożego Narodzenia alumni grodzieńskiego WSD na czele
z ojcem duchowym ks. Janem Sarełą odwiedzili osoby chore i w podeszłym
wieku w Domu Miłosierdzia w Kamionce, a potem udali się do domu dziecka
w Gołowiczpolu. Aby podzielić się radością z nadchodzącej uroczystości wraz
z prefektem ks. Janem Romanowskim przybyli też z wizytą do centrum socjalno-pedagogicznego w Raduniu.

ORGANIZACJA CHARYTATYWNA „CARITAS”
Caritas diecezji grodzieńskiej we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr
Najświętszej Rodziny z Nazaretu (nazaretanki) już tradycyjnie zorganizowała
w Grodnie świąteczny obiad dla biednych i bezdomnych. W spotkaniu wziął
udział biskup Józef Staniewski, który połamał się z obecnymi opłatkiem i złożył
im świąteczne życzenia.

JEDNYM WERSEM
• Biskup piński Antoni Dziemianko nawiedził wspólnotę parafialną Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzie w uroczystość odpustową.
• Ks. Witalij Waluk celebrował prymicyjną Mszę św. w seminarium w Grodnie.
• Przy grodzieńskiej parafii Najświętszego Odkupiciela dobiegł końca cykl
katechez, prowadzonych przez członków wspólnoty neokatechumenalnej.
• Przedstawiciele duszpasterstwa młodzieży „OPEN” odwiedzili dzieci niepełnosprawne.• Odeszła do wieczności s. Józefa Pomarańska, sercanka bezhabitowa, która przez wiele lat posługiwała u biskupa grodzieńskiego. • Dzień
modlitw dla dziewcząt zorganizowały siostry karmelitanki w Gudogajach (dekanat Ostrowiec). • W amatorskim turnieju piłki nożnej, który odbył się w Iwiu,
zwyciężyli kapłani. • W Smorgoniach obchodzono dzień urodzin salezjańskiego oratorium. • Br. Włodzimierz Łopuch, pochodzący z parafii w Worończy
(dekanat Nowogródek) przyjął habit Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika
(paulini). • W Albertynie (dekanat Słonim) uszanowano pamięć ofiar II wojny
światowej w 77. rocznicę zbrodni.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej
grodnensis.by.

Do udziału są zaproszeni młodzi ludzie w wieku od 14 lat,
pragnący zastanowić się nad swoim powołaniem życiowym. Temat rekolekcji: „Nie bójcie się powiedzieć Bogu
«tak» i otworzyć drzwi swego serca”.
Więcej informacji pod numerem: (8 044) 589-68-98
– ks. Aleksander Stoka OCD, odpowiedzalny za powołania.

INFORMACJE DLA WIERNYCH PARAFII
BŁ. MARIANNY BIERNACKIEJ
W GRODNIE
W skład parafii, która 1 listopada uzyskała rejestrację
państwową, dekretem biskupa grodzieńskiego Aleksandra
Kaszkiewicza wchodzą ulice osiedli Łososno 1, 2, 3, 4 oraz
Baranowicze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a także była wieś Tarusicze wzdłuż ulic Centranla i Sputnik-Przydrożna.
Msza św. dla wiernych parafii bł. Marianny Biernackiej
będzie celebrowana co niedzielę o godz. 13.00.
Zanim rozpocznie się budowa czasowej kaplicy nabożeństwa będą odprawiane w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Adamowiczach.
Do udziału w Eucharystii i wspólnym tworzeniu nowej
parafii w mieście nad Niemnem – przede wszystkim budowania żywego Kościoła – wiernych oraz ludzi dobrej woli
serdecznie zaprasza ks. proboszcz Jerzy Martinowicz.

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.

UWADZE CZYTELNIKÓW!
W związku ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego
Roku kolejny numer gazety „Słowo Życia” ukaże się
12 stycznia 2020 roku.

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
z powodu śmierci s. Józefy składamy słowa
głębokiego współczucia i serdecznego żalu,
połączone z modlitwą.

Wierni z parafii Międzyrzecze

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
23 grudnia 2017 r. – ks. Tadeusz Wyszyński CM,
prof. WSD w Grodnie;
30 grudnia 1997 r. – ks. dr Ryszard Śliwiński,
prof. WSD w Grodnie;
4 stycznia 1967 r. – ks. Bolesław Krasodomski,
prob. Iszczołna;
10 stycznia 2004 r. – o. Karol Szczepanek OFMCap,
prob. Lipniszki.
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Z głębi serca
Ich Ekscelencjom
Księżom Biskupom
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
i Józefowi Staniewskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę
zdrowia, pogody ducha, błogosławieństwa Bożego i opieki
Najświętszej Maryi Panny. Niech
każdy przeżyty dzień przynosi
siłę i radość w posłudze
duszpasterskiej.

Z modlitwą s. Irena Złotkowska,
Przełożona Generalna Zgromadzenia
Sióstr Wspomożycielek Dusz
Czyśćcowych

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę,
by nowonarodzone Dzieciątko
Jezus obdarzało Ekscelencję
swoimi łaskami, wypełniało
pokojem, radością i miłością,
błogosławiło na każdy dzień
posługi, a Najświętsza Maryja
Panna zawsze miała w opiece.
Niech światło Ducha Świętego,
które płonie w sercu, nigdy nie
zgaśnie, dając siłę i natchnienie,
a Gwiazda Betlejemska wskazuje
piękną drogę do Pana.

Alicja Woronowa ze Smorgoń

Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi
Józefowi Staniewskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku życzymy mocnego zdrowia, dużo sił i energii, radosnych i spokojnych dni w łasce
Bożej. Niech Wszechmogący Ci
błogosławi, Matka Boża przytula
do swojego serca, a Duch Święty
oświeca każdy dzień posługi
duszpasterskiej.
Wierni z kościoła pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego we wsi Hołynka

Ich Ekscelencjom Księżom
Biskupom Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi i Józefowi
Staniewskiemu, a także czcigodnym Księdzu Redaktorowi
Jerzemu Martinowiczowi,
Księżom Jarosławowi Hrynaszkiewiczowi, Waleremu Bykowskiemu, Pawłowi Sołobudzie, Olegowi Kononowiczowi
i Janowi
Romanowskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy
dobrego zdrowia, pogody ducha,
radości z owoców posługi,
życzliwych ludzi na drodze
życia, obfitych łask Bożych oraz
stałej opieki Najświętszej Maryi
Panny. Niech każdy Wasz dzień
będzie oświecony bezgraniczną
miłością Boga.

Redakcja „Słowa Życia”

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Sołobudzie
z okazji Urodzin serdecznie
życzymy opieki Matki Bożej
i świętego Patrona, obfitych
darów od Pana oraz mocnego
zdrowia, radości i sił w posłudze
na rzecz Boga i ludzi.

Redakcja „Słowa Życia”

Czcigodnemu Księdzu
Waleremu Lisowskiemu
z okazji Imienin z serca życzymy
mocnego zdrowia, sił, wytrwałości, radości, natchnienia,
życzliwych ludzi obok, a także
licznych łask Bożych, opieki
Matki Najświętszej i darów Ducha Świętego.

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Werejek

Czcigodnemu Księdzu
Zenonowi Romejce
z okazji Imienin życzymy zdrowia, szczęścia, wytrwałości w
posłudze duszpasterskiej, opieki
Matki Bożej, ludzkiej życzliwości
i bogobojnych parafian. Niech
Twa droga będzie szczęśliwa
i błogosławiona, a pełniona posługa przynosi radość, zadowolenie i obfite owoce.

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Ostryny

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, by nowonarodzony Zbawiciel, który niesie pokój
całemu światu, obdarzył swoimi
darami, zdrowiem, radością
i pogodą ducha. Niech Ci Bóg
błogosławi!

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca diecezji
grodzieńskiej

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Witalemu Czurganowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy
mocnego zdrowia, długich lat
życia, pogodnych i jasnych dni
w posłudze kapłańskiej, spokoju
w duszy, dobrych ludzi obok,
opieki Matki Bożej w każdej
chwili i wielu łask od nowonarodzonego Chrystusa. Dziękujemy za pracę w naszej parafii!

Kółko Różańcowe NMP Trokielskiej
oraz parafianie z Juraciszek

Czcigodnemu Księdzu
Denisowi Szmyginowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy
radosnego czekania i gotowości
przyjęcia Bożego Syna, a także
mocnego zdrowia, długich lat
życia, szczęścia, życzliwych
ludzi dokoła, Bożego błogosławieństwa i opieki Najświętszej
Maryi Panny. Jesteśmy wdzięczni za oddaną posługę
w naszej parafii.

Wierni z kościoła pw. Zwiastowania
NMP w Międzyrzeczu

Czcigodnym Księdzu
Kanonikowi Janowi
Rejszelowi, Siostrze Annie
Nosiewicz, a także wszystkim
kapłanom, którzy posługiwali
w naszej parafii,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy
mocnego zdrowia, szczęścia,
radości, pogody ducha. Niech
Panna Maryja otacza Was
swoją opieką, a Boże Dzieciątko
oświeca drogę życiową.

Wierni z kapliczki Lipiczno

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi
Etelowi, Aleksandrowi
Fiedotowowi, Wiktorowi
Sinickiemi, Aleksemu
Wienckiewiczowi,
a także Siostrom
Aleksandrze i Dorocie
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy
szczęścia, zdrowia na długie
lata, wytrwałości i pogodnych
dni w posłudze. Niech Gwiazda
Betlejemska oświetla drogę
życia, Dzieciątko Jezus obdarza
pokojem, miłością i radością, Matka Boża nieustannie
się opiekuje, a Duch Święty
hojnie obsypuje swoimi darami.
Dziękujemy za głoszenie Słowa
Bożego, dobre serce i modlitwę.

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

Czcigodnemu Księdzu
Arturowi Małafiejowi
z okazji Urodzin życzymy mocnego zdrowia i radości na całe
życie. Niech Bóg błogosławi
każdy dzień, a ogień miłości
i dobroci, płonący w Twoim sercu, nigdy nie zgaśnie. Życzymy
spokoju w duszy, zawsze dobrych i życzliwych ludzi dokoła,
a także zrealizowania
wszystkich celów. Zawsze
pamiętamy w modlitwie.

Wierni z parafii Grodno-Augustówek

Czcigodnym Księżom
Arturowi Małafiejowi
i Michałowi Łastowskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy
mądrości, radości, szczęścia i
zapału w posłudze. Niech Bóg,
który wskazał Wam drogę do
kapłaństwa, prowadzi przez
życie i pomaga pokonywać

wszelkie trudności. Niech Wasza szczera modlitwa i dobre
słowo zawsze obdarzają ludzi
światłem i natchnieniem. Do
życzeń dołączamy naszą modlitwę, a Waszą posługę zawierzamy opiece Matki Bożej.

Wierni z parafii Grodno-Augustówek

Czcigodnemu Księdzu
Waleremu Spirydonowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z
całego serca życzymy mocnego zdrowia, sił i wytrwałości
na drodze kapłańskiej, radości
na co dzień, spokoju w duszy,
mocnej wiary, niezachwianej
nadziei i płomiennej miłości.
Niech Matka Boża przytula Cię
do siebie i dodaje sił w posłudze duszpasterskiej.

Wierni z kaplicy Wierdomicze

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Konopielce
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego
serca życzymy hojnych łask
Bożych, długich lat życia, błogosławieństwa i dużo radosnych chwil. Niech Jezus zawsze
będzie Ci Przyjacielem, Duch
Święty oświeca każdy dzień
posługi kapłańskiej, Matka
Boża przytula do swego serca,
a święty Patron nieustannie się
opiekuje.

Byli parafianie z kaplicy Wierdomicze

Czcigodnemu Ojcu
Tomaszowi Książkiewiczowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżających się Urodzin życzymy dobrego zdrowia, radości, sił, mocy Ducha
Świętego, dobroci i czułości
od ludzi, niegasnącego zapału
w posłudze duszpasterskiej.
Niech Gwiazda Betlejemska
prowadzi najpiękniejszą drogą
do Pana.

Parafianie z Jezior

Drogiemu Księdzu
Pawłowi Ejsmontowi
z okazji Urodzin oraz Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego
Roku z całego serca życzymy
mocnego zdrowia na długie
lata, szczęścia, radości, obfitych łask od Dzieciątka Jezus,
opieki świętego Patrona, dużo
sił i wytrwałości w posłudze
kapłańskiej. Niech Matka Boża
opiekuje się Tobą w każdej
chwili życia.

Kochający rodzice oraz brat z rodziną

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Jerzemu Konopielce
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego
serca życzymy wszelkich łask
Bożych, pokoju, radości i
dostatku. Niech w nowym roku
spełniają się marzenia ukryte
w głębi serca, a miłosierny Bóg
wynagrodzi mocnym zdrowiem, siłą oraz wytrwałością w
szczerej i oddanej posłudze.

Wierni z parafii św. Michała
Archanioła w Porozowie

Czcigodny Księże Proboszczu
Janie Kuczyński!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, by Dzieciątko Jezus obdarzało i błogosławiło swoimi
łaskami każdy dzień posługi
kapłańskiej. Dziękujemy za
przykład głębokiej modlitwy,
mądre i pouczające kazania,
oddaną pracę, a także troskę
o świątynie i parafian. Niech
miłosierny Pan zawsze hojnie
wynagradza, Duch Święty obdarza mądrością, Matka Boża
przytula do serca i dodaje sił,
a Gwiazda Betlejemska nieustannie oświetla drogę.

Grupa modlitewna MB Kongregackiej

Czcigodnym Ojcom
Jerzemu Sakowiczowi,
Onufremu Olchowikowi oraz
Bratu Sergiuszowi Kalucie
z okazji Świąt Bożego Narodze-

ciąg dalszy życzeń na str. 8

nia i Nowego Roku z całego serca życzymy mocnego zdrowia
duchowego i cielesnego, szczęścia, mądrości do gorliwego
i godnego prowadzenia naszych
dusz do Boga. Niech Dzieciątko
Jezus błogosławi Wam na owocną i długą posługę, a Matka
Boża otula płaszczem macierzyńskiej dobroci.

Wierni z Korelicz i Worończy

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Żegarynowi
z okazji Urodzin, Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku z
serca życzymy błogosławieństwa Bożego Dzieciątka
i wszystkich Jego darów.
Dziękujemy za ofiarną pracę,
życzliwość, trafne słowa. Niech
z Bożą i ludzką pomocą realizują się wszystkie Księdza
plany i zamiary.

Komitet Kościelny i parafianie
z kościoła pw. św. Michała
Archanioła w Nowogródku

Czcigodnemu Księdzu
Witalemu Cybulskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy
serdeczne życzenia. Niech
zawsze wystarczy sił, zapału
i wytrwałości w posłudze duszpasterskiej, każda chwila życia
będzie radosna i błogosławiona,
nowonarodzone Dziecię obdarza wszelkimi łaskami,
a miłosierna Matka ma
w swojej opiece.

Komitet Kościelny i parafianie
z kościoła pw. św. Michała
Archanioła w Nowogródku

Czcigodnemu Księdzu
Jackowi Markielowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
z całego serca życzymy
dobrego zdrowia, radosnych
dni, dużo sił do pokonywania
trudności, mocnej wiary,
niegasnącej nadziei i prawdziwej Bożej miłości.

Byli parafianie z Zelwy: rodziny
Trubiej i Romańczuk z Grodna

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Bakłażcowi,
a także siostrom Marynie
Sakacz, Augustynie Białogrzywej, Dorocie Białogrzywej,
Aleksandrze Staszkiewicz
i Katarzynie Sawko
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy
zdrowia, szczęścia, realizacji
planów, radości i nadziei
na każdy dzień życia.

Rodzina Sawko z Wejszyczów

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Janowi Kuczyńskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy szczęścia, radości, mocnego zdrowia na długie lata,
obfitych łask Bożych, opieki
Matki Najświętszej i błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus.
Dziękujemy za piękne, pouczające kazania oraz za to,
że jesteś z nami, za troskę
o nas i naszą świątynię.

Parafianki z katedry grodzieńskiej

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi
Zenonowi Romejce
i Jerzemu Grycko
okazji Świąt Bożego Narodzenia przesyłamy serdeczne
życzenia. Niech Gwiazda Betlejemska, która wschodzi
w mroku, przyniesie szczęście
i dużo sukcesów w nowym
roku. Niech nowonarodzone
Dzieciątko Jezus błogosławi
i obdarza swoimi łaskami
i mocnym zdrowiem na długie
lata. Z całego serca dziękujemy za ofiarą posługę w naszej
parafii, obecność wśród nas,
troskę o świątynię i wiernych.

Parafianie oraz członkowie
Apostolskiego Dzieła Pomocy
dla Czyśćca z Ostryny

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi Adamowiczowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z całego
serca życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus,
spokojnej pracy duszpasterskiej, dobrych ludzi na drodze
życiowej oraz jak najwięcej
słonecznych dni.

Wierni z parafii Miłosierdzia Bożego
w Dociszkach

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Janowi
Etelowi, Wiktorowi
Sinickiemu, Aleksandrowi
Fiedotowowi, Aleksemu
Wienckiewiczowi, Siostrom
Dorocie i Aleksandrze
oraz Organistce Annie
z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy szczęścia, zdrowia,
długich lat życia oraz życzliwych ludzi obok. Niech Dzieciątko Jezus obdarowuje Was
pokojem, radością i miłością,
Najświętsza Maryja Panna otula
macierzyńską opieką, a Duch
Święty opromienia swym światłem każdy Wasz dzień.

Komitet Kościelny i wierni z parafii
Miłosierdzia Bożego w Grodnie

Czcigodnym Księżom Kanonikowi Zdzisławowi Wederowi,
Proboszczowi Olegowi Żurawskiemu, Arturowi Leszniewskiemu, Olegowi Korolowowi,
Aleksandrowi Mietlickiemu,
Kazimierzowi Morawskiemu,
Wiktorowi Zacharzewskiemu,
Józefowi Bogdziewiczowi i
Władysławowi Surwile
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę zdrowia, pomyślności, życzliwych
ludzi obok, owocnej posługi
kapłańskiej oraz mocy Ducha
Świętego. Niech Gwiazda Betlejemska prowadzi najpiękniejszą drogą do Pana.

Alicja Woronowa ze Smorgoń

Szanownym Siostrom
Marii Stasiewicz, Aleksandrze
Oreszko, Mariannie Aleszczyk, Filotei Cichonowicz,
Agacie Smolskiej, Klarze Wołczek, Irenie Barcewicz, Weronice Bliźniuk, Julii Klewiec
i Walentynie Kot
z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę obfitych darów Ducha
Świętego, opieki Najświętszej
Maryi Panny, niezachwianej
nadziei, mocnego zdrowia,
mądrości, pogody ducha. Bądźcie prawdziwą bronią w ręku
Chrystusa, za pomocą Słowa
nawracajcie ludzi do Boga.
Niech każdy dzień przynosi siły
i radość do pełnienia
Waszej posługi.

Alicja Woronowa ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi Łastowskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, by Bóg błogosławił drogę
kapłańską, Duch Święty ją
rozjaśniał, a Matka Boża się
opiekowała. Niech każdy dzień
będzie szczęśliwy, praca przynosi zadowolenie i dobry plon,
pokój i nadzieja wypełniają
serce, a uśmiech i życzliwość
do ludzi staną się inspirującą
mocą dla wszystkich, którzy
są obok.

Członkowie Apostolskiego Dzieła
Pomocy dla Czyśćca z Kopciówki

Czcigodnemu Księdzu Janowi
Bołtrukiewiczowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Imienin życzymy
spokoju w duszy, uśmiechu na
twarzy, satysfakcji z posługi
kapłańskiej. Niech Bóg obdarzy
zdrowiem na długie lata życia,
mądrością, siłą i cierpliwością,
a także pomaga w każdej sprawie. Miło nam widzieć, że dzięki
Tobie nasza świątynia staje się
coraz piękniejsza i przytulna.

Parafianie kościoła farnego
w Nowogródku
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Z głębi serca
Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Giedrojciowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, radości, długich
kapłańskich lat. Niech Jezus
Chrystus i Jego Najświętsza Matka zawsze opiekują
się Tobą, otaczając ciepłem
swych serc, a obok będą
życzliwi ludzie. Dziękujemy
za modlitwę, naukę, dobre
słowa. Niech z Twojej twarzy
nigdy nie znika uśmiech.

Parafianie z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hołynce

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Włodzimierzowi
Hulajowi, Witalemu Sidorce, Denisowi Brazińskiemu,
Stanisławowi Krawczence,
Ernestowi Mikołajczykowi, Diakonom Tomaszowi
Mikołajczykowi i Andrzejowi
Strukielowi, a także drogim
Siostrom Halinie i Nazarii
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy Bożego błogosławieństwa,
sił, wytrwałości, pogody
ducha na długie lata. Niech
Duch Święty rozjaśnia Wasze
serca i umysły, a Najświętsza
Maryja Panna nieustannie
otacza opieką.

Komitet Kościelny oraz parafianie
z Lidy-Fary

Czcigodnemu Księdzu
Włodzimierzowi
Aksentiewowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy, aby nowonarodzony Jezus Chrystus obdarzał
swoimi łaskami i dodawał
sił w posłudze kapłańskiej.
Niech płomień miłości Bożej
w Twym sercu się wzmacnia,
a Gwiazda Betlejemska nigdy
nie gaśnie nad drogą życia.
Życzymy mocnego zdrowia,
optymizmu, radości, obfitych darów Ducha Świętego,
nieustannej opieki Matki
Bożej. Dziękujemy za głoszenie Słowa Bożego i przykład
szczerej wiary.

Wierni ze wsi Jewłasze, Bogdany,
Dołgaja parafii Lack

Czcigodnym Księżom
Prałatowi Antoniemu Filipczykowi, Witalemu Pietkiewiczowi, Dymitrowi Lewczykowi, Witalemu Walukowi,
a także Siostrom Miriam,
Antoninie, Liliannie, Natalii
z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo radości
i dobra, mocnego zdrowia,
owoców z posługi, Bożego
błogosławieństwa, obfitych
darów Ducha Świętego oraz
nieustannej opieki Matki
Bożej. Dziękujemy za czułość,
szczerość, życzliwość, a także
za nieustanną modlitwę
za nas.

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

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi
Janowi Rejszelowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa od Dzieciątka
Jezus. Niech Duch Święty
pomaga we wszystkich sprawach, Matka Boża prowadzi
najpiękniejszymi ścieżkami
przez życie, posługa przynosi
obfite owoce, a dobry Bóg we
wszystkim błogosławi. Niech
każdy dzień nowego roku będzie radosny i pogodny. Dziękujemy za oddaną posługę
w naszej parafii i za wszystko,
co Ksiądz dla nas robi.

Parafianie z Żołudka

Czcigodnym Księżom
Pawłowi Białonosowi,
Prałatowi Jarosławowi
Hrynaszkiewiczowi,
Jerzemu Martinowiczowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech
Bóg wynagrodzi mocnym
zdrowiem, wytrwałością,
siłą i niegasnącym zapałem
w szczerej i oddanej służbie
Bogu i ludziom, Matka Najświętsza niech opiekuje się
Wami przez całe życie, okrywa swym płaszczem i darzy
ciepłem serca, a Duch Święty
oświeca drogę. Dziękujemy
za Wasze modlitwy, życzliwość, uśmiech, pracowitość
i dobroć serca.

Parafianie z Makarowiec

Czcigodnemu Księdzu
Wiaczesławowi
Matukiewiczowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy zdrowia, radości,
długich lat życia, optymizmu
i pomyślności w codziennej
posłudze. Niech każdy dzień
będzie wypełniony błogosławieństwem Bożym, obok będą
życzliwi ludzie, a Słowo, które zasiewasz w sercach wiernych, wydaje obfite plony.

Rodzice

Czcigodnym
Ojcom Proboszczowi
Aleksandrowi Machnaczowi
oraz Witoldowi Petelczycowi, Klerykowi Pawłowi,
a także wszystkim
Ojcom Pijarom
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
przesyłamy serdeczne życzenia. Niech nowonarodzone
Dzieciątko Jezus obdarza
wszelkimi łaskami, pokojem,
radością, miłością i błogosławi każdy dzień posługi,
a Najświętsza Maryja Panna
zawsze się o Was troszczy.
Niech światło Ducha Świętego, płonące w Waszych
sercach, nigdy nie gaśnie, dodaje sił i inspiruje, a Gwiazda
Betlejemska wskazuje piękną
drogę do Pana.

Wierni z parafii Lida-Industrialny

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Eugeniuszowi
Uczkuronisowi, Siostrze
Magdalenie Kułaj oraz
Zakrystianowi Sergiuszowi
Kikiliczowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy mocnego zdrowia,
szczęścia, wytrwałości w
pełnionej posłudze, hojnych
łask Bożych i opieki Maryi
Panny. Niech Wasze serca
zawsze będą otwarte dla
ludzi, Dzieciątko Jezus dodaje
sił, męstwa i cierpliwości,
Duch Święty pokrzepia wiarę,
a światło Gwiazdy Betlejemskiej białą wstążką ciągnie się
przez całe życie.
Drogi Księże Proboszczu!
Dziękujemy za to, że dzieli
Ksiądz z nami nasze radości, troski i kłopoty, że jest
nam radą i wsparciem. Niech
Wszechmogący wynagrodzi
Księdzu za pomoc ludziom
w kroczeniu przez z życie
z wiarą, nadzieją i miłością
ku Bogu!

Apostolat „Margaretka”
oraz wierni z parafii św. Jana
Pawła II w Smorgoniach

Czcigodnym Księżom
Zdzisławowi Pikule,
Kazimierzowi Murawie
Olegowi Żurawskiemu
oraz Siostrze Karolinie
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy, by Gwiazda Betlejemska

oświecała drogę, Dzieciątko
Jezus obdarzało pokojem, miłością i radością, Matka Boża
opiekowała się w każdej chwili życia, a Duch Święty hojnie
obsypywał swymi darami.
Życzymy szczęścia, zdrowia,
długich lat życia, pogodnych
dni oraz życzliwych
ludzi obok.

Parafianie z Dziatłowa

Czcigodnej Siostrze Łucji
z okazji Imienin z całego
serca życzymy wszelkich łask
Bożych, darów Ducha Świętego, optymizmu, nadziei,
zdrowia, pogody ducha, mocy
oraz nieustannej opieki Matki
Bożej. Pamiętamy o Tobie
w swoich modlitwach. Dziękujemy, że jesteś z nami
i nam służysz całym
swym sercem!

Parafianie z Lipniszek

Kochanym Rodzicom
Marii-Stanisławie
i Antoniemu Piaseckim
w 90. rocznicę Urodzin życzymy dobrego zdrowia, pokoju
w sercu, obfitych łask Bożych.
90 lat zegar bił, tyle się
w życiu działo...
Ty, dobry Boże, dodaj sił,
by życie ich nadal trwało.
Mijało tyle różnych dat
i niespokojnych nocy.
Choć czasem zawiał w oczy
wiatr – wytrwaliście
z Bożą pomocą.
Drodzy Rodzice, dziękujemy
Wam za życie, które daliście
nam, za miłość w sercu, matczyne łzy, co wzruszały tak,
za stroskaną zmęczoną ojca
twarz i za ciepło
rodzinnego domu.

Dzieci, wnuki i prawnuki

dzenia i Nowego Roku z serca
życzymy, by nowonarodzony
Zbawiciel obdarzał łaskami,
Matka Boża zawsze miała w
opiece, a Duch Święty hojnie
obsypywał darami. Dziękujemy za czułe serce, za to,
że uczy Ksiądz kochać Boga i
bliźniego, okazuje wsparcie
i nadal poświęca swój czas,
otacza troską i dzieli się
wiedzą.

Parafianie z Wornian i Worony

Czcigodnemu Księdzu
Wiktorowi Subielowi,
Siostrom Annie i Agnieszce,
Wdowom Konsekrowanym
Zofii i Sabinie
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy, by nowonarodzony
Zbawiciel obdarzał zdrowiem i radością, Jego Matka
się opiekowała i chroniła
co dnia, a Gwiazda Betlejemska oświetlała życie i
wprowadzała do serca pokój.
Dziękujemy za oddaną pracę,
cierpliwość, troskę o świątynię i ludzi, za dobre serce
oraz za to, że jesteście z
nami i dla nas.

Parafianie z kościoła pw. Narodzenia NMP w Trabach

Czcigodnemu Księdzu
Romanowi Jałowczykowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy zdrowia, szczęścia,
pomyślności. Niech miłosierny Bóg strzeże, Gwiazda
Betlejemska oświetla kapłańską drogę, wprowadza pokój
do serca i duszy, a Dzieciątko
Jezus i Jego Matka nieustannie błogosławią.

Byli parafianie z Nowijanki

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Pawlukiewiczowi
z okazji Urodzin, Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy szczęścia, zdrowia,
energii i natchnienia Ducha
Świętego do posługi w nowej
parafii. Niech Dzieciątko Jezus wspiera w życiu, a Maryja
Panna otacza opieką. Pamiętamy w modlitwie i czekamy
na spotkanie z Księdzem
w naszej świątyni.

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi
Dymitrowi Nieścierowi,
Wiktorowi Sawickiemu,
Jerzemu Martinowiczowi
z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy zdrowia, radosnych
dni, ludzkiej życzliwości, błogosławieństwa od Dzieciątka
Jezus, opieki Matki Bożej.
Niech Gwiazda Betlejemska
oświetla drogę!

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Romanowskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy wzrastania w cnotach
otrzymanych z Bożej łaski,
dużo sił i rozwagi w trudnych
chwilach, realizacji wszelkich
planów, mocnego zdrowia,
spokoju w duszy. Dziękujemy za to, że zapala Ksiądz w
naszych sercach płomień miłości do Boga, za mądre rady,
kazania, życzliwość, chęć
ukazywania ludziom drogi do
Pana, za katechizację naszych
dzieci i wnuków. Jesteśmy
wdzięczni za łaskę spotkania
z Księdzem.

Czcigodnym
Księdzu Proboszczowi
Rusłanowi Mazanowi i Ojcu
Andrzejowi Jodkowskiemu
życzymy radosnych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku! Niech
Gwiazda Betlejemska zawsze
oświetla Waszą kapłańską
drogę, zdrowie będzie mocne,
radość codzienna, a wiara
niezachwiana. Niech Najświętsza Maryja Panna otula
Was macierzyńskim płaszczem miłości, a Duch Święty
darzy mądrością i pomyślnością. Niech w nowym roku
realizują się wszystkie dobre
plany i zamiary. Dziękujemy
za ofiarną posługę w naszej
świątyni, za dobroć i troskę
o każdego z nas.

Komitet Kościelny oraz wierni
z Graużyszek

Wierni z Graużyszek

Czcigodnemu Księdzu
Antoniemu Kozłowskiemu
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku
z serca życzymy hojnych
łask od Dzieciątka Jezus na
każdy dzień życia. Jesteśmy
wdzięczni Panu za Księdza
obecność wśród nas, za troskę
o parafian i świątynię, za
mądre słowa, miłość, dobroć,
otwarte serce. Niech Bóg wynagrodzi, a Maryja ma
w nieustannej opiece.

Wierni ze wsi Malinowa

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Zwierzyńskiemu
z okazji Świąt Bożego Naro-

Kółko Różańcowe i wierni
ze wsi Wincuki

Parafianie i Kółko Różańcowe
ze Staniewicz

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Waleremu Spirydonowiz
okazji Świąt Bożego Narodzenia z serca życzymy, aby Jezus Chrystus napełniał duszę
pokojem i radością, dodawał
otuchy i hojnie obdarzał swoimi łaskami w nadchodzącym
nowym roku. Niech każdy
dzień będzie wypełniony błogosławieństwem Bożym
i opieką Świętej Rodziny.

Wierni
z parafii Mścibów

Czcigodnym Księżom
Jerzemu Konopielce
i Andrzejowi
Pyszyńskiemu
z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dobrego
zdrowia, pogody ducha,
prawdziwej radości, zadowolenia z pełnionej posługi oraz
wszelkiej pomyślności
i błogosławieństwa Dzieciątka Jezus w każdym dniu
nowego roku.

Wierni z parafii Mścibów

Czcigodny Księże
Proboszczu Witalij
Czurgan!
Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia z całego serca
życzymy Bożego błogosławieństwa, nieustannej pomocy Matki Bożej w niełatwej
posłudze i wszelkich dobrych
sprawach, zdrowia, cierpliwości i spokoju w duszy.
Niech płomień wiary, nadziei
i miłości
ogrzewa serce.

Członkowie Apostolstwa Pomocy
dla Czyśćca z Juraciszek

Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Jerzemu Biegańskiemu, Diakonowi Dymitrowi Malcowi oraz wszystkim Kapłanom, którzy
głosili Słowo Boże i pełnili
posługę duszpasterską
w naszej parafii,
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy, by Jezus nieustannie rodził się w sercu obdarzał wewnętrznym pokojem,
radością i odwagą. Niech moc
wiary pomoże usunąć z życia
wszelki lęk, pokonać obawy
przed niepewnością jutra i zawsze pokładać ufność w Bogu.
Oby każdy słowem i czynem
mógł wyznać: „Wierzę w Syna
Bożego”. Błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia,
zdrowia i obfitości łask
na każdy dzień nowego
2020 roku!

Parafianie z Trokiel

Czcigodnemu Księdzu
Janowi Sarele
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy zdrowia, spełnienia
marzeń i pogodnych dni.
Niech życie będzie słoneczne,
radosne i szczęśliwe. Niech
dobry Bóg rozjaśni łaską Twą
ziemską drogę, a Matka
Boża otacza płaszczem
matczynej opieki.

Stanisława Sidorowicz i Łucja
Łabecka z Wołpy

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Olegowi Janowiczowi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
składamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech życie będzie
wypełnione dobrymi wrażeniami, a na wybranej drodze
dzięki opiece Matki Bożej
zawsze panuje trwały duch
miłosierdzia i miłości.

Kółko Żywego Różańca
MB Nieustającej Pomocy z Wołpy

Czcigodnym
Księdzu Kanonikowi
Wiktorowi Wieliwisowi
i Siostrze Paulinie
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy Bożego błogosławieństwa
na każdy dzień, nieustannej
opieki Matki Bożej, hojnych
darów Ducha Świętego
i życzliwych ludzi obok.
Niech zdrowie, radość i pokój
nigdy Was nie zostawią.

Wierni z parafii
św. Rocha w Grandziczach
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