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Obrzęd wieczerzy wigilijnej

„NIGDY NIE MYŚLAŁEM, ŻE PARAFIA MOŻE
TAK GŁĘBOKO WPAŚĆ W SERCE KSIĘDZA”.

senior.pl

KOLĘDOWA ROZMOWA Z WIEJSKIM PLEBANEM

Wigilia Bożego Narodzenia jest pięknym i wzruszającym czasem. Głębokie przeżycie tego wieczoru jednoczy krewnych, pozostawiając w sercu miłe wspomnienia.
na stronie
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Święta i minimalizm:
punkt styczny

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Dworze

Dla znacznej liczby Białorusinów wieś jest źródłem najbardziej wzruszających
wspomnień. Świąteczny stół w tym „krajobrazie” odgrywa ważną rolę. Niestety, świętowanie w domach na wsi odbywa się coraz rzadziej, starsze pokolenie odchodzi, a młodzież gromadzi się wokół miast. Są jednak dni, w których
liczba mieszkańców wiosek znacznie wzrasta. Na przykład, gdy „miasto” jedzie
na kolędę do swoich bliskich. O tym rozmawiamy z nowodworskim proboszczem ks. Jerzym Kuźmiczem.
pinterest.co.kr

na stronie

Jak można zastosować minimalizm maksymalnie
dbając o środowisko?
na stronie
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inrelatio.pl

Mechanizmy zdrady
małżeńskiej

Niewierność małżeńska zarówno ze strony
mężczyzny, jak i kobiety ma swój powód.
na stronie
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NIEZWYKŁA
TREŚĆ
SZOPEK
Susan Weber pochodzi z Santa Fe
(USA), gdzie od 40 lat prowadzi sklep
z największą w swojej różnorodności
kolekcją szopek. W swojej fascynacji
kobieta poszła dalej, wydając książkę „Nativities of the World” („Szopki
z całego świata”), w której zebrała
fotografie najciekawszych i niezwykłych inscenizacji narodzin Chrystusa z prywatnych kolekcji.
na stronach
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Aktualności

Drodzy Czytelnicy!

Podczas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, zapewne czeka nas wiele
różnych spotkań i okazji, by odwiedzić zwłaszcza bliskie nam osoby.
Pasterze z Betlejem chcą pokazać, że prawdziwie dobre, radosne i budujące są
w naszym życiu te spotkania, na które idziemy razem z Jezusem. Tak jak oni to czynili odchodząc z ubogiej stajenki, zabierając Jezusa w swych sercach.
Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani i zaproszeni do tego, aby na ich wzór nieść
Jezusa w naszych sercach każdemu człowiekowi, jakiego spotykamy na ścieżkach
swojego życia, nie tylko w czasie świąt, ale także w najbardziej prozaicznych i codziennych spotkaniach.
Jesteśmy świadomi tego, że sami nie nakarmimy wszystkich głodnych, nie zapewnimy dachu nad głową bezdomnym, ale wnosząc Jezusa w życie choćby kilku
potrzebujących pomożemy im odzyskać sens tego życia. Pomożemy im zrozumieć, że
nie wszystko stracone czy przegrane, że mogą się jeszcze dźwignąć z pomocą innych.
Zanieśmy i podarujmy Jezusa naszym bliskim, znajomym, sąsiadom, przypadkowym ludziom, a sprawimy, że te Święta będą dla nich prawdziwie szczęśliwe!
kalendarz

24 grudnia

Wigilia Bożego Narodzenia.

Wigilią katolicy rozpoczynają świętowanie Bożego Narodzenia. To jedno z najważniejszych
świąt w roku liturgicznym, podczas którego wierni rozważają
tajemnicę wcielenia. W naszej
tradycji ten dzień podkreślony
jest postnym charakterem, gdy
nie spożywa się mięsa, a uroczysta wieczerza rozpoczyna się,
gdy na niebie zabłyśnie pierwsza
gwiazda. Najważniejszym momentem wieczerzy wigilijnej jest
dzielenie się opłatkiem, na znak
zgody i pojednania.

25 grudnia

Uroczystość
Pańskiego.

Narodzenia

Najgłębszy sens uroczystości Bożego Narodzenia wypowiedziany jest w tym, że lud,
który jest gotów słuchać Boga,
jest przyjęty przez Niego. Jezus
Chrystus został posłany na ten
świat i stał się naszym Bratem. Z
Nim jesteśmy powołani do tego,
by brać udział we wspaniałości
Boga. Wszyscy, którzy przyjmują
Chrystusa z wiarą i miłością, stają się dziećmi Bożymi i otrzymują
z Jego pełności łaskę po łasce.

26 grudnia

Święto Świętej Rodziny.

Święto Świętej Rodziny obchodzone jest w Kościele katolickim w pierwszą niedzielę po
Bożym Narodzeniu. Jest ono
okazją do tego, aby modlić się
w intencji małżeństw i rodzin, a
także prosić świętość dla nich.

1 stycznia

Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi.

W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście
na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się
obietnice dane całej ludzkości,
związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia ze wszystkich przymiotów Maryi czcimy
szczególnie Jej Macierzyństwo.
Dziękujemy Jej także za to, że
swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

6 stycznia

Uroczystość
Objawienia
Pańskiego (Trzech Króli).

Tradycja na podstawie trzech
hojnych darów złożonych przez
magów – złota, kadzidła i mirry
– określa ich liczbę, wiek, kolor
skóry i symbolikę. W VI wieku
dodano im tytuły królewskie i
świtę, a w IX wieku imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Z czasem kształtuje się wyobrażenie,
że reprezentują trzy znane części
świata: Europę, Azję i Afrykę.

OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ W RODZINIE
PRZEBIEG WIECZERZY WIGILIJNEJ
W centralnym miejscu w pokoju 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 oraz o podróżnych, którzy niespodziewanie mogą zapukać do drzwi.
Wszyscy stoją, a najstarszy członek 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.
Wszyscy odmawiają modlitwę „Ojcze nasz”.
ŁAMANIE SIĘ
OPŁATKIEM I ŻYCZENIA
Obrzęd łamania się opłatkiem uczy, że nawet ostatnim kawałkiem
chleba należy się dzielić 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 łamie się opłatkiem
najpierw z matką, a potem z pozostałymi członkami rodziny. To samo
czynią następnie wszyscy obecni.
SPOŻYWANIE WIECZERZY
Na stole podajemy jedynie potrawy postne 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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Z życia Kościoła

„NIGDY NIE MYŚLAŁEM, ŻE PARAFIA MOŻE
TAK GŁĘBOKO WPAŚĆ W SERCE KSIĘDZA”.
KOLĘDOWA ROZMOWA Z WIEJSKIM PLEBANEM

Artiom Tkaczuk

– Ks. Jerzy, kogo jest więcej na wielkie święta w kościele w Nowym Dworze: miejscowych czy przyjezdnych?
– To zależy od pewnych
okoliczności. Przed pandemią było więcej przyjezdnych. Oczywiście zebrało się
wielu parafian, ale ich rodzin
i przyjaciół było mniej więcej dwa razy tyle. Po covidzie
liczba ta znacznie spadła. Teraz gości jest może półtora
razy więcej. Jednak ludzie i
tak przyjeżdżają, aby spędzić
święta w kręgu najbliższych.
Lecz tutaj również wszystko jest zmienne – w tym roku
na Wielkanoc było mniej ludzi niż w zwykłą niedzielę.
Później wierni przyzwyczaili
się już trochę do pandemii,
to na odpust było ich więcej,
w dniu św. Jerzego też.
– Czy ma Ksiądz wrażenie, że ci goście na Pasterce
to trochę jak Księdza dzieci, które przyjeżdżają w tak
ważnych momentach i chcą
być razem?
– Mam takie poczucie. Nigdy nie myślałem, że parafia może tak głęboko wpaść
w serce księdza. Kiedyś nawet na homilii opowiadałem,
jakie mam wrażenia: ludzi
jest wiele, ksiądz jeden, gdzie
wszystkich
zapamiętasz?
Jednak z biegiem czasu – i to
jest Boży dar i cud! – o każdego zaczynasz się martwić
jak o swoje dziecko. Zaczynasz zauważać, że w kościele
tego nie ma, ten zachorował,
tamten umarł i jego miejsce
jest puste. I to prawda, że
martwisz się o parafian, jak
o swoją rodzinę. Tak jak
Jezus mówił: „Będziecie mieli
braci, siostry i dzieci”.
– A czy jest coś takiego, jak ludzie w domach
na wsiach w Adwencie czekają na dzieci na święta,
tak też proboszcz w kościele
przygotowuje się do spotkania?
– Oczywiście. Może bardziej przygotowuję się, aby
święto nie było tylko dla
ludzkiego oka, lecz dla rozwoju duchowego. Święto jedności, miłości, świadomości
tego, co ze sobą niesie. Oczywiście chcę, aby Boże Narodzenie było czasem duchowego wzrostu, zmian w życiu
ludzi.
– Dużo gości to radość.
Ale, o ile rozumiem, pogrzebów jest coraz więcej, a
chrztów coraz mniej. Parafia
wymiera?
– Tak, niestety.
– Proszę powiedzieć, jak
w tak smutnym kontekście
odejścia całej cywilizacji białoruskiej wsi szuka Ksiądz
sensu Bożego Narodzenia?
Jak otoczenie wpływa na to
poszukiwanie?
– Patrząc na to wszystko,
nadal wierzę w Boże plany.
Bóg się nie myli i wie, co robi.
Chociaż na wsiach jest więcej pogrzebów niż chrztów,
w tym też jest Boża Opatrzność. Oczywiście trudno ją
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AKTUALNOŚCI
Radio Watykańskie

Opublikowano
nową edycję
Katechizmu Kościoła

W Rzymie odbyła się prezentacja nowej edycji Katechizmu
Kościoła katolickiego, zawierająca komentarze 23 kardynałów
na temat różnych aspektów nauczania Kościoła. „Dzisiejszy katolicyzm można zobaczyć w praktyce, ale potrzebna jest bogata
wiedza na temat doktryny Kościoła, aby móc ją wcielić w życie”
– uważa kard. Francesco Monterisi, emerytowany archiprezbiter
bazyliki św. Pawła za Murami,
jeden z autorów komentarzy.
Prezentacja tomu wydanego
przez Tau Edizioni pod redakcją
Marco Italiano odbyła się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Z tej okazji odbyla się także debata na temat znaczenia chrześcijaństwa w obecnych czasach.

Wystawa szopek
bożonarodzeniowych
na placu św. Piotra

Ks. Jerzy Kuźmicz – proboszcz parafii w Nowym Dworze. Dziekan dekanatu Szczuczyn.
Święcenia kapłańskie przyjął w 2004 r.

dziś zrozumieć. Do życia
na wsi trzeba też mieć powołanie i wiarę, że nadejdzie
czas, a ludzie będą żyć na tej
ziemi. Będą wracać do Praojczyzny.
Jeśli patrzeć tylko na to,
że parafia maleje, mieszkańcy odchodzą, to będzie wtedy bardzo smutno.
W Starym Testamencie ludzie zostali również zmuszeni do opuszczenia swojej
ziemi i szukania zbawienia
gdzie indziej, ale później
wracali. Tak samo jest z nami.
Człowiek opuszcza wioskę i
szuka lepszego życia w mieście, ale i w mieście życie jest
trudne. Do życia na wsi trzeba dojrzeć, trzeba ją odkryć.
Dlatego ufam i wierzę Bogu,
że On wie, co robi.
– Przyznam się, że przez
pewien czas dość problematyczne były dla mnie przyjazdy na wieś, ponieważ serce krwią się oblewało, gdy
patrzyłem na jej wymarcie.
Opadają domy, ścieżki, którymi chodziliśmy do kościoła, od dawna są zarośnięte.
Jak znaleźć nadzieję w takim
myśleniu?
– Ja też, gdy przyjeżdżam
do mojej rodzinnej wioski,
mam dużo wspomnień. I
ścieżki, i przyjaciół, i jak jeździłem do kościoła. Jak z tym
żyć? No jak żyć (śmieje się –
uw. autora)...
Myślę, że tutaj też trzeba
szukać sensu. Być w stanie
docenić obecną chwilę, ponieważ przemija i nie możesz
jej odzyskać. Czasami musisz
nauczyć się radować.
– Wcielenie Boga niesie ze sobą wiele świeżości,
nadziei. Jak o tym mówić
ludziom starszym, którzy
już wiele widzieli w życiu.
Jak trudno jest rozmawiać
z nimi o tym wielkim impulsie, które niesie Boże Narodzenie?
– Myślę, że to zależy
od osoby. Staram się mówić
w duchu papieża Franciszka:
„Pasterz musi pachnieć owcami”. Przede wszystkim oczywiście staram się zrozumieć
prawdę Bożego Narodzenia
na prostych przykładach życiowych. Jeśli zrozumiem to

sam, to będę mógł wyjaśnić
innym. Że to wszystko nie
dzieje się dla niektórych tam
nie wiadomo jakich planów.
Że Boża Wielkość zstąpiła
do stodoły, aby każdy mógł
tam przyjść. Że wszystko to
odbywa się dla mnie osobiście, aby wydostać się z bagna, w które mogłem wpaść
w ciągu mojego życia.
W Ewangelii Jezus wyjaśniał również wszystko na
prostych przykładach. Rybakom mówił, że uczyni ich rybakami ludzi, ludziom innych
zajęć podawał przykłady
w dostępnym i zrozumiałym
dla nich języku. Bóg podpowiada, jak zrozumieć pewne
rzeczy zarówno dla mnie, jak
i dla ludzi. Ale wyjaśniamy je
sobie nawzajem swoim życiem.
– Św. Jan Paweł II mówił,
że dzieci mają perspektywę
młodości, młodzi ludzie –
perspektywę dorosłości, dorośli – perspektywę starości,
a starszym ludziom pozostaje perspektywa życia wiecznego. Jaką jest ta perspektywa emerytów?
– Wszystko zależy od
człowieka i jego wiary. Są
różni ludzie. Są tacy, którzy marzą o jak najszybszym
spotkaniu z Ojcem. Są tacy,
którzy wątpią, boją się perspektywy wieczności. Z różnych powodów. Istnieje również perspektywa radości dla
dzieci, wnuków, prawnuków,
za ich osiągnięcia. Wszystko
zależy od osoby.
– Jak się Księdzu podoba
nowoczesny obraz Bożego
Narodzenia, z którym spotykamy się na ulicach, w sklepach, w przestrzeni publicznej w ogóle?
– Patrzę na to bardziej
negatywnie niż pozytywnie.
Ponieważ za tym wszystkim
traci się sens i cel Bożego
Narodzenia. Z jednej strony
Bóg przyszedł mnie zbawić,
ale z powodu nadmiernej
radości tracimy sens. Łatwiej jest kupić prezent niż
wyciągnąć rękę pojednania
z kimś, z kim na przykład nie
rozmawiasz. Albo przeprosić, albo odwiedzić samotną
osobę.

W prezentach nie ma nic
złego, jednak ważne jest, by
za błyskotkami nie utracić
istoty tego święta. W niektórych krajach lub środowiskach zamiast Narodzenia
Chrystusa odbywają się świąteczne festiwale lub targi,
a wyraz „Narodzenie Chrystusa” jest celowo unikany.
To tak, jakby dziecko otrzymało prezent urodzinowy i
powiedziało: „Cóż, tato, teraz już cię nie potrzebuję”.
Będzie to bolesne, śmieszne
i absurdalne. Tak wyglądają
te, nazwijmy je, jarmarki bożonarodzeniowe.
– W jakim stopniu nasi
białoruscy katolicy ulegają
takiemu marketingowi?
– Tu też odniosę się
do wspomnianej już relacji
z wiarą. Jeśli jest żywa,
szczera i bliska, ludzie widzą sens Bożego Narodzenia.
W rodzinie, w której wszyscy
się nawzajem kochają, lubią
ze sobą rozmawiać, wystarczy tylko słowo wypowiedziane z inną intonacją, aby
zrozumieć, że coś się wydarzyło. I tak jest z Bożym Narodzeniem. Człowiek może
kupić bardzo prosty prezent,
ale będzie posiadał on duże
znaczenie i odzwierciedlał
relację między ludźmi
– Jak odkrywa Ksiądz
Boże Narodzenie na nowo i
zmaga się z rutyną corocznego świętowania? Jak przywraca Ksiądz świeżość tej
prawdy?
– Teraz jest to dla mnie
bardzo proste. Mijają lata,
a człowiek patrzy na innego człowieka. Z wiekiem ten
pogląd się zmienia. Jak mówi
Pismo Święte, dziecko potrzebuje jedzenia dla dzieci,
a dorosły potrzebuje jedzenia dla dorosłych. W odkrywaniu Bożego Narodzenia co
roku pojawia się coś nowego,
zupełnie innego. Były chwile
euforii, radości i prezentów,
a były chwile głębi Bożej miłości, odkrycia Bożej pokory.
Jestem pewien, że jeśli
chcemy odkryć sens Bożego
Narodzenia, to z każdym rokiem będziemy to robić głębiej i głębiej.

Otwarto coroczną wystawę
„100 bożonarodzeniowych szopek w Watykanie”. Po raz drugi
z rzędu, ze względu na nagłą sytuację epidemiologiczną, odbyła
się na świeżym powietrzu.
Na placu św. Piotra, w kolumnadzie Berniniego, znajduje się
126 szopek bożonarodzeniowych
z całego świata. Odwiedzający z
pewnością będą zainteresowani
kompozycją ze 100 kg czekolady.
Znajdują się tu również szopki
bożonarodzeniowe
wykonane
przez uczniów 30. szkół regionu Lacjum – z papieru, tkaniny,
korka i drewna. Wystawa jest
bezpłatna i będzie trwała do 9
stycznia 2021 roku w godzinach
10.00-20.00.
Ponadto 10 grudnia o godz.
17.00 na placu św. Piotra odbyła
się inauguracja najważniejszych
świątecznych szopek i choinek.

COVID-19 zmusił
do zmiany planów
Europejskiego
Spotkania Młodzieży

Koronawirus po raz kolejny
dokonał poważnych zmian w organizacji tradycyjnego noworocznego spotkania młodzieży pod
auspicjami Wspólnoty z Taizé.
Był już przenoszony w 2020 roku.
„Ze względu na nowe ograniczenia związane z rozwojem
pandemii niestety nie będzie
możliwe przeżycie europejskiego
spotkania w Turynie tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Przykro nam,
że nie będziemy mogli powitać
na koniec roku tych, którzy już
zorganizowali swój wyjazd. Dziękujemy Kościołom i mieszkańcom Turynu za wszystkie wysiłki
podjęte w ciągu ostatnich miesięcy” – napisali bracia z ekumenicznej wspólnoty.
W związku z zaistniałą sytuacją spotkanie europejskie odbędzie się w dwóch etapach: online
pod koniec 2021 roku i razem
w Turynie w lipcu 2022 roku.

Intencje modlitewne
na styczeń
powszechna

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

diecezjalna

Módlmy się, aby Pan błogosławił
wszystkich wsłuchujących się
w głos Ducha Świętego w czasie
trwającego I synodu diecezjalnego.
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Z życia Kościoła

UMIŁOWANI
W CHRYSTUSIE
PANU BRACIA
I SIOSTRY, DRODZY
DIECEZJANIE!

Kościół powszechny

HOLANDIA. W katolickiej bazylice św. Mikołaja w Amsterdamie odbyło się uroczyste złożenie relikwii św. Mikołaja Biskupa. Kawałek żebra świętego był wcześniej przez prawie tysiąc lat
w posiadaniu opactwa w Egmond w zachodniej Holandii. Niecodzienna ceremonia rozpoczęła się w okazałej bazylice znajdującej
się niedaleko Dworca Centralnego w stolicy kraju. W uroczystości wziął udział biskup Jan Hendriks z diecezji Haarlem-Amsterdam. Ze względu na pandemię w nabożeństwie uczestniczyło sto
osób. Można je było jednak oglądać na żywo za pośrednictwem
internetu.
POLSKA. W Warszawie powstało duszpasterstwo dla Białorusinów katolików. Prowadzący duszpasterstwo ks. Wiaczesław
Barok wcześniej był proboszczem parafii w Rossonach, w diecezji witebskiej. Кs. Barok zorganizował w Warszawie przy kościele
św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży duszpasterstwo katolickie
dla Białorusinów. Msze św. w języku białoruskim są sprawowane
w niedzielę i dni świąteczne w dolnym kościele o godz. 11.30 i
18.00. Po Mszy można spotkać się i porozmawiać.

„Słowo stało się ciałem i
zamieszkało wśród nas”
(J 1, 14)
Wpatrując się w ubogi betlejemski żłóbek,
po raz kolejny trwam razem z Wami w radosnym
zadziwieniu, że Wszechmogący Bóg staje się
dzieckiem i właśnie takim daje się nam poznać.
Przychodzi na ten świat jako słaby, bezbronny,
potrzebujący opieki Bóg – Człowiek. Przychodzi
konkretnie do nas, chce być przez nas przyjęty i
zamieszkać wśród nas (por. J 1,14).
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzę
wszystkim drogim dzieciom, kochanej młodzieży, zatroskanym małżonkom, ludziom dotkniętym chorobą i cierpieniem, a także każdemu
z Was odkrycia na nowo, że największym szczęściem dla człowieka jest troska o – tak czasami
kruchą – obecność Boga w naszym życiu oraz
dostrzeżenie, że potrzebuje On naszych pomocnych dłoni i ust, potrzebuje naszego wrażliwego
serca i czasu, aby Narodziny Miłości mogły przemienić nas i życie naszych bliskich.
W nasze trudne i niespokojne czasy z wielu
powodów, niech świętowanie Bożego Narodzenia będzie dla nas wszystkich wezwaniem
i zachętą do działania na rzecz dobra wspólnego, pełnej szacunku rozmowy, przebaczenia i
wzniesienia się ponad wszelkie spory i nieporozumienia, które – w świetle przychodzącego
Pana – wydają się nieistotne.
Niech będzie to czas odkrycia godności każdej osoby, do czego nas nieustannie wzywa
papież Franciszek, „gdyż nie można wymagać szacunku dla siebie samego, bez szacunku dla innych; nie można otrzymywać, jeśli

jednocześnie nie chcemy dawać”.
Niech będzie to czas jedności, miłości, nadziei i życzliwości w każdej rodzinie, naszym
społeczeństwie i kraju, gdyż dzisiaj Bóg objawia
się w Człowieku.
Chciałbym życzyć, by nadchodzący Nowy
Rok przyniósł same pomyślne dni, poczucie
bezpieczeństwa oraz pewność, że Boża Miłość
towarzyszy wszystkim tym, którzy pokładają
w niej ufność. Oby był to rok pełen dobrych chwil
i życzliwych ludzi wokół.
Na czas wspólnego świętowania, oktawę Bożego Narodzenia i cały Rok Pański 2022, z serca
Wam błogosławię!

Aleksander Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński
Grodno, Boże Narodzenie 2021 r.

HISZPANIA. W związku z pandemią COVID-19 hiszpański
Kościół stracił około 30 proc. swoich wpływów, wynika z szacunków przeprowadzonych przez diecezje tego kraju. Największe straty parafie w tym kraju zanotowały w pierwszych trzech
miesiącach pandemii, czyli w okresie kwiecień-czerwiec, podczas
którego obowiązywała przymusowa izolacja społeczna. W swoich
apelach biskupi wskazywali, że pomimo istnienia wewnątrz kościołów dystansu społecznego i obowiązku uczestniczenia w nabożeństwach z maskami służby sanitarne wielu regionów utrzymują
limity dotyczące liczby uczestników nieprzystające do wielkości
świątyń.
BELGIA. Francuskojęzyczna część Belgii przymierza się
do rezygnacji z cotygodniowej obowiązkowej lekcji religii
w szkołach. Mają ją w Walonii i Brukseli zastąpić godziny filozofii
i wychowania obywatelskiego. Projekt ustawodawczy w sprawie
wyeliminowania obowiązkowej religii od dwóch lat przygotowało sześć partii politycznych: trzy z większości parlamentarnej
(socjalistów, liberałów i zielonych) oraz tyle samo z mniejszości
(dwie partie centrowe i główna formacja skrajnej lewicy). Zamiast
jednej godziny religii i moralności tygodniowo, uczniowie mieliby dwie godziny filozofii i wychowania obywatelskiego. Zamiarem
inicjatorów jest wprowadzenie tej zmiany do szkół począwszy
od 2024 roku.
Opracowano na podstawie źródeł internetowych.

NIEZWYKŁA
TREŚĆ SZOPEK
Książka doskonale odzwierciedla Kościół powszechny, ponieważ
na zdjęciu Dzieciątko Jezus jest przedstawione albo w tipi, albo jako
Murzyn, albo o narodowości szopki świadczy charakterystyczny
materiał, z którego jest wykonana. Tylko przesłanie pozostaje takie
samo: przyjście Chrystusa w każdym zakątku i bez względu na okoliczności.
Poniższe szopki nie mają wartości historycznej, wyłącznie artystyczną, gdyż powstały w czasach współczesnych.
Opracowała Angelina Marciszewska

WŁOCHY – UBÓSTWO
ODZWIERCIEDLONE W LUKSUSIE

KOLUMBIA –
JASKRAWOŚĆ

Jest to przykład szopki w słynnym włoskim
stylu barokowym. Sama kompozycja pochodzi z Neapolu. Ruiny cywilizacji rzymskiej są
często włączane do włoskich szopek z XVIII
wieku, nawiązując do zwycięstwa chrześcijaństwa nad pogańskim Rzymem. Pod stopami
Maryi znajduje się kawałek złamanej rzymskiej kolumny, wciśnięty pod łuk. Tkanina,
która została użyta do wykonania szat Maryi
i Józefa to cienki jedwab. Ręce i głowy są wykonane z terakoty. Antyczne okazy są bardzo
drogie, ale ich reprodukcje są przeznaczone
dla tych, którzy kochają ten klasyczny styl
osiemnastowiecznych szopek. Ta kompozycja jest również nowoczesna, osiąga wysokość
około metra i znajduje się nie tylko w świątyniach, ale także w prywatnych domach zamożniejszych obywateli.

Pick-upy i jeepy, bardzo popularne w Kolumbii używane do transportu pasażerów i różnych
ładunków, zostały użyte
jako miejsce pierwszego
schronienia
Dzieciątka
Jezus, aby nadać szopce
nowoczesne cechy narodowe. Można zobaczyć,
że na dachu samochodu umieszczony jest inny
ładunek, w klasycznym
stylu Ameryki Łacińskiej.
Kompozycja została wykonana z gliny.
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pod ostrym kątem

ŚWIĘTA I MINIMALIZM:
PUNKT STYCZNY
Nadchodzą święta. Niezależnie od tego, jakie są – religijne, osobiste, rodzinne,
miejskie, krajowe, międzynarodowe – reklamodawcy zachęcają nas: „Czas na prezenty!”. Niekończąca się konsumpcja i istota świąt nie są ze sobą powiązane. Dowiemy się, które prezenty są najlepsze dla otaczających nas osób. Wprowadźmy
do naszego życia rozsądny minimalizm dla maksymalnej przyjemności.
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DZIEŃ,
W KTÓRYM
WSZYSTKIE
DROGI
PROWADZĄ
DO DOMU

Alena Majsiuk
Minimalizm to styl życia, a
także porządek w rzeczach, czynach, myślach. Pozbycie się nadmiaru, który obciąża. Uwolnienie
przestrzeni na nowe rzeczy. Należy pamiętać o trzech podstawowych zasadach:
1) Jakość, a nie ilość. Lepiej
kupić jedną dobrą, kosztowną
rzecz niż dziesięć wątpliwej jakości. Rozwiązuje to jednocześnie
dwa problemy: zagracenie przestrzeni i, do pewnego stopnia,
zachowanie własnych zasobów
finansowych i całej planety. Najlepszym doradcą jest uzasadnienie sobie: dlaczego potrzebuję tej
rzeczy, zajęć lub relacji?
2) Emocje są pierwotne, a
rzeczy – wtórne. Zamiast wydawać pieniądze na kolejną rzecz,
minimalizm proponuje wydawać
je na doświadczenia, naukę, szkolenia, eksperymenty. Dobra materialne nie mają znaczenia, chyba
że dają pozytywne emocje. Gdyby
rzeczy materialne były poparte
emocjami, to światowe wysypiska
byłyby bardzo małe.
3) Racjonalne wykorzystanie. Podstawą każdego nabycia

jest korzyść. Obciążanie życia
zbędnym poczuciem uprzejmości
lub modnym trendem oznacza
obciążanie przestrzeni niepotrzebnymi rzeczami.
Zobaczmy teraz, jak można
zastosować minimalizm maksymalnie dbając o środowisko.
PRZYGOTOWANIA
DO ŚWIĄT
Oczekiwanie na święta jest już
początkiem świętowania. W tym
momencie chcemy odnowić przestrzeń, aby poczuć zmianę, otrzymać nowe doświadczenia. Ludzie
oczyszczają i dekorują miejsce
zamieszkania, wyrzucają nadmiar.
To najlepszy moment, aby skorzystać z zasad minimalizmu.
Traktuj z miłością pokoje,
w których mieszkasz, otaczające
przedmioty. Powoli zacznij przydzielać swoje miejsca rzeczom
w domu, zostaw tylko niezbędne,
niosące funkcjonalność osobiście dla ciebie. To, co już straciło
na znaczeniu – rozdaj, sprzedaj
za pośrednictwem ogłoszeń. Posprzątaj zepsute rzeczy, ale nie do
spiżarni, piwnicy lub do domku na

wsi, lecz oddaj je tym, którzy mogą
dać im nowe życie. Teraz ten kierunek został nazwany upcycling.
Upcycling pozwala na nowo
spojrzeć na stare rzeczy – przetworzyć ich w nowe, które będą
miały inną wartość niż ich oryginalne komponenty. To, co wydawało się, że nigdy nie zostanie już
użyte, przetwarza się w oryginalne
ubrania, akcesoria, dzieła sztuki,
a nawet inne urządzenia elektroniczne. W ten sposób zmniejsza
się ilość śmieci i wydłuża się eksploatacja towarów.
Zrób włosy anielskie i inne
świąteczne akcesoria z tego, co
jest pod ręką. Nadaj wnętrzu wielofunkcyjność. Na przykład zbuduj
choinkę ze stosu książek.
„MÓJ NAJLEPSZY
PREZENT TO TY”
Istnieje pogląd, że na święta należy dawać prezenty. A jeśli
spojrzeć inaczej: czy akceptujesz
taką postawę publiczną w swoim
życiu? Tylko ty możesz się zgodzić
lub odrzucić stereotypy społeczeństwa. Świętuj święta z troską
o ludzi wokół ciebie. Pozostaw

przestrzeń czystą przed nadmiernym spożywaniem.
Jeśli chcesz wręczyć prezent,
możesz dać abonament, certyfikat, bilet. To rozwój, edukacja,
poznanie życia. Podaruj emocje,
wrażenia i pamięć na długie lata,
są bezcenne dla naprawdę bliskich
osób. A najcenniejszą rzeczą, jaką
można dać, jest twój czas.
WYRAŻAMY SWOJĄ
MIŁOŚĆ DO BLIŹNICH
Święto to zawsze barwne wydarzenie. Chodzi o komunikację
między ludźmi i ich twórczy udział
w wydarzeniu. Święta dają pozytywny nastrój. Wszyscy się zbierają razem, cieszą się i radują. I
tworzy to atmosferę uroczystości.
Jeśli spędzać razem czas, czy
konieczne jest poświęcenie go
niekończącemu się obżarstwu?
Niech tradycją stanie się alternatywa nadmiaru – aktywne świętowanie, konkursy, gry, wspólna
kreatywność, wycieczki poznawcze lub spacery. Takie świętowanie może zostać zapamiętane na
długo, może być początkiem nowego etapu w twoim życiu.

EKWADOR –
NIEZWYKŁOŚĆ
SUROWCÓW

ZIMBABWE –
Z KAMIENIA, LECZ
OD SERCA

Calderon, miasto w pobliżu Quito, stolicy pastwa, słynie z pamiątek z ciasta chlebowego. Ciasto jest wykonane
w różnych kolorach – odpowiednich dla każdej figury.
Ta szopka jest wykonana
na tej samej zasadzie. Miniaturowe figurki świąteczne
znajdują się w małym ręcznie
tkanym koszu, który można umieścić na płaskiej powierzchni lub zawiesić jako
dekorację świąteczną. Dzieciątko Jezus jest w centrum
uwagi, a Gwiazda Betlejemska pięknie leży na rączce kosza.

Terytorium
Zimbabwe
jest całe pokryte kamieniami.
Sama nazwa kraju w tłumaczeniu oznacza „kamienny
dom”. Warsztaty prowadzone
przez Jorama Marigi w 1958
roku wprowadziły Zimbabwe
do artystycznej techniki pracy
z kamieniem. Od tego czasu
nowi artyści stali się znakomitymi rzeźbiarzami, a ich
prace zyskały szeroką popularność w Europie i Stanach
Zjednoczonych. Osobliwością
tej szopki jest to, że została
wykonana z litego kamienia,
a następnie starannie wypolerowana.

KENIA – KOLORYT NARODOWY
Anonimowy utalentowany rzemieślnik z Kenii, który
stworzył tę szopkę, był w stanie zachować afrykańskie postawy i gesty z taką precyzją, że postacie wyglądają, jakby mogły się poruszać, gdy odwrócimy od nich wzrok.
Do produkcji użyto prostego włókna z liści bananów. Precyzja, z jaką wykonane są drobne detale, takie jak korony
królewskie, prezenty i dziwaczne sandały pasterzy, wywołują prawdziwy zachwyt. Drewniane okrągłe podstawy dodają stabilności figurkom. A dwa pomalowane drzewa z cyny
dodają kompozycji barw.

INDIE – DZIWACTWO FORM
Miedziane paski są wbijane w proste drewniane pręty, które zostały wycięte w kształcie świątecznych figurek.
Teoretycznie bloki te można by wykorzystać jako wydruki,
jakby tylko dodać tusz – taka jest technika ich wykonywania. Szopki indyjskie nie cieszą się dużą popularnością
na świecie, w przeciwieństwie na przykład do europejskich
czy południowoamerykańskich.

Jana Czajko

T

ego dnia w całym domu
pachnie karpiem, uszkami z makiem i choinką. W dużym pokoju stoi stół
nakryty białym obrusem, a
na nim opłatek i świeca, i na
pewno grają tradycyjne polskie kolędy, które zaczyna
śpiewać każdy, kto wchodzi
do domu. To niezwykły wieczór, na który czekam każdego roku i który jest zawsze
wyjątkowy.
Dwa tysiące lat temu w
małym żłobie urodził się Ten,
który przez cały ten czas jednoczy ludzi na całym świecie.
Rodziny zbierają się razem
nie tylko z różnych części
Białorusi, ale także wracają
z zagranicy, aby w tę wyjątkową noc powiedzieć sobie
słowa „Kocham cię” nie przez
internet, ale patrząc w oczy.
Przypomniałam
sobie
ostatni rok... Ten trudny 2020
rok zakończył się Pasterką
w rodzinnej parafii. Pamiętam, że tej nocy bardziej niż
kiedykolwiek chciałam przekazać ludziom, że Święta Miłość jest wśród nas. I może
tylko na chwilę, ale jednak
udało się przestać myśleć
o złych rzeczach, które się
wydarzyły, i pojawiła się wiara w lepszą przyszłość.
W ubiegłym roku na Pasterce śpiewaliśmy z dziewczynami znane wszystkim
kolędy, wkładając w śpiew
wiele czułości, radości i miłości. Gdy mieszkasz daleko
od domu, wydaje się, że te
wspaniałe czasy młodzieńczej beztroski nigdy się nie
powtórzą. Pozostają tylko
ciepłe wspomnienia z okresu
dorastania.
Każdego roku chodziliśmy
z przyjaciółmi i znajomymi na opłatek, aby szczerze
przeprosić i powiedzieć ważne słowa, których z różnych
powodów nie mogliśmy powiedzieć wcześniej. Wtedy
najbardziej odczuwałam siłę
wspólnoty, w której dorastałam.
Dla mnie to święto jest
świętem jedności, miłości i
radości. Święto, gdy zapominasz o wszystkich zmartwieniach i problemach. Święto,
które świętujesz z tymi, których kochasz.
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DOPOMÓC
DOBRĄ RADĄ

Ks. Paweł Sołobuda,
psycholog

Ż

ycie w małżeństwie i w rodzinie jest bardzo poważnym wyborem i nie należy
do łatwych momentów życiowych. Dokonując tego wyboru,
osoba musi być na to gotowa,
ponieważ przyjmuje dodatkowe
zobowiązanie w postaci troski
o zbawienie żony lub męża.
Kryzys rodziny jest zauważalny na każdym kroku. Jednym
z trudnych momentów prowadzących do rozbicia małżeństwa
i rodziny jest zdrada współmałżonka. Chociaż badania wskazują, że najczęściej zdradzają mężczyźni, jednak zdrada
z każdej strony ma swoją przyczynę. Męska zdrada najczęściej
ma powierzchowny i okazjonalny charakter, natomiast zdrada
kobiety zazwyczaj bywa silnym

www.slowo.grodnensis.by

poszukiwanie prawdy

zadaj pytanie

MECHANIZMY ZDRADY MAŁŻEŃSKIEJ
związkiem uczuciowym.
Zdrada jest aktem złamania przysięgi wierności. Dzisiaj
niestety cena przysięgi zmalała.
Młodym osobom warto już od
samego początku zapamiętać,
że nigdy nie będzie usprawiedliwienia dla zdrady. Zawsze staje
się ona życiowym błędem i tragedią. Najczęściej bywa tak, że
niewierność małżeńska staje się
efektem niedojrzałej osobowości
osoby zdradzającej i zdarzają się
wtedy, gdy małżeństwo przeżywa kryzys. Niestety po zdradzie
już bardzo trudno bywa wrócić
do tego życia małżeńskiego, które było wcześniej. Najtrudniej
jest wybaczyć mężowi lub żonie,
znowu obdarzyć tę osobę pełnym zaufaniem, dalej wspólnie
budować dobro życia rodzinnego oraz być odpowiedzialnym
za nią. Oboje małżonkowie powinni być na tyle dojrzali i odpowiedzialni jeden za drugiego,
aby nie doprowadzić potem do
bolesnych sytuacji w rodzinie.
Ażeby wykluczyć takie momenty
warto się zastanowić nad pewnymi mechanizmami zdrady małżeńskiej. Najlepiej jest, gdy młodzi ludzie o nich wiedzą jeszcze
przed ślubem, aby później nie
zmarnować sobie i bliźnim życia
małżeńskiego i rodzinnego.
Najczęściej zdrada małżeńska może wynikać albo z potrzeb
seksualnych, albo z motywów
poza seksualnych.

1. Zdrada
wynikająca
z potrzeb seksualnych ma kilka
przyczyn:
•
Brak satysfakcji seksualnej w związku,
•
Brak akceptacji normy
wierności.
Przede wszystkim młodzi
ludzie, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński, muszą
osiągnąć dojrzałość do małżeństwa. Młodzi ludzie powinni być
w stanie podejmować decyzje i
wykonywać zadania oraz spełniać wymagania związane z życiem w małżeństwie. Dojrzałość
i zdolność do dojrzałej miłości
pomogą uświadomić, że stosunek seksualny może odbywać
się tylko z współmałżonkiem.
Do tego przynależy szacunek
do ciała partnera, odpowiedzialność za męża lub żonę, która
wynika z obietnicy dotrzymania
wierności w związku. Elementami dojrzałej miłości małżeńskiej będą bliskość, wyłączność,
współodczuwanie i obdarzanie.
Należy pamiętać, że współżycie
seksualne nie stanowi całej miłości pomiędzy mężem i żoną,
dopełnia ono sakrament małżeństwa, może i powinno być
wyrazem miłości małżonków,
aby w przyszłości wydać na świat
potomstwo. Tylko w małżeństwie można przeżywać prawdziwą satysfakcję seksualną.
2. Motywami poza seksualnymi mogą być np. zdrada

dla otrzymania korzyści materialnych, zdrada jako forma
uzyskania akceptacji, uznania i
zaspokajania potrzeb psychicznych, jako odwet za niewierność
partnera itd.
Małżonkowie
powinni
wspólnie pracować nad stworzeniem
dobrego
klimatu
w swojej rodzinie, a w trudnych
chwilach wspólnie szukać rozwiązania. Komunikacja zawsze
powinna być w rodzinie, wspólne planowanie oraz odpowiedzialność za siebie oraz za swoich dzieci. Nie warto odchodzić
od rodziny, od Boga i praktyk
religijnych.
Przede wszystkim jeżeli
doszło do takiej trudnej sytuacji trzeba zerwać wszystkie
kontakty z kochankiem(ą).
Osoba zdradzająca powinna
przeprosić swojego współmałżonka i jak najszybciej starać
się zadośćuczynić. W takiej sytuacji odbudowanie więzi rodzinnych całkowicie leży na
plecach tej osoby, która dopuściła się zdrady. Warto usiąść i
wspólnie mądrze porozmawiać
o tym, co doprowadziło do
zdrady. Dla wierzących małżonków na pewno będzie pomocna
wspólna modlitwa i oddanie
tej sprawy pod Bożą opiekę.
Aby nie komplikować życia rodzinnego zdradą, warto zrobić
wszystko, by do niej nie doprowadzić.

ŻŁÓBEK, STAJNIA I NIEBO
JAKO SYMBOL BLISKOŚCI
BOGA Z CZŁOWIEKIEM
„Godny podziwu znak żłóbka,
tak drogi chrześcijanom,
zawsze budzi zadziwienie i zdumienie”.
List apostolski „Admirabile signum”
Ojca Świętego Franciszka
Katarzyna Pawłowska

C

iepłe słowa papieża Franciszka o żłóbku. Chociaż krótki, ale
wciąż List apostolski o bezpośrednim miejscu narodzin Pana
Jezusa. W jaki sposób rozważamy nad miejscem, w którym leży
figurka Dzieciątka w naszych kościołach i w którym dwa tysiące lat
temu spał mały Jezus?
„Uczymy się od dzieciństwa: kiedy tato i mama wraz z dziadkami przekazują ten radosny zwyczaj, który uosabia bogatą duchowość ludową”. Papież Franciszek używa przymiotnika „radosny”.
Ta cecha współbrzmi z radością z narodzin Chrystusa, o której często słyszymy w naszych kościołach i która przede wszystkim niesie
ze sobą święto Bożego Narodzenia.
Jednocześnie za ciepłym nastrojem tego wydarzenia stoją niezbyt radosne, a nawet trudne okoliczności narodzin Jezusa. Ojciec
Święty przypomina słowa z Ewangelii według św. Łukasza: „Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (2, 7). Dalej
papież pisze tak: „Wchodząc w ten świat, Syn Boży znajduje miejsce
tam, gdzie zwierzęta przychodzą jeść. Siano staje się pierwszym posłaniem dla Tego, który objawi się jako «chleb, który z nieba zstąpił» (J 6, 41)”. Papież przywołał także słowa św. Franciszka z Asyżu, gdy ten we włoskiej miejscowości Greccio organizował pierwszą
stajenkę: „Chcę naocznie pokazać Jego braki w niemowlęcych potrzebach, jak został położony w żłobie i jak złożony był na sianie
w towarzystwie wołu i osła”. Dokładność i dosłowność brzmią
w tych powiedzeniach. Razem z Dzieciątkiem w jednym „pokoju”
znajdują się zwierzęta…
Jakie ma to znaczenie? Jedną z myśli, które przychodzą na myśl
w kontekście wspomnianych okoliczności, jest myśl o bliskości Boga
wobec ludzi. W swoim liście papież Franciszek mówi: „Dlaczego
żłóbek wzbudza tyle zadziwienia i nas wzrusza? Przede wszystkim
dlatego, że ukazuje czułość Boga. On, Stwórca wszechświata, uniża
się do naszej małości”.
Narodziny Jezusa w żłobie nie są zarzutem dla tych, którzy
przyszli na świat w drogich pokojach lub w normalnych, sterylnych warunkach. Każdy człowiek zasługuje na godne warunki
przyjścia na świat i istnienia. Poprzez miejsce swego urodzenia,
poprzez żłóbek Bóg niczym mówi: „Rozumiem cię w każdej sytuacji życiowej”.

Bliskość Boga do człowieka papież dostrzega w elementach
miejsca, w którym Jezus przyszedł na świat. Na nocnym gwiaździstym niebie widzi symbol obecności Boga w ciemnych chwilach naszego życia: „Nawet w tych chwilach Bóg nie zostawia nas
samymi, ale staje się obecny, aby odpowiedzieć na decydujące
pytania dotyczące sensu naszego istnienia. [...] Jego bliskość niesie światło tam, gdzie jest mrok i oświeca tych, którzy przechodzą
przez ciemności cierpienia (por. Łk 1, 79)”.
W spotkaniu pasterzy ze Świętą Rodziną papież widzi odzwierciedlenie początków i piękno chrześcijaństwa: „To właśnie spotkanie między Bogiem a Jego dziećmi, dzięki Jezusowi, rodzi naszą
religię, stanowiąc jej wyjątkowe piękno, które w szczególny sposób
jaśnieje w żłóbku”.
W kontekście materialnej nędzy „stajenki” Ojciec Święty pisze
tak: „Jezus, «cichy i pokorny sercem» (Mt 11, 29), urodził się ubogi,
prowadził proste życie, aby nas nauczyć uchwycenia tego, co istotne
i tym żyć”. W kontekście nędzy tych ludzi, których figurki są często
umieszczane w stajenkach („Przede wszystkim żebrzących i ludzi,
którzy nie znają żadnej innej obfitości poza obfitością serca”), a
prawdopodobnie biorąc pod uwagę społeczne i humanitarne kryzysy współczesnego świata, Papież dodaje: „Rodząc się w żłobie, sam
Bóg rozpoczyna jedyną prawdziwą rewolucję, która daje nadzieję
i godność wydziedziczonym, usuniętym na margines: rewolucję miłości, rewolucję czułości. Ze żłóbka Jezus, z łagodną mocą wygłasza
apel o dzielenie się z ostatnimi, jako drogę do bardziej ludzkiego i
braterskiego świata, w którym nikt nie jest wykluczony i usuwany
na margines”.
Okoliczności i warunki, w których narodziło się Dzieciątko Jezus,
były trudne. W rozważaniach nad tym można i należy znaleźć także
miejsce do refleksji nad uczuciami Maryi i Józefa, nad okolicznościami porodu, nad tym, jaka była pogoda i jak mogła wyglądać stajnia,
w której urodził się Jezus.
Jednocześnie w okresie liturgicznym Narodzenia Pańskiego większy nacisk kładzie się na radość z tego wydarzenia, radość dla każdej
osoby. Niczym ważniejsze dla Boga było to, co czujemy my, dla kogo
On przyszedł w ciele fizycznym na Ziemię; co czujemy z okazji Jego
narodzin i jakie wnioski wyciągamy z tego zdarzenia w obecnej sytuacji życiowej. W tym kontekście wspomniana radość jest zgodna
z uzdrowieniem dla naszej przeszłości, nadzieją dla naszej przyszłości i inspiracją do działania w dzisiejszych czasach.

Kto może
zostać
chrzestnym?
grodnensis.by

Wymagania, dotyczące rodziców chrzestnych, są określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego, we Wprowadzeniu
ogólnym nt. wtajemniczenia
chrześcijańskiego i innych oficjalnych dokumentach Kościoła.
Kryteria te mają przede wszystkim na celu zapewnienie, że
chrzestni są w stanie naprawdę
dobrze wykonywać powierzone
zadania i że ich bardzo ważna i
odpowiedzialna funkcja nie jest
tylko fikcją. Prawo kościelne wymaga zatem, aby chrzestny miał
pełne 16 lat (dozwolone są wyjątki z poważnego powodu), aby
był katolikiem, już przystąpił
do sakramentu bierzmowania i
przyjął sakrament Eucharystii,
prowadził życie zgodne z wiarą i zgodne ze swoją funkcją,
był wolny od jakiejkolwiek kary
kanonicznej, a także nie był
jednym z rodziców tego, który
przyjmuje chrzest.
Są to wszystkie kryteria przewidziane przez prawo kościelne.
Prawo kanoniczne nie zabrania
dwóm parom rodziców chrzczenia sobie nawzajem dzieci.
Wszystkie opinie na temat zakazu takich praktyk należy interpretować jako zwykłe przesądy.
Wymóg, by chrzestni byli katolikami, wynika z ich zadania
polegającego na pomaganiu rodzicom w wychowaniu dziecka
w wierze katolickiej. Oczywiste
jest, że chrześcijanin, który nie
należy do Kościoła katolickiego,
nie byłby w stanie wypełnić tego
obowiązku, a nawet wymaganie
od niego takiej obietnicy byłoby
bardzo nieetyczne. Prawo kościelne decyduje zatem, że chrześcijanin, który nie należy do
Kościoła katolickiego, może być
jedynie świadkiem chrztu, pod
warunkiem, że ojcem chrzestnym jest katolik lub katoliczka.
Innymi słowy, dopuszczalna jest
sytuacja, gdy na chrzcie dziecka
występuje jeden chrzestny (katolik spełniający wyżej wymienione
kryteria) i jeden świadek chrztu
(chrześcijanin niebędący katolikiem).
Wybierając chrzestnych, należy również zwrócić uwagę na to,
aby byli to praktykujący katolicy,
którzy przystępują do sakramentów, prowadzą życie moralne.
Na przykład, katolik żyjący w niesakramentalnym związku małżeńskim lub taki, który nazywa
siebie „wierzącym, ale niepraktykującym”, lub ktoś, kto, będąc
formalnie katolikiem, prowadzi
niemoralne życie, oddziela się od
wiary i Kościoła, publicznie opiera się podstawowym prawdom
wiary chrześcijańskiej – nie może
być chrzestnym właśnie dlatego,
że nie będzie w stanie dać swojemu chrześniakowi przykładu życia zgodnego z wiarą.
Na zakończenie jeszcze jedna
uwaga. Ponieważ bycie chrzestnym jest zadaniem pięknym i
honorowym, to jeśli ktoś nas
do tego zaprasza i jeśli wiemy,
że jesteśmy w stanie spełnić
przewidziane prawem kryteria,
nie trzeba rezygnować z tej funkcji, chyba że istnieją jakieś ważne powody. Bądźmy wdzięczni,
że rodzice dziecka właśnie nam
chcą powierzyć takie honorowe
zadanie, i postarajmy się wykonać je jak najlepiej, z całą powagą, w duchu wiary i odpowiedzialności.
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Refleksja nad wiecznością

vaticannews.va

NIE SAMOTNE BOŻE
NARODZENIE

„Rodzaju ludzki, Bóg cię miłuje i dla ciebie stał się człowiekiem, nie jesteś już sam!” – powiedział papież Franciszek w bazylice św. Piotra w Rzymie podczas Mszy Pasterskiej w Boże Narodzenie 2019 roku. Papież wyjaśnił wówczas,
że chodzi o łaskę Bożą udzieloną ludziom, która niesie zbawienie. „Ale czym jest ta łaska? To Boża miłość, miłość,
która przemienia życie, odnawia historię, wyzwala od zła, wlewa pokój i radość. Tej nocy ukazała się nam miłość
Boga: to Jezus” – dodał papież.
Ks. Paweł Ejsmont

B

oże Narodzenie już od
dawna, oprócz religijnego,
wypełnione jest jeszcze
jedną, dodatkową treścią – jest
to święto rodzinne. W jednym
kraju europejskim z populacją
głównie katolicką przeprowadzono kiedyś badanie socjologiczne na temat świętowania
Bożego Narodzenia, które wykazało, że dla większości jego
mieszkańców święto ma przede
wszystkim charakter rodzinny
(53% ankietowanych), a dopiero później religijny (27%).
Bardzo niewielki odsetek osób
(od 0,3 do 2% w różnych latach)
przeżywało święta w całkowitej
samotności.
Katolicy na całym świecie nie
wyobrażają sobie świąt Bożego
Narodzenia bez świątecznego

stołu (swoją drogą, nie tylko
w formie wieczerzy wigilijnej,
ale także świątecznego obiadu), choinki, którą ozdabia cała
rodzina, wspólnego śpiewania
kolęd, dawania sobie nawzajem
świątecznych prezentów. W naszym i w niektórych innych krajach symbolem jedności wszystkich członków rodziny jest
chleb (opłatek) lub inny produkt (na przykład na Węgrzech
– chałwa), którym obecni łamią
się, składając sobie nawzajem
świąteczne życzenia. Większość
praktykujących wiernych idzie z
całą rodziną na uroczystą Mszę
świętą Narodzenia Pańskiego.
Dlatego przeżycie tych świąt
we wspólnocie można powiedzieć, że jest powszechnie zachowane w tradycji wiernych
Kościoła.
Mówiąc o wspólnocie, nie

powinniśmy zapominać o ludziach, którzy przeżyją obecne
święta w samotności. I chociaż, jeśli wierzyć powyższym
statystykom, jest ich niewiele, to samo ich istnienie dla
nas chrześcijan powinno być
dzwonkiem
alarmującym.
Oznacza to, że nie możemy ich
zignorować.
Co to za ludzie? Są to przede wszystkim ci, którzy stali się
samotni z powodu śmierci bliskiej osoby, z którą wcześniej
mieszkali razem. Możemy też
nazwać samotnymi tych, którym nie udało się nawiązać dobrych relacji małżeńskich, tych,
którzy doznali tragedii rozwodu, a także tych, którzy zostali skrzywdzeni przez innych,
przez co zamknęli się w sobie.
Inną kategorią osób samotnych
są osoby zmuszone do pracy

w święta, szczególnie za granicą, daleko od rodziny. Niektórzy
sami wybrali samotne życie z
powodu budowania kariery czy
ze względu na wykonywany zawód. Ale w większości, mówiąc
o ludziach samotnych, mamy
na myśli osoby starsze, wdowy
i wdowcy, często bardzo chorzy,
którzy, szczególnie dzisiaj, boją
się wyjść z domu, aby uniknąć
zarażenia się śmiertelną chorobą COVID-19, do których rzadko przychodzą dzieci czy wnuki
lub którzy w ogóle ich nie mają.
Każda z wyżej wymienionych
osób w mniejszym lub większym stopniu cierpi z powodu
samotności, nieraz czując się
pozostawioną i niepotrzebną
nawet dla najbliższych.
Z tymi, którzy dobrowolnie
wybierają samotność, wszystko
jest jasne. To ich wybór. A co
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robić z osobami, które znalazły
się same „pod przymusem” życia? Które nie mają człowieka
(por. J 5, 7), z którym mogłyby
przeżyć radosne święta? Wydaje mi się, że dzieciom nie trzeba
przypominać o obowiązku pamiętania i odwiedzania rodziców, to oczywista sprawa. Przyjechać, posprzątać w ich domu,
postawić choinkę, przygotować
potrawy... A nawet jeśli samoizolacja takich ludzi w celu zachowania życia i zdrowia staje
się obowiązkiem i nie ma możliwości odwiedzenia ich osobiście, w XXI wieku istnieje wiele
innych możliwości skontaktowania się z rodzicami, złożenia
im świątecznych życzeń za pośrednictwem telefonu, a nawet,
jeśli jest to technicznie możliwe, zorganizowania telemostu
na żywo za pomocą nowoczesnych platform internetowych.
Prezent w takiej sytuacji można
wysłać pocztą lub zamówić dostawę. W każdym razie liczy się
pamięć o samotnych ludziach,
a także okazana im uwaga i
życzliwość.
A jeśli dana osoba nie ma
dzieci ani wnuków? Zatem wejście w rolę tych ostatnich jest
naszym obowiązkiem. Biorąc
pod uwagę powyższe zastrzeżenia, jeśli to zrobimy, to dla
naszych znajomych staniemy
się naprawdę jak ich dzieci i
wniesiemy w ich życie radosną
betlejemską gwiazdkę ciepła i
szczęścia, ten piękny dar, który
samotni ludzie przyjmą z wielką wdzięcznością. Nie bez powodu istnieje długa tradycja
pozostawiania pustego talerza na stole wigilijnym – dla
tych, którzy chcą dołączyć, aby
wspólnie czekać na Narodzenie
Zbawiciela.
„Drogi bracie, droga siostro – zwraca się do samotnych
ludzi papież Franciszek – jeśli
twoje ręce zdają ci się puste,
jeśli widzisz, że twoje serce jest ubogie w miłość, ta
noc jest dla ciebie. Ukazała
się łaska Boga, aby zajaśnieć
w twoim życiu. Przyjmij ją,
a zajaśnieje w tobie światło
Bożego Narodzenia”. Niech to
wezwanie Ojca Świętego spełni
się w sercach wszystkich, których duchowo łączy Nowonarodzony Jezus!

ROZWAŻANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
Ks. Jerzy Martinowicz

19 grudnia – IV Niedziela
Adwentu
Łk 1, 39-45
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy.
Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i
błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi
to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto
bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał
w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko
w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła,
że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana”.

Odnaleźć Betlejem

26 grudnia – Święto Świętej Rodziny
Jezusa, Maryi i Józefa
Łk 2, 41-52
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem
na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali
się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali
po skończonych uroczystościach, został młody
Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego
Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników,
uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i
znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.
Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

Prawdziwy fundament

Czwarta niedziela Adwentu, która obwieszcza
obietnicę narodzin Jezusa, przypomina nam, iż Bóg
kocha człowieka i świat nieskończoną miłością. Wieść
ta daje nadzieję i otwiera przed nami świetlaną przyszłość. Tam, gdzie zawodzi ludzka pomoc, tam Bóg kieruje do nas swoje słowo: Ja jestem zawsze przy tobie.
Odsuńmy nieco na bok wszelkie narzucające się
nam drugorzędne sprawy, aby odnaleźć to, co najistotniejsze – betlejemską szopkę. „Pójdźmy do Betlejem i
zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”.

Święto Świętej Rodziny jest dniem wdzięczności za każdą rodzinę. Oczyma duszy powinniśmy się
przenieść do Nazaretu i wejść do domu Maryi i Józefa. Tam zobaczymy ich miłość, wzajemną troskę i
szacunek.
Jakże takiej miłości potrzebują dzisiaj nasze rodziny i ich członkowie! Życie rodzinne, którego wzór czerpiemy z życia Maryi, Józefa i Jezusa, ma być życiem
miłości – takiej miłości, która gotowa jest przebaczać
i ponieść ofiarę dla drugich. Prośmy, aby fundamentem naszych domów i rodzin była Święta Rodzina.

Panie Jezu Chryste, pomagaj mi wciąż na nowo odnajdywać Ciebie we wszystkim co mnie otacza!

Panie Jezu Chryste, spraw, by moja rodzina była
szkołą Ewangelii, gdzie każdy odnajduje Ciebie!

2 stycznia – II Niedziela
po Narodzeniu Pańskim
J 1, 1-18
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim
świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”.
Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce.
Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony
Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Pochylić się nad tajemnicą
Trwając w blasku tajemnicy Bożego Narodzenia warto uświadomić sobie, że Słowo właśnie po to zstąpiło
na świat, żeby naprawić zburzony porządek, żeby przywrócić sens naszym słowom i na nowo pokazać nam cel, jakim
jest nasza jedność z Bogiem. Zostaliśmy do niej odwiecznie
zaplanowani i nie odnajdziemy szczęścia poza nią.
Gdy już nasyciliśmy nasze oczy światełkami choinek,
przeżyliśmy wzruszenia przy dzieleniu się opłatkiem i kolędowaniu u żłóbka, gdy ucichły noworoczne wystrzały petard, fajerwerków i korków od szampana, jest teraz czas, by
pochylić się nad sensem tajemnicy kryjącej się w przesłaniu
„Słowo stało się ciałem”, by odkryć prawdziwe znaczenie
tego wydarzenia, które odmieniło bieg dziejów i może odmienić także nasze życie.
Panie Jezu Chryste, pozwól mi odkryć prawdziwe znaczenie Twego przyjścia na świat!
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Odpoczynek ze „Słowem”

Z głębi serca
ŻYCZENIA Z OKAZJI IMIENIN
Czcigodnemu Księdzu Waleremu Lisowskiemu życzymy zdrowia, radości, mocnej wiary, dobrych i czułych ludzi obok. Niech
Twa praca duszpasterska przynosi zadowolenie i obfite plony, a
święty patron każdego dnia otula Cię swoją opieką.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z Wierejek

Czcigodnej Siostrze Łucji życzymy mocnego zdrowia, radości, nieustannego zapału i zadowolenia od pełnionej posługi, życzliwych
ludzi oraz dociekliwych i otwartych dziecięcych serc. Niech Maryja
otula Cię swoją miłością i opieką, a święta patronka będzie obok.
Parafianie kościoła pw. św. Kazimierza w Lipniszkach

ŻYCZENIA Z OKAZJI
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Księdzu Redaktorowi Naczelnemu Jerzemu Martinowiczowi oraz wszystkim Księżom, którzy wcześniej pracowali w
redakcji, życzymy, aby nowonarodzone Dzieciątko Jezus dodało
Wam sił, mądrości i cierpliwości, aby pokonywać wszelkie trudności, oraz umocniło wiarę, a duszę wypełniło radością.
Redakcja „Słowo Życia”

Ich Ekscelencjom Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Staniewskiemu, Księżom Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi i
Antoniemu Dziemiance, Księdzu Proboszczowi Piotrowi Kubelowi oraz wszystkim Kapłanom i Siostrom diecezji grodzieńskiej
życzymy dobrego zdrowia, długich lat życia, szczęścia, radości, pogody ducha, szczerych i wiernych ludzi obok oraz hojnych darów
Ducha Świętego i błogosławieństw od Dzieciątka Jezus.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z Krupowa

Jego Ekscelencji Ksiedzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi oraz Księdzu Michałowi Łastowskiemu, opiekunowi
Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym diecezji grodzieńskiej, życzę dobrego zdrowia, niegasnącego zapału w posłudze
kapłańskiej i życzliwych ludzi obok. Niech nowonarodzony Jezus
obdarza Was natchnieniem i oświeca drogę życia.
Przełożona Generalna Zgromadzenia
Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych Irena Złotkowska

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Księżom Jerzemu Martinowiczowi i Janowi Romanowskiemu życzymy darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej, dobrego zdrowia, szczęścia, spokojnych dni, mądrości i pomyślności.
Niech Gwiazda Betlejemska oświęca Wam drogę, a Dzieciątko Jezus dodaje siły i cierpliwości w trudnych chwilach.
Apostolat „Margaretka” i Legion Maryi
parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Witalemu Czurganowi życzymy dobrego zdrowia, długich i szczęśliwych lat życia, obfitych
łask Bożych i opieki Matki Bożej. Niech będzie Ona z Tobą przez
całe życie!
Koło Różańcowe Matki Bożej Trokielskiej i parafianie z Juraciszek

Czcigodnemu Księdzu Michałowi Łastowskiemu życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, dużo radości, wszelkich łask Bożych,
dobrych i życzliwych ludzi na drodze życia. Niech nowonarodzony
Chrystus błogosławi Cię i strzeże.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym
diecezji grodzieńskiej i Andrzej Słonimiec

Drogiemu Księdzu Pawłowi Ejsmontowi życzymy, aby zawsze
otaczały Cię promienie miłosierdzia Bożego, moc Ducha Świętego
i opieka Najświętszej Maryi Panny. Niech Jezus Chrystus króluje
w Twoim sercu, a święty patron zawsze będzie obok.
Z okazji urodzin życzymy również, aby zdrowie było mocne, siła –
nieskończona, a radość – codzienna!
Matka, ojciec i brat z rodziną

Czcigodnemu Ojcu Proboszczowi Antoniemu Porzeckiemu
życzymy, aby nowonarodzony Chrystus ubogacił Twe serce swoją
łaską oraz obdarzył zdrowiem i błogosławieństwem. Dziękujemy
za posługę w naszej parafii i wspaniały przykład wiary.
Parafianie kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Świsłoczy

Czcigodnemu Ojcu Waleremu Szejgierewiczowi życzymy dobrego zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w posłudze kapłańskiej.
Niech nowonarodzony Chrystus udzieli potrzebnych łask, a Matka
Boża zawsze troszczy się o Ciebie.
Byli parafianie

Czcigodnemu Księdzu Zenonowi Romejce życzymy, aby Gwiazda Betlejemska oświęcała Twoją drogę, Dzieciątko Jezus obdarzało
pokojem, miłością i radością, a Matka Boża opiekowała się w każdej chwili życia.
Z okazji imienin życzymy również zdrowia, długich lat życia, spokoju i pogodnych dni w posłudze kapłańskiej, a także życzliwych
ludzi obok.
Koła Różańcowe i członkowie Apostolskiego
Dzieła Pomocy Duszom Czyśćcowym z Ostryny

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Puzynie, Aleksandrowi Pietrowiczowi, Jerzemu Sadowskiemu i Ernestowi Mikołajczykowi życzymy, by nowonarodzony Zbawiciel, który niesie
pokój całemu światu, obdarzył Was swoimi darami: zdrowiem, radością i pogodą ducha. Niech Pan Bóg prowadzi Was przez życie i
pomaga pokonywać wszelkie trudności.
Wierni parafii św. Michała Archanioła w Oszmianie

Czcigodnym Ojcu Proboszczowi Waldemarowi Słocie, Księdzu
Leonowi Liszce i Siostrze Miriam życzymy mocnego zdrowia, pogody ducha, nieustannej radości z owoców swej pracy, życzliwych
ludzi na drodze życia, obfitych łask od Dzieciątka Jezus i stałej
opieki Najświętszej Maryi Panny.
Członkowie Apostolskiego Dzieła Pomocy
Duszom Czyśćcowym z Brzostowicy Wielkiej

Czcigodnym Księżom Arturowi Małafiejowi i Michałowi
Łastowskiemu życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia,

spokojnych i jasnych dni w posłudze kapłańskiej, pogody ducha,
dobrych ludzi obok i wiele łask od nowonarodzonego Chrystusa.
Wierni parafii Grodno-Augustówek

Czcigodnym Księżom Wiktorowi Zacharzewskiemu, Zdzisławowi Pikule i Pawłowi Zwierzyńskiemu życzymy mocnego
zdrowia, spokojnych i pogodnych dni. Niech Gwiazda Betlejemska
rozjaśnia Waszą drogę, Dzieciątko Jezus obdarza łaskami i błogosławieństwem, a Matka Najświętsza prowadzi do świętości i nieustannie się opiekuje Wami.
Parafianie z Wornian i Worony

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Etelowi, Aleksemu Więckiewiczowi i Genadiowi Łaunikowiczowi, Diakonowi
Waleremu Pupkiewiczowi, Siostrom Dorocie i Augustynie oraz
Organistce Julii życzymy, aby nowonarodzony Jezus Was błogosławił, obdarzył wszelkimi łaskami, umocnił swoją miłością i mocą,
abyście z pewnością kroczyli wybraną drogą życiową, służąc Bogu
i ludziom.
Księdzu Proboszczowi z okazji urodzin życzymy również mocnego
zdrowia na długie lata życia i życzliwych ludzi obok.
Komitet kościelny i parafianie, Grodno-Wiszniowiec

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce życzymy, aby nowonarodzony Pan Jezus obdarzył Cię swoimi darami, mocnym zdrowiem, radością, pokojem, pogodą ducha oraz dobrocią i życzliwością ludzką, a Matka Boża stale się opiekowała na drodze życia.
Parafianie z Porozowa

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Bezlapowiczowi
życzymy zdrowych, radosnych, pełnych ciepła i pokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa
Bożego w każdym dniu nowego roku.
Z okazji 8. rocznicy święceń kapłańskich życzymy również pogody
ducha, prawdziwej radości, mocnej wiary, niezachwianej nadziei i
dużo sił do podążania wybraną drogą.
Wierni parafii Mścibów

Czcigodnym Księżom Waleremu Spirydonowi, Jerzemu Konopielce i Andrzejowi Pyszyńskiemu życzymy miłych, radosnych,
pełnych nadziei i dobra Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego, obfitującego w Boże dary i łaski nowego 2022 roku.
Byli parafianie ze Mścibowa

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Białonosowi życzymy, aby zawsze starczało sił, zapału i wytrwałości w posłudze
duszpasterskiej, każda chwila życia była radosna i błogosławiona,
a nowonarodzone Dzieciątko Boże obdarzało wszelkimi łaskami.
Parafianie z Makarowiec

Drogiemu Księdzu Wiaczesławowi Matukiewiczowi życzymy,
aby nowonarodzony Zbawiciel obdarzył Cię zdrowiem, siłą, radością, życzliwością serc ludzkich, pokojem oraz mocną wiarą. Radosnych Świąt i szczęśliwego nowego roku!
Mama i tata

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Pawłowi Skubie i Wiktorowi Zacharzewskiemu życzymy, aby nowonarodzone Dzieciątko
Jezus obdarzyło Was swoimi łaskami, napełniło pokojem, radością
i miłością oraz błogosławiło na co dzień, aby Maryja zawsze się
opiekowała, a Gwiazda Betlejemska wskazywała drogę do Pana.
Wierni z Rohotna

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Powajbie życzymy, aby światło
Chrystusa oświecało drogę kapłańską, Maryja Panna i Anioł Stróż
opiekowali się Tobą nieustannie, a szczęśliwy uśmiech nigdy nie
opuszczał Twojej twarzy.
Z okazji urodzin życzymy również, aby zdrowie było mocne, siła
nieskończona, a radość codzienna.
Krewni

Czcigodnym Księdzu Kanonikowi Wiktorowi Subielowi, Siostrom Annie i Agnieszce, Konsekrowanym Wdowom Sabinie
i Zofii życzymy, aby nowonarodzony Chrystus błogosławił każdy
Wasz dzień, Matka Boża otaczała swoją opieką, a Duch Święty
nieustannie obdarzał swoimi łaskami. Żyjcie w zdrowiu i radości,
a Wasze serca niech będą wypełnione pokojem i miłością.
Komitet kościelny i parafianie z parafii Traby

opieki Maryi Panny, obfitych darów Ducha Świętego, niegasnącego
zapału w głoszeniu Słowa Bożego, mocnego zdrowia, pogody ducha
oraz życzliwych ludzi obok.
Wierni parafii
św. Józefa w Grodnie

Czcigodnym Księdzu Proboszczowi Janowi Kuczyńskiemu i
Panu Prezesowi Tadeuszowi Żukowskiemu życzę szczęścia,
radości, mocnego zdrowia, obfitych łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej. Niech nowonarodzone Dzieciątko Jezus błogosławi i
udziela swych darów. Serdeczne Bóg zapłać za Wasze czułe serca i
ofiarną posługę.
Parafianka katedry grodzieńskiej Pelagia

Czcigodnemu Księdzu Antoniemu Kozłowskiemu życzymy dobrego zdrowia, spokojnych i pogodnych dni w posłudze kapłańskiej,
pogody ducha i cierpliwości. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi,
Matka Boża strzeże od nieszczęść, a Gwiazda Betlejemska rozjaśnia Ci drogę do Pana.
Wierni ze wsi Malinowaja
Czcigodnym Księżom Proboszczowi Zdzisławowi Pikule, Kazimierzowi Murawie, Olegowi Żurawskiemu, Arturowi Leszniewskiemu i Siostrze Karolinie życzymy, aby Dzieciątko Jezus
obdarzało Was pokojem i radością, Matka Boża nieustannie opiekowała się Wami, a Duch Święty udzielał swych darów. Życzymy
szczęścia, zdrowia na długie lata życia, wytrwałości i pogodnych
dni.
Parafianie z Dziatłowa

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Antoniemu Filipczykowi,
Jerzemu Sadowskiemu i Eugeniuszowi Cichonowi, Siostrom
Miriam, Natalii, Liliannie i Antoninie życzymy mocnego zdrowia, optymizmu, darów Ducha Świętego, wielu szczęśliwych i
słonecznych chwil. Niech nowonarodzony Chrystus obdarza Was
łaskami i błogosławieństwem, a Matka Najświętsza dodaje sił
w posłudze na rzecz Boga i ludzi.
Parafianie, Franciszkański Zakon Świeckich i Koła Różańcowe
parafii św. Wacława w Wołkowysku

Czcigodnym Ojcu Proboszczowi Aleksandrowi Machnaczowi,
Diakonowi Aleksandrowi Gieciewiczowi oraz wszystkim Ojcom
Pijarom życzymy, aby nowonarodzone Dzieciątko Boże obdarzyło
Was swoimi łaskami i napełniło serca pokojem, radością i miłością, a Najświętsza Maryja Panna codziennie się Wami opiekowała
w nowym roku.
Wierni parafii Lida-Industrialny

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Jerzemu Bartoszewiczowi życzymy zdrowia, pogody ducha i szczęśliwych dni. Niech
Dzieciątko Jezus błogosławi Cię i obdarza swoimi łaskami, Matka
Najświętsza otacza opieką, a Gwiazda Betlejemska oświeca drogę
kapłańską.
Parafianie i Koła Różańcowe z Żyrmun

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Eugeniuszowi Uczkuronisowi życzymy, aby Gwiazda Betlejemska zawsze oświecała Twą drogę i
pomagała prowadzić do nawrócenia tych, którzy nie znają Chrystusa.
Niech Dzieciątko Jezus obdarza Cię zdrowiem, pokojem, miłością i radością, a Matka Boża niech opiekuje się w każdej chwili życia.
Legion Maryi, apostolat „Margaretka”, Matki w modlitwie,
Koła Różańcowe i wierni parafii św. Jana Pawła II w Smorgoniach

Czcigodnym Księżom Dymitrowi Urbanowiczowi, Witalemu
Cybulskiemu, Jerzemu Jodzikowi, Aleksandrowi Worobjowowi, Arturowi Wołczkiewiczowi, Olegowi Janowiczowi, Witalemu Walukowi, Andrzejowi Honczarowi i Siostrze Magdalenie Kułaj życzymy zdrowia, radości, optymizmu, pogody ducha
i błogosławieństwa Bożego we wszystkim. Niech Dzieciątko Jezus
obdarza Was pokojem i miłością, Matka Boża przytula do swojego
serca, a Gwiazda Betlejemska rozjaśnia Waszą drogę.
Byli parafianie ze Smorgoń

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Skubie życzymy,
aby nowonarodzony Zbawiciel obdarzał Cię pokojem i miłością,
Matka Boża prowadziła najpiękniejszą drogą życia, Duch Święty
hojnie udzielał swych darów, a obok byli tylko życzliwi ludzie.
Wierni parafii Dworzec

Czcigodnemu Księdzu Aleksandrowi Rudziewiczowi życzymy,
aby Bóg każdego dnia Cię błogosławił, obdarzał siłą, cierpliwością,
wytrwałością i odwagą. Niech nigdy nie osłabną Twoja ofiarność
na niwie Pana, gorliwość w modlitwie, ciepło i miłość, którymi się
z nami dzielisz.

Czcigodnemu Księdzu Wiktorowi Zacharzewskiemu życzymy mocnego zdrowia, długich lat życia, radości, pogody ducha,
dużo sił i wytrwałości w pracy duszpasterskiej, błogosławieństwa
od Dzieciątka Jezus oraz nieustannej opieki Matki Bożej w każdej
chwili życia.

Parafianie ze Starego Sioła

Byli parafianie z Dworca

Czcigodnemu Księdzu Denisowi Szmyginowi życzymy radosnego
oczekiwania i gotowości na przyjęcie Syna Bożego, a także zdrowia,
długich lat życia, życzliwych ludzi obok, owocnej posługi duszpasterskiej, Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi Panny.

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Romanowskiemu życzymy dobrego zdrowia, szczęścia i długich lat życia, błogosławieństwa Bożego i miłosierdzia oraz hojnych darów Ducha
Świętego. Niech światło Gwiazdy Betlejemskiej świeci nad Tobą
podczas ziemskiej podróży, a nowy rok przyniesie blask Bożej łaski.

Parafianie z Międzyrzecza

Czcigodnemu Księdzu Pawłowi Bezlapowiczowi życzymy Bożego błogosławieństwa, dobrego zdrowia, hojnych owoców w posłudze na niwie Pana, a także pomocy Bożej na drodze kapłańskiej
i opieki Maryi Panny na każdy dzień.
Wierni kaplicy Wierdomicze

Czcigodnym Księżom Jerzemu Konopielce, Andrzejowi Pyszyńskiemu i Waleremu Spirydonowi życzymy hojnych łask Bożych i
długich lat życia. Niech Jezus zawsze będzie Waszym Przyjacielem,
Duch Święty oświeca każdy dzień, Matka Boża przytula do swego
serca, a święci patronowie nieustannie się Wami opiekują.
Byli parafianie z kaplicy Wierdomicze

Czcigodnemu Księdzu Jerzemu Konopielce życzymy hojnych darów Ducha Świętego, stałej opieki Matki Najświętszej, długich lat
życia, dobrego zdrowia i niezbędnych łask Bożych.
Wierni kaplicy Worobiejki

Czcigodnym Księżom Proboszczowi Janowi Radziukowi, Tadeuszowi Krisztopikowi, Pawłowi Zwierzyńskiemu, Pawłowi
Urbanowi i wszystkim Księżom, którzy pracowali w naszej parafii, życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus, nieustannej

Parafianie kościoła pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Graużyszkach

Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Olegowi Kononowiczowi
życzymy, aby nowonarodzowe Dzieciątko Jezus obdarzało Cię swoimi łaskami, napełniało pokojem, radością, miłością i błogosławiło
każdego dnia, Matka Boża opiekowała się Tobą, a Gwiazda Betlejemska wskazywała piękną drogę do Pana.
Kółko Różańcowe św. Jana Nepomucena i wierni ze Staniewicz

Czcigodnym Księdzu Kanonikowi Janowi Rejszelowi, Siostrze
Annie Nosiewicz i Organistce Annie Stasiewicz życzymy, aby
mały Jezus przytulił Was do swojego serca i błogosławił, Matka
Najświętsza otaczała opieką, a Duch Święty opromieniał swoim
światłem. Życzymy również dobrego zdrowia, miłosierdzia Bożego,
optymizmu i pogody ducha.
Wierni kaplicy Lipiczno

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i łączenia życzeń

W związku ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
kolejny numer gazety „Słowo Życia” ukaże się
9 stycznia 2022 roku.
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