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GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ

Rodzina szkołą miłości
Nowy 2019 rok
został ogłoszony
przez Konferencję
Katolickich
Biskupów Białorusi
Rokiem Rodziny.
Jego program pasterski
będzie poświęcony
tematowi „Rodzina
źródłem radości
i nadziei młodzieży”.
Na tę decyzję
w dużym stopniu
wpłynęły dwa główne
wydarzenia w Kościele,
które uważnie śledził
świat w ubiegłym roku:
Światowe Spotkanie Rodzin,
mające miejsce w Irlandii,
oraz Synod Biskupów
ds. problemów młodzieży,
który nie tak dawno
dobiegł końca
w Watykanie.
ciąg dalszy na str. 5
Autor zdjęcia Jana Rouda

2019 rok: co obchodzimy?

Nowy 2019 rok będzie wypełniony jubileuszami i rocznicami. W sposób szczególny uczcimy orędowników diecezji grodzieńskiej: św. Kazimierza, królewicza, w 535. rocznicę jego śmierci oraz 415. rocznicę kanonizacji, a także
św. Maksymiliana Marię Kolbego, kapłana i męczennika, w 125. rocznicę jego urodzin. Jakie inne ważne rocznice
będą w tym roku dla diecezjan wyjątkowe?
ciąg dalszy na str. 4-5

„Każda rodzina powinna być sanktuarium życia”. Papież Franciszek
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TO, CO TRWA NA WIEKI

Dar autentycznej
miłości

SŁOWO REDAKTORA

Dokonała się tajemnica wcielenia Syna Bożego. Zostało urzeczywistnione to, co wydawało się niemożliwe: „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). Sam Bóg narodził się w rodzinie ludzkiej, w której
wzrastał, nabierał mocy i mądrości. Miejsce, które było postrzegane jako
zwyczajne, stało się wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne, stało się kolebką
życia i świętości.

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

Łk 2, 41-52

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy
na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam
zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych
uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego
nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest
w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali
Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli,
wrócili do Jerozolimy, 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. Na ten widok zdziwili się
bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam
to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy
Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie
szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym,
co należy do mego Ojca?”. Oni jednak nie zrozumieli
tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił
do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała
wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus
zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga
i u ludzi.

NAZARETAŃSKI WZÓR
Życie Świętej Rodziny było pełne trudności: codziennej ciężkiej pracy, cierpienia, obaw, trosk, a nawet kilkuletniej tułaczki po obcej ziemi. Bóg, nawet mimo wzrastania w Rodzinie Jego Syna, nie uczynił ich drogę prostą
i łatwą. Jednak dał mądrość i moc do kroczenia tym szlakiem w świętym wytrwaniu i pokorze.
Dziś Święta Rodzina jest dla nas wzorem, którego
nie wolno odstawić na drugi plan, zepchnąć na margines
życia. Mając ten ideał zawsze przed oczyma, mimo własnej słabości i ułomności, będziemy krok po kroku do niego
się zbliżać. Jeśli natomiast go zatracimy, będziemy stali
w miejscu albo, co gorsze, zaczniemy się cofać.
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Ks. Jerzy Martinowicz
Choć minęło już ponad
dwa tysiące lat, rodzina
nadal pozostaje źródłem dobra, środowiskiem,
gdzie rodzi się i rozwija
życie duchowe człowieka. Właśnie w rodzinie
odczuwamy, że jesteśmy
potrzebni bliskim i światu, a przede wszystkim,
że jesteśmy kochani. Ta
świadomość
akceptacji
przez innych jest konieczna do rozwoju w każdym
okresie ludzkiego życia.

Jakże byłoby wspaniale, gdyby wszyscyśmy
doświadczyli daru autentycznej miłości w swoich rodzinach! By dążyli
do ideału, którym jest
Święta Rodzina, i troszczyli się o szczęście bliskich nie przez liczne
prace i dorabianie się
pieniędzy, tylko przede
wszystkim przez wspólne
spędzanie czasu, rozmowy
i wzajemne wsparcie. Na
tym jest budowany świat

prawdziwych wartości.
Życie Świętej Rodziny
było ciche, proste i ubogie. Jej szczęście tkwiło
nie w bogactwie, przepychu i wysokiej pozycji
w społeczeństwie, lecz
we wnętrzu ich serc,
w miłości i odpowiedzialności za siebie nawzajem.
Ani Jezus, ani Maryja, ani
Józef nie czuli się samotni,
gdyż mieli niezachwianą
świadomość tego, że są
potrzebni jeden drugiemu.

Byli pewni, że są ze sobą
na dobre i na złe.
Ta codzienna świętość
jest w zasięgu każdej rodziny! Aby Bóg zamieszkał wśród nas, wystarczy
tylko uwierzyć: tym, co
potrafi człowieka ocalić,
jest miłość. I jeśli będziemy budowali swe życie
na tej wartości, Wszechmocny bezzwłocznie objawi swoje oblicze w naszych rodzinach.

Drodzy Czytelnicy!
Niech na pierwszym miejscu w naszych rodzinach będzie zbawcza wola Chrystusa. Ojcowie rodzin, wpatrujcie się w postać św. Józefa, by swoją żonę i dzieci zawsze postrzegać jako dar Boży. Żony i matki, za przykładem
Maryi posłusznej Józefowi uznawajcie i szanujcie autorytet męża. Dzieci, podobnie jak Jezus pokornie wykonywał nakazy swoich ziemskich Rodziców, szanujcie matkę i ojca i bądźcie im posłuszni.

Wszystkim rodzinom życzę szczęśliwego nowego 2019 roku,
obfitującego w Boże błogosławieństwo i łaskę!

Czy próbuję naśladować Świętą Rodzinę z Nazaretu?
Jakie ideały są dla mnie priorytetem?

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Mt 2, 1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli
do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony Król
żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro to usłyszał
król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane
przez Proroka: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła
najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego,
Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców
i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się
gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się
tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy Je znajdziecie,
donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”.
Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto
gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed
nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie
było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali.
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją;
padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

DROGA ZBAWIENIA
Pan Bóg prowadzi do siebie różnymi szlakami. Dla
jednych jest on prosty i krótki, inni pokonują go z wielkim trudem. Człowiek nieraz jest skazany na wiele zwątpień i kłopotów, zanim zapłonie w nim światło wiary.
Trzej Mędrcy zaufali gwieździe, w duchu pokory i
ofiary udali się za jej jasnością i – odnaleźli Boga, oddali
Mu pokłon. I my, ludzie współcześni, powinniśmy upaść
na twarz przed Dzieciątkiem Jezus, nie wątpiąc, że Syn
Wszechmocnego przyszedł w ludzkiej postaci. Nie mamy
złota, kadzidła i mirry, więc oddajmy Zbawcy to, na co
nas stać: całkowite oddanie, szczerą modlitwę, każdy
trud i wszelką pracę. A Chrystus wtedy wskaże nam drogę
do Prawdy, Miłości i Zbawienia.
Jakim szlakiem kroczę do Boga?
Jakie dary mogę złożyć przed Zbawicielem?
Ks. Jerzy Martinowicz

Umiłowani w Chrystusie Panu
Bracia i Siostry!
Drodzy Czytelnicy „Słowa Życia”!

Wśród przeróżnych spraw dzisiejszego świata Pan Bóg daje nam okazję,
byśmy wszyscy na chwilę przystanęli i zatopili się w radosnej zadumie
nad sensem stworzenia. Powodem ku temu jest narodzenie Bożego Syna,
Jezusa Chrystusa, który – posłany na świat w postaci małego dziecka –
dokonał największego dzieła w historii ludzkości.
Wchodząc po raz kolejny w przeżywanie radości Świąt Bożego Narodzenia,
chciejmy, autentycznie wpatrując się w Chrystusa,
na nowo szukać sensu swojego życia: nie w wielkich sprawach
tego świata lub codziennym zabieganiu, lecz w ufnym zanurzeniu się
w obecności Boga i Jego pokornym przebywaniu wśród nas
w osobie nowonarodzonego Dziecięcia.
Niech Jezus Chrystus napełnia Was miłością,
umacnia więzi w Waszych rodzinach i środowiskach,
uwrażliwia sumienia na troskę o każde ludzkie życie,
o wychowanie młodego pokolenia, o los ludzi starszych,
chorych, cierpiących i bezrobotnych.
Niech tegoroczne świętowanie narodzin Zbawiciela,
darzące radością i otwartością na drugiego człowieka,
przyniesie Wam i Waszym bliskim pokój w sercach.
Wchodźmy z nadzieją na nieznane drogi nowego 2019 roku,
zapraszając Pana do swojej codzienności.
Niech łaska i pokój od Boga Ojca oraz Jego Syna
Jezusa Chrystusa będą z nami wszystkimi!
Z pasterskim błogosławieństwem
Aleksander Kaszkiewicz
Biskup Grodzieński
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Nowy dom, gdzie zamieszkał Pan
około 140 osób) przyszli katolicy z całej diecezji grodzieńskiej: przekazywali ofiary
materialne, a także niektóre
paramenty liturgiczne. „Spotkaliśmy się z wielkim zrozumieniem i niesamowitą życzliwością ludzi, którzy wyciągnęli
do nas pomocną dłoń, a także wspierali modlitwą. Dzięki
temu dzisiaj mamy piękną kaplicę, dom, gdzie zamieszkał
Pan” – zaznacza ks. Anatol.
Kapłan dodaje, że lokalni wierni na miarę swoich

Kościół pw. św. Joachima w Kluszczanach (dekanat Ostrowiec) przetrwał dwie wojny światowe, a także okres prześladowań religijnych. Świątynia, kilka lat temu gruntownie odnowiona staraniem parafian, została doszczętnie
zniszczona podczas pożaru, który wybuchł 6 czerwca 2017 roku. Lokalni wierni zostali pozbawieni szczególnego miejsca
modlitwy, gdzie „serce się radowało, a dusza odpoczywała”.
WIELKA STRATA
Obecnie tam, gdzie kiedyś stał zabytkowy drewniany kościół, zachwycający

swym wyglądem, widnieją
jego zniszczone fundamenty. Podczas pożaru spłonęła cała majętność świątyni,
w tym dwa zabytkowe obrazy:
Matki Bożej Częstochowskiej
oraz św. Jerzego, męczennika.
O bogatej historii kościoła,
który można zobaczyć dziś
wyłącznie na pamiątkowych
zdjęciach z prywatnych archiwów, mieszkańcom i gościom Kluszczan przypomina
ogorzały krzyż misyjny.
„Za każdym razem, kiedy
mijam miejsce, gdzie stał nasz
kościół, czuję smutek i żal. Dbaliśmy o niego jak o swój własny
dom, a może nawet bardziej...

Duża to strata i ból – zaznacza
Halina Pieciulewicz, prezes
rady parafialnej. – Zawsze
z chęcią szliśmy do świątyni

NIE OPUSZCZAJĄC RĄK
Po pożarze wierni przeżyli
szok, jednak dzielnie i pokornie przyjęli to wypróbowanie.
„Najpierw pojawiła się myśl,
by na starych fundamentach
wznieść taki sam kościół –
dzieli się proboszcz parafii
ks. Anatol Zacharzewski. – Jednak powstały pytania: za jaki
koszt i dla kogo? Z roku na rok
parafia maleje... Starsze pokolenie odchodzi do wieczności,
młodzież wyjeżdża do dużych

możliwości świadczą wszelką
pomoc. Nie pozostały obojętne
też osoby pochodzące z Kluszczan, a dziś mieszkające w dużych miastach lub za granicą:
na Litwie, Łotwie. „Wszystkich
połączyła ta sama idea – stworzenia nowego miejsca modlitwy,
gdzie będzie się gromadzić żywa
wspólnota wiernych” – tłumaczy
lokalny proboszcz.
Obecnie plebania została
odnowiona zarówno wewnątrz,
jak i zewnątrz. Trzy pokoje

oraz boczny ku czci Matki
Bożej Częstochowskiej, której kult od dawna jest rozpowszechniony wśród lokalnych
wiernych.
Z WIARĄ PATRZĄC
W PRZYSZŁOŚĆ
Wyznaczono już plany
na najbliższe lata: wzniesienie nad budynkiem wieży
z krzyżem oraz uporządkowanie przylegającego terenu.
W miejscu zniszczonej pożarem świątyni lokalni wierni
chcą postawić nowy krzyż
wraz z tablicą pamiątkową
zawierającą informacje historyczne o zabytkowym kościele.
„Cieszy mnie fakt, że parafianie dalej gromadzą się
na wspólnej modlitwie – dzieli
się ks. Anatol. – Staramy się budować tutaj wspólnotę opartą
na wierze i miłości, stanowiącą
jedno, o co tak usilnie modlił się
Jezus. Celebrując Eucharystię, zawsze proszę o tę jedność, o miłość,
o to, by w każdym sercu Bóg uczynił cud zjednoczenia ze Sobą”.
Wierni kluszczańskiej parafii są wdzięczni ks. biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi za wsparcie na duchu,
zawarte w liście skierowanym
do nich bezpośrednio po pożarze, a także za życzliwość,
wrażliwość i dobroć serca.
Składają też wyrazy wdzięczności na ręce wszystkich ludzi
dobrej woli, którzy wyciągnęli
swą pomocną dłoń.
„Gdy cierpi jeden członek,
współcierpią wszystkie inne
członki” (1 Kor 12, 26), gdyż
Kościół jest wielką rodziną
dzieci Bożych. Na własnym
przykładzie przekonali się o tym

W kluszczańskiej parafii pełnił posługę
ks. Konstanty Stepowicz (pseudonim poetycki: Kazimierz Swajak).
Kapłan utworzył przy kościele chór parafialny,
w którym grał na skrzypcach i śpiewał. Właśnie w lokalnej świątyni
w 1915 roku wygłosił jedno ze swych pierwszych kazań po białorusku,
co było w tamtych czasach rzeczą niezwykłą. Jego staraniem w okolicy
powstało kilka szkół z białoruskim językiem nauczania.
W parafii posługiwał też inny kapłan-poeta ks. Jan Siemaszkiewicz
(pseudonim poetycki: Jan Kabylina), kapłan-kompozytor
ks. Halicz Siliński, ks. Adam Wojciechowski za życia nazywany
świętym. Posiadając wykształcenie medyczne, kapłan leczył ludzi
ciężko chorych. Złotymi zgłoskami w historii parafii zapisał się
ks. Józef Borodzicz. Wybudował on plebanię, obecnie służącą
jako kaplica, a także zmienił też wygląd świątyni.
Jest autorem utworu biograficznego „Na wozie i pod wozem”.

na modlitwę, gdyż dla wszystkich parafian było to miejsce
szczególne. Właśnie tam wspólnie uczestniczyli w Eucharystii,
po czym omawiali bieżące sprawy dotyczące wsi i okolicy”.

miast. Po dłuższym przemyśleniu sytuacji oraz głębszej modlitwie poprzestaliśmy na tym,
by odnowić starą plebanię”.
Z pomocą
nielicznej
wspólnocie wiernych (obecnie

połączono w jeden, wstawiono nowe okna i drzwi,
zaopatrzono się w nowe ławki. W nowej kapliczce są już
dwa ołtarze: główny ku czci
św. Joachima, patrona parafii,

wierni parafii św. Joachima
w Kluszczanach, którzy nieustanie pamiętają w modlitwie o swoich dobrodziejach
i darczyńcach.
Ks. Jerzy Martinowicz

Podróż po świętych miejscach

W sierpniu bieżącego roku nasz ks. proboszcz
Zdzisław Pikuła organizował dla parafian dwudniową wycieczkę po słynnych kościołach Białorusi. Grupa 45 wiernych odwiedziła 8 zabytkowych budowli, które są chronione przez państwo.
W pierwszym dniu odwiedziliśmy Budsław, gdzie
otrzymaliśmy błogosławieństwo na szczęśliwą podróż.
Położyliśmy się w świątyni
krzyżem, by zawierzyć swoją
drogę Matce Bożej w cudownym obrazie. Po czym ruszyliśmy do Mosarzy. Tam duże
wrażenie wywarł na nas teren przy kościele, zasadzony różnorodnymi drzewami,
krzewami i kwiatami. Później skierowaliśmy się do jeziora Narocz. Po odpoczynku
ruszyliśmy do Michaliszek.
Tam nocowaliśmy. Serdecznie dziękujemy miejscowym
wiernym za hojną gościnę!
W drugim dniu podróży odwiedziliśmy parafię
Worniany, gdzie przez ćwierć
wieku
posługiwał
nasz

proboszcz. Parafianie powitali byłego duszpasterza
z ogromną radością, ze łzami
w oczach. Potem ruszyliśmy
do Gierwiat. Brakuje słów,
by wyrazić piękno tego malowniczego miejsca! Kościół
był cały pogrążony w zieleni.
Zanim weszliśmy do świątyni, wspólnie z naszym proboszczem pomodliliśmy się
przy grobie jego przyjaciela,
byłego miejscowego duszpasterza ks. Leonida Nieściuka. W Ostrowcu serdecznie przywitał nas ks. dziekan
Józef Bogdziewicz. Z dumą
opowiedział grupie historię
lokalnej świątyni. Ostatnim
punktem na drodze uczestników wyprawy był Gudogaj. W miejscowym kościele
ks.
Zdzisław
odprawił

Post factum

Mszę św. i udzielił grupie
błogosławieństwo na drogę
powrotną.
Wierni byli bardzo zadowoleni z podróży, podczas której mieli możliwość

razem odpocząć, a co najważniejsze – wzbogacić się
duchowo. Jesteśmy bezgranicznie za to wdzięczni ks.
Zdzisławowi Pikule! Niech
Bóg mu wynagrodzi za ofiar-

ną pracę duszpasterską.
Wierni z parafii
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Dziatłowie

Papież Franciszek
Jezus, posyłając
swoich uczniów
na misje, mówi:
„Gdy do jakiego
domu wejdziecie,
najpierw mówcie:
Pokój temu domowi! Jeśli tam
mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie
na nim; jeśli nie, powróci
do was” (Łk 10, 5-6).
Przekazanie pokoju znajduje
się w centrum misji uczniów
Chrystusa. Jest to oferta skierowana do tych wszystkich
mężczyzn i kobiet, którzy mają
nadzieję na pokój pośród dramatów i przemocy ludzkiej
historii. „Domem”, o którym
mówi Jezus, jest każda rodzina, każda wspólnota, każdy
kraj, każdy kontynent w swojej
wyjątkowości i historii. Jest to
przede wszystkim każda osoba,
bez żadnego wyjątku czy jakiejkolwiek dyskryminacji. Jest
to także nasz „wspólny dom”:
planeta, na której umieścił nas
Bóg, byśmy na niej zamieszkiwali, a naszym powołaniem
jest otoczenie jej troskliwą
opieką. Niech to będzie moje
życzenie na początku nowego
roku: „Pokój temu domowi!”.
Pokój jest wynikiem wspaniałego projektu politycznego, opartego na wzajemnej
odpowiedzialności i współzależności istot ludzkich. Jednak
jest także wyzwaniem, które
każdego dnia domaga się akceptacji. Jest nawróceniem
serca i duszy, i łatwo można
rozpoznać trzy nierozerwalne wymiary tego pokoju wewnętrznego i wspólnotowego:
– pokój z samym sobą (odrzucając bezkompromisowość,
gniew i zniecierpliwienie, a zgodnie z zaleceniami św. Franciszka
Salezego stosując „trochę słodyczy wobec siebie, aby dać trochę
słodyczy innym”);
– pokój z innym (członkiem
rodziny, przyjacielem, obcym,
ubogim, cierpiącym… ośmielając się spotkać i wysłuchać
przesłania, które ze sobą niesie);
– pokój ze stworzonym światem (odkrywając wspaniałość
Bożego daru oraz część odpowiedzialności, spadającej
na każdego z nas jako mieszkańców świata, obywateli
i twórców przyszłości).
Polityka pokoju, dobrze znająca ludzkie słabości i przyznająca się do nich, może
zawsze czerpać z ducha hymnu
Magnificat, który Maryja –
Matka Chrystusa Zbawiciela
i Królowa Pokoju – śpiewa
w imieniu wszystkich ludzi:
„Jego miłosierdzie z pokolenia
na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc
swego ramienia, rozproszył
pyszniących się zamysłami
serc swoich. Strącił władców
z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym
odprawił. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny
na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”
(Łk 1, 50-55).
Fragment Orędzia
na 52. Światowy
Dzień Pokoju
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 Papież Franciszek mianował dyrektorem programowym
Wydziału ds. Wydawnictw
Departamentu Komunikacji
dr. Andrea Tornielli. Jest to
dobrze znany dziennikarz watykański, który w ciągu ostatnich lat pracował we włoskim
magazynie „La Stampa”. Ojciec
Święty wyznaczył też nowego
redaktora naczelnego magazynu „L’Osservatore Romano”.
Został nim prof. Andrea Monda – pisarz i publicysta, który
od wielu lat prowadzi seminarium o chrześcijaństwie i
literaturze na uniwersytetach
papieskich, jest też nauczycielem religii. To właśnie on wraz
z uczniami przygotował rozważania do Drogi Krzyżowej,
której papież przewodniczył
w Wielki Piątek 2018 roku
w rzymskim Koloseum.
 W sanktuarium Matki
Bożej z Santa Cruz w Oranie
(Algieria) kard. Angelo Becciu
ogłosił błogosławionymi 19 męczenników. Zostali oni zamordowani za wiarę w połowie lat
90. XX wieku przez terrorystów
islamskich. Był to pierwszy taki
obrzęd w tym kraju i w Afryce
Północnej. Męczennicy stali
się też pierwszymi wyniesionymi na ołtarze osobami, które poniosły śmierć z rąk fanatyków muzułmańskich w naszych czasach.
 „Głosy tych, którzy podczas majowego referendum wypowiadali się przeciw aborcji,
zostały zignorowane” – piszą
biskupi Irlandii w liście opublikowanym podczas ostatniej
sesji plenarnej episkopatu.
W czasie debat parlamentarnych na ten temat nie wzięto
pod uwagę wniosków dotyczących zapobiegania aborcji
bez względu na rasę, płeć czy
niepełnosprawność dziecka.
Nie uwzględniono również propozycji, by umożliwić informowanie kobiet, znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej,
o alternatywnych rozwiązaniach. W związku z tym ogłoszono utworzenie specjalnej
rady do tych spraw, działalność której zostanie rozpoczęta
w marcu 2019 roku.
 Wieczór charytatywny
na rzecz Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego odbył się
w Międzynarodowym Centrum
Muzealnym w Kijowie. Od 2008
roku jest on tradycyjnie organizowany przez krąg kijowskich przyjaciół UUK. Co roku
formuje się komitet honorowy,
w skład którego wchodzą czołowi działacze kościelni, politycy,
biznesmeni, artyści. W ramach
wydarzenia jest prowadzona
aukcja i loteria. W tym roku
podczas charytatywnego wieczoru zebrano około 600 tys.
hrywien. Łączna kwota datków
wyniosła rekordowe 12,5 mln
hrywien.
 Papieskie konto na Twitterze ma 6 lat! Pierwszy post
w tym serwisie społecznościowym został umieszczony przez
Ojca Świętego Benedykta XVI
po prawie 82 latach od pierwszej audycji papieża Piusa XI,
którą zrealizowało świeżo
utworzone Radio Watykańskie.
Dziś papieskie konto prowadzi
Ojciec Święty Franciszek. Jego
aktualizacje zasubskrybowało
ponad 47 mln użytkowników.
Taka forma komunikacji między Biskupem Rzymu a światem
jest dostępna w kilku językach.
credo.pro; kai.pl;
niedziela.pl
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2019 rok:
co obchodzimy?

25-lecie oficjalnej rejestracji Diecezjalnej Organizacji Charytatywnej „Caritas”, a także 20-lecie zmiany w rejestracji „Caritas”
na stowarzyszenie dobroczynne, które dziś działa na terytorium
diecezji grodzieńskiej
W swej działalności „Caritas” szczególną uwagę poświęca dzieciom, sierotom,
niepełnosprawnym, ubogim, emerytom, rodzinom wielodzietnym i niepełnym,
a także znajdującym się w trudnej sytuacji, nie zależnie od ich przynależności religijnej, politycznej, rasowej czy narodowej. Dyrektorem organizacji jest
ks. dr Roman Raczko.
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10-lecie Diecezjalnego Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca
Zadaniem członków wspólnoty jest życie w świadomości powołania
do świętości oraz pomoc zmarłym, potrzebującym oczyszczenia. Uczestnicy apostolstwa codziennie ofiarują za dusze w czyśćcu Mszę św., Różaniec,
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, odpusty, jałmużnę, dobre uczynki i swoje cierpienia. Obecnie do wspólnoty diecezji grodzieńskiej należy ponad
5 tys. osób. Opiekę nad nimi sprawuje ks. Michał Łastowski.

25-lecie Diecezjalnego Duszpasterstwa Kolejarzy

10-lecie Diecezjalnego Stowarzyszenia Świętej Rodziny z Nazaretu

Najstarsze duszpasterstwo diecezji grodzieńskiej powstało w 1994 roku
w Porzeczu. Stamtąd wywodził się odcinek pierwszej linii kolejowej, powstałej na ziemi białoruskiej. Stopniowo centrum wspólnoty przeniosło się
do Grodna. Właśnie tutaj obecnie znajduje się znaczna część wspólnoty
na czele z duszpasterzem o. Edwardem Petelczycem CSsR.

Stowarzyszenie jest gałęzią Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny
z Nazaretu (nazaretanek) dla świeckich, którzy dążą do szerzenia charyzmatu Nazaretu – ideału Świętej Rodziny. Do wspólnoty należą wierni, którzy
pragną życiem naśladować Najświętszą Maryję Pannę i św. Józefa, uczyć się
od nich pokory, miłości i przebaczenia.

25-lecie Diecezjalnego Sądu Kościelnego w Grodnie

20-lecie diecezjalnego chóru „Cantate Domino”

W latach 1994-2009 strefa działalności tej placówki rozprzestrzeniała się
nie tylko na Białoruś, lecz także na europejską część Rosji, Syberię i Kazachstan. Następnie jurysdykcja sądu została zawężona do terytorium diecezji.
Oficjałem Sądu Kościelnego Diecezji Grodzieńskiej jest ks. kanonik Cezary
Mich.

Po raz pierwszy chór wystąpił w marcu 1999 roku w parafii Miłosierdzia Bożego w Grodnie. Dziś chórzyści dają koncerty zarówno w diecezji, jak i poza
granicami Białorusi. Zespół muzyczny na czele z kierownikiem Henrykiem
Dawidowiczem wykonuje utwory w języku polskim, łacińskim i białoruskim.
Są to pieśni na różne okresy liturgiczne, a także dzieła słynnych kompozytorów.

210-lecie wzniesienia kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej
Maryi Pannie w Trokielach, 25-lecie ogłoszenia go Diecezjalnym
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Naszych Rodzin oraz 10-lecie
koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Trokielskiej

255-lecie powstania i poświęcenia kościoła pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Gudagaju oraz 5. rocznica ogłoszenia
go Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
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Jubileusze
świątyń
oraz rocznice
powstania
katolickich
parafii:

490-lecie założenia parafii
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Naczy; 110-lecie powstania i 25-lecie konsekracji kościoła pw. św. Jerzego
w Osowie (dekanat Raduń);
490-lecie wzniesienia kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa
w Gieranonach (dekanat Iwie);
480-lecie założenia parafii
św. Jana Chrzciciela w Mostach Prawych (dekanat Mosty);
430-lecie powstania parafii
i 85-lecie wzniesienia kościoła
pw. Matki Bożej Różańcowej
w Sołach; 80-lecie powstania kościoła pw. Najświętszej
Trójcy w Wojstomie (dekanat
Smorgonie);
410-lecie powstania parafii
Matki Bożej Szkaplerznej oraz
100-lecie wzniesienia kościoła
pw. św. ap. Judy Tadeusza
w Przewałce; 25-lecie wzniesienia kościoła Chrystusa Króla w Jeziorach; 15-lecie wzniesienia i konsekracji kościoła
pw. Józefa Rzemieślnika w Skidlu (dekanat Grodno-Wschód);
410-lecie powstania parafii
św. Michała Archanioła w Białogrudzie; 25-lecie założenia
parafii Miłosierdzia Bożego
w Lidzie (dekanat Lida);
290-lecie wzniesienia kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Starojelni (dekanat
Dziatłowo);
270-lecie wzniesienia kościoła pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Nowym Dworze; 250-lecie
powstania kościoła pw. Jana
Chrzciciela w Wasiliszkach
(dekanat Szczuczyn);
250-lecie wzniesienia i konsekracji kościoła pw. św. Jerzego w Wornianach; 90-lecie
wzniesienia i konsekracji kościoła pw. Opieki Najświętszej
Maryi Panny w Dojlidkach,
80-lecie powstania i 25-lecie
poświęcenia kościoła św. Andrzeja Boboli w Gradowszczyźnie (dekanat Ostrowiec);
230-lecie założenia parafii
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny i św. Jozafata
Kuncewicza w Sopoćkiniach;
90-lecie powstania parafii Matki Bożej Różańcowej w Łabnie (dekanat Sopoćkinie);
110-lecie wzniesienia kościoła pw. Imienia Najświętszej
Maryi Panny w Repli (dekanat
Wołkowysk);
80-lecie powstania kościoła
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kopciówce;
25-lecie założenia parafii i
20-lecie wzniesienia kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
w Grodnie (dekanat GrodnoZachód).

.
.
.
.
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Wierni rozważają o małżeństwie, napotykanych trudnościach
i fundamencie, na którym budują szczęście rodziny.

Za przykładem Świętej Rodziny
Późnym wieczorem, gdy dzieci już śpią, sprzątam w kuchni i wyrzekam się
godziny więcej snu dla ciszy. Czasami, po dniu kłopotliwym lub wypełnionym
zmartwieniami, ta cisza przekształca się w podsumowanie, a lepiej, by zmieniała
się w rachunek sumienia... Mimowolnie spojrzenie zatrzymuje się na niewielkim
obrazie Świętej Rodziny z Nazaretu, którym moja śp. mama błogosławiła nas
z mężem w dniu ślubu. Na twarzach tych świętych tyle spokoju, kryjącego się
za pokorą i miłością bólu...
Nasza rodzina jest jeszcze młoda – dopiero siódmy roczek. I wypróbowania
mojej miłości jako żony i matki były nieznaczne. Mąż troskliwy, dzieci zdrowe.
A nieporozumieniom z Bożą pomocą udaje się sprostać, z serca wzywając Jego
mądrości. Może nie od razu, gdyż emocje czasami przeważają.
A jednak moje relacje z dziećmi, moje szczęśliwe spojrzenie na nie jest pełne
niepokoju. Boże, naucz mnie ufności do Ciebie... Znam źródło tej goryczy – niełatwe
matczyne doświadczenie mojej kochanej mamy. Teraz, gdy mam dwóch synów,
a dwoje innych dzieci na Niebie, wszystko jest takie jasne! Delikatne pouczenia
mojej mamy i zrozpaczone próby przekonać, jej spokój i panika, gniew z powodu
niezrozumiałych wyborów dzieci oraz nieskończona radość z ich sukcesów, pozwolenie na pełną swobodę i gorliwa interwencja – za wszystkim tym kryła się
miłość oraz wiara w swe dzieci. Nie wstyd, nie krzywda, nie opuszczone ręce...
I gniew, jak się okazuje, nie był gniewem, tylko bólem i goryczą, pragnieniem, by
ostrzec i... bezwarunkową miłością.
Święta Rodzino, módl się za nami, byśmy byli mocni wiarą! Naucz pokornej
i ofiarnej miłości – gdy jeszcze jesteśmy dziećmi i gdy stajemy się rodzicami.

Na Bożym fundamencie

.

.

.

Weronika i Edwin Nienartowicze

Miłość podstawą rodziny

We współczesnym świecie rodzina stanowi główną jednostkę społeczeństwa. Dla mnie osobiście – jako osoby wychowanej w tradycyjnej katolickiej
rodzinie – ta instytucja jest podstawą całego życia, oazą spokoju i pewności, ciepłych relacji międzyludzkich, kolebką dobroci i miłości. Kierując
się wartościami i wzorcami, które zostały mi przekazane przez rodziców,
staram się tworzyć podobną atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania
w swojej rodzinie.
Rodzina to nie tylko dobrobyt i pewne korzyści, lecz także codzienna
ciężka praca, przezwyciężanie różnorodnych trudności. Im więcej takich
przeszkód jest pokonywanych wspólnie, tym mocniejsza staje się rodzina. Jej
ostoją zawsze powinien być ojciec cieszący się niepodważalnym autorytetem.
Właśnie jego zadaniem jest zapewnienie domownikom podstawowych potrzeb
duchowych i materialnych. Matka powinna się stać niewyczerpalnym źródłem
miłości, świadcząc wszystkim zrozumienie i łagodność. Dzieci to najcenniejszy skarb małżeństwa. Trzeba, by wzrastały w pogodnej atmosferze, ucząc
się szacunku do osób od nich starszych, w sposób szczególny do rodziców
i dziadków. Rodzice natomiast muszą troszczyć się o swoje potomstwo, szanować ich potrzeby, przekazywać wiarę, tradycje i obyczaje. Aby to wszystko
sprawnie działało, potrzebna jest MIŁOŚĆ.

Rodzina to skarb

.

Anna Porzecka

Czym może się chlubić współczesny człowiek? Wysokim stanowiskiem
w społeczeństwie, dobrym stanem materialnym, pewnymi osobistymi osiągnięciami... My natomiast chlubimy się tym, że mamy dwie cudowne córeczki
i już pięć wnuczek. Niewątpliwie możemy siebie nazwać bogatymi, bo czyż
nie jest prawdziwym skarbem widzieć, jak twoje życie jest kontynuowane
w nowych pokoleniach? Do pełnego szczęścia brakuje nam tylko, by wszyscy
krewni byli zdrowi...
Uważamy, że ważnym czynnikiem, swego rodzaju fundamentem, który łączy rodzinę, jest jedność duchowa, opierająca się na wierze w Boga.
Wszechmocny jako główny drogowskaz łączy nas wszystkich, tak różnych,
tworząc całość, uczy współistnienia w harmonii z Nim i ze sobą nawzajem
oraz okazywania wsparcia, mimo różnorodnych okoliczności w życiu.
Wspaniałą tradycją wydają nam się wspólne obchody najważniejszych
świąt katolickich – Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Gdy cała rodzina gromadzi się przy jednym stole, gdy wybrzmiewają życzenia i prośby
o przebaczenie krzywd, umacnia się wtedy w dużym stopniu rodzinny duch.

.

Przygotowała
Kinga Krasicka

Walentyna Gromyka

Do założenia mocnej rodziny potrzeba trwałego fundamentu, który jest
budowany na dokładnej świadomości wyższych wartości: wiary w Boga, miłości, troski o bliźnim, odpowiedzialności za swoje słowa i uczynki. A więc tego,
na czym byliśmy wychowywani od urodzenia, a czego znaczenie z biegiem
czasu tylko się zwiększa.
Podstawą rodziny chrześcijańskiej jest miłość! Nie tylko miłość do osoby
ukochanej, lecz przede wszystkim do Boga, do bliźniego, do samego siebie.
Panu zawdzięczamy, że mamy siebie nawzajem. Kolejną, według bardzo
ważną, wartością jest wspólna modlitwa, która umacnia rodzinę i pomaga
w pokonywaniu napotykanych przeszkód. Na ślubie kapłan powiedział do nas:
„Pamiętajcie, jeżeli Bóg w życiu jest na pierwszym miejscu, wszystko znajdzie
się na właściwym miejscu”.
Nasza rodzina powstała dopiero miesiąc temu – jeszcze wszystko przed
nami. Jaką będzie nasza przyszłość, nie wiemy. Jest to znane wyłącznie Bogu!
Jednak jesteśmy pewni, że swój fundament wybraliśmy i jesteśmy kredkami
w ręku Wszechmocnego. Dlatego też nie wątpimy, że przez miłość i zaufanie
do Niego historia naszej rodziny zostanie napisana najwspanialszymi kolorami.

.

.

Papież Franciszek
kończy 82 lata

Franciszek i Alona Żyłkowie

W dniu swoich urodzin
Ojciec Święty otrzymał życzenia od kierowników
państw, liderów religijnych,
naukowców, artystów
i wielu innych osób z całego świata.
Już tradycyjnie życzenia
papieżowi złożyła starożytna
rzymska cukiernia „Hedera”,
pracownicy której przekazali
do Watykanu specjalny tort
o smaku mango ozdobiony
wizerunkiem Biskupa Rzymu w otoczeniu młodzieży.
Był to wyraz wdzięczności
Ojcu Świętemu za troskę
o młode pokolenie, jak również napomnienie o związanych z młodzieżą znaczących wydarzeniach
w życiu Kościoła: Synodzie
Biskupów, który miał miejsce
w październiku, oraz Światowych Dniach Młodzieży,
które wkrótce się odbędą
w Panamie.

Watykan w sercu Tatr
Świątynia lodowa na Hrebienoku (Słowacja) wzorowana jest na rzymskiej
bazylice św. Piotra i kolumnadzie Berniniego.
Już szósty z kolei rok
niezwykłe świątynie ukryte
w cieniu majestatycznych
ośnieżonych Tatr Wysokich
zachwycają coraz to większym
rozmachem. Tym razem lodowa bazylika mierzy aż 11 metrów wysokości. Do jej budowy
zużyto 1800 brył lodu o łącznej wadze 225 ton. By mogła
przetrwać aż do końca marca,
skonstruowano specjalną
kopułę o średnicy 25 metrów,
w której jest utrzymywana
odpowiednia temperatura.
Tatrzańską bazylikę wykonał znany rzeźbiarz Adam
Bakoš wraz z zespołem
16 słowackich, czeskich i
hiszpańskich plastyków.

„Dar Młodzieży” dotarł
do Stanów Zjednoczonych
Piękny polski żaglowiec
podróżuje dookoła świata
od maja 2018 roku.
Statek wypłynął z Polski
i odwiedził już m.in. Danię,
Estonię, Norwegię, Azerbejdżan, Singapur, Chiny, Japonię,
Senegal, Afrykę Południową.
Załogę stanowi młodzież: studenci Uniwersytetu Morskiego
oraz uczniowie szkół morskich
w Szczecinie i Świnoujściu. Celem tej inicjatywy jest uczczenie
setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości
oraz promocja kraju na świecie.
Za kilka miesięcy „Rejs
Niepodległości” zakończy
się w macierzystym porcie
w Gdyni.
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Kalendarz
wydarzeń

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

WIADOMOŚCI

REKOLEKCJE DLA CHŁOPCÓW
W MIADZIOLE

30 grudnia

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

Ćwiczenia duchowe dla młodych ludzi w wieku od 14 lat
zostaną poświęcone rozeznaniu powołania.
Rekolekcje odbędą się w klasztorze
ojców karmelitów 4-6 stycznia.

1 stycznia

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

Więcej informacji szczegółowych
można otrzymać pod numerami:
(8 044) 589-68-98 – o. Aleksander Stoka OCD;
(8 029) 557-69-12 – o. Henryk Walejka OCD.

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.

13 stycznia

Święto Chrztu Pańskiego.
Zakończenie okresu
Bożego Narodzenia.
Zgodnie z tradycją kolędy
można śpiewać
do 2 lutego.

Programy
redakcji
katolickiej
„Głos Ewangelii”

Rozważania
nad Słowem Bożym.
Ukazuje się na Pierwszym
Krajowym Programie
Białoruskiego Radia
w każdą niedzielę o godz.
8.00 w Grodnie na 96,9 FM,
w Świsłoczy na 100.8 FM.

Wiadomości z Watykanu
w języku białoruskim

Transmisja radiowa
ze Stolicy Apostolskiej.
Codziennie o godzinie
22.10 na 98,1 FM –
w Grodnie, Wołkowysku,
Szczuczynie,
Lidzie, Mostach i obok tych
miast; na 99,2 FM –
w Brześciu i obok niego;
o godzinie 20.00
na krótkich falach
6185 i 11715 kHz;
o godzinie 20.00 i 6.20
na satelicie „Еutelsat
Hotbird 13” w programie
„Radio Vaticana Telepace”.
W każdą niedzielę
o godzinie 8.55
na falach Pierwszego
Krajowego Programu Radia
Białoruskiego oraz
w programie „Kultura”
Radia Białoruskiego.
W Internecie na stronie
vatican.by.

Intencje
różańcowe
Styczeń
O jedność i pojednanie
między wspólnotami
chrześcijańskimi różnych
konfesji w diecezji oraz
o obfite owoce duchowe
Synodu Diecezjalnego.

30 grudnia 2018

O K R E S Ś W I ĄT B OŻ E G O N A RO DZ E N I A
Kilka dni przed jednym z najważniejszych świąt katolickich do kościoła
katedralnego pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie przybyło Betlejemskie
Światło Pokoju. Przekazali je harcerze z białorusko-polskiej granicy. Mianowicie
z centrum diecezji rozpoczęła się coroczna skautowa sztafeta przekazywania
Betlejemskiego Światła do miast i wsi Białorusi. W tym roku przebiegała ona
pod hasłem „Światło, które łączy”.
O północy 25 grudnia odbyło się główne świąteczne wydarzenie – Pasterka,
w której udział wzięli katolicy z całego świata, w tym również z diecezji grodzieńskiej. Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz przewodniczył jej w kościele pw. Chrystusa
Króla w Jeziorach (dekanat Grodno-Wschód), ks. bp Józef Staniewski – w kościele
pw. św. Franciszka Ksawerego w Grodnie.
Po dzień dzisiejszy w diecezji trwają spotkania opłatkowe. Wierni zbierają
się na wspólnej modlitwie, żeby podzielić się chlebem i złożyć sobie nawzajem najserdeczniejsze życzenia. Między innymi przy łamaniu się opłatkiem już
się spotkali duchowni diecezji grodzieńskiej, ojcowie pijarzy z całej Białorusi,
pracownicy i klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie, członkowie duszpasterstw oraz różnorodnych wspólnot. Delegacja kapłanów z diecezji grodzieńskiej na czele z ks. bp. Aleksandrem Kaszkiewiczem wzięła udział
w spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia Pomocy „Rubież” w Białymstoku (Polska). Wielu inicjatywnych wiernych wraz ze swoimi duszpasterzami zadbało
o niepełnosprawnych, samotnych, potrzebujących.
Z okazji świąt w parafiach organizowane są różnorodne konkursy i akcje.
Wydarzenia świąteczne potrwają w Kościele do 2 lutego – święta Ofiarowania
Pańskiego.

NOMINACJE
Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz wręczył dekrety nominacyjne
dwóm neoprezbiterom, kierując ich na posługę w Kościele na Grodzieńszczyźnie.
Ks. Roman Wojciechowicz został mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Kosmy
i Damiana w Ostrowcu, ks. Ernest Mikołajczyk – wikariuszem w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Grodnie.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Klerycy Grodzieńskiego WSD wraz z prefektem ks. Andrzejem Liszko odwiedzili dom-internat w Hołowiczpolu, gdzie spotkali się z jego małymi wychowankami. Seminaryjny zespół muzyczny „AVE” wystąpił z koncertem w grodzieńskiej
szkole zawodowej usług konsumpcyjnych. W taki sposób klerycy podzielili się
z innymi radością świąt Bożego Narodzenia i zaświadczyli o osobistym przeżywaniu tego okresu świątecznego.

ORGANIZACJA CHARYTATYWNA „CARITAS”
Zgodnie z tradycją współpracownicy i wolontariusze diecezjalnej „Caritas”
zorganizowali charytatywny jarmark bożonarodzeniowy. W tym roku odbył się on
w grodzieńskiej parafii Najświętszego Odkupiciela. Zebrane ze sprzedaży środki
skierowane zostaną na potrzeby dzieci niepełnosprawnych, dzieci z rodzin potrzebujących i tych, kto został bez opieki rodziców, jak również na wsparcie akcji
„Mobilna pomoc” (na rzecz ludzi samotnych i chorych).
Również wiele imprez charytatywnych zostało zorganizowane przez wolontariuszy „Caritas” w regionach.

JEDNYM WERSEM
• Papież Franciszek przyznał dekretem heroiczność cnót współpracownika św. Maksymiliana Marii Kolbego o. Melchiora Fordona, który przez długi
czas posługiwał w Grodnie. • Światło dzienne ujrzał 12. tom pisma o problematyce naukowo-teologicznej „Studia Theologica Grodnensia”. • Wykładowca
WSD w Grodnie ks. Witali Sidorko otrzymał stopień doktora. • Wierni z parafii
pw. św. Michała Archanioła z Nowogródka przedstawili w mińskim kościele
pw. św. Szymona i Heleny przedstawienie, poświęcone 220. rocznicy z dnia narodzenia poety Adama Mickiewicza.
Przegląd wiadomości przygotowano na podstawie strony internetowej
grodnensis.by.

SPOTKANIE OPŁATKOWE
DLA UCZESTNIKÓW PIELGRZYMEK
ODBĘDZIE SIĘ W WOŁKOWYSKU
Wydarzenie zostało zaplanowane na 5 stycznia
w domu katechetycznym przy parafii św. Wacława.
Rozpoczęcie o godz. 16.00.
Na spotkanie są zaproszeni uczestnicy pielgrzymek
do diecezjalnych sanktuariów Matki Bożej Królowej
Naszych Rodzin w Trokielach oraz Pana Jezusa
Frasobliwego w Rosi, a także ci, którzy chcą wyruszyć
w pielgrzymce w przyszłym roku.
Wydarzenie przewiduje dzielenie się opłatkiem i pogodny wieczór.

XVIII DEKANALNY PRZEGLĄD KOLĘD BĘDZIE
MIAŁ MIEJSCE W SOPOĆKINIACH
Wydarzenie odbędzie się 27 stycznia w lokalnym Domu
Kultury pod hasłem: „O Miłości niepojęta, jakżeś wielka
była, żeś się tu z niebieskiego tronu sprowadziła...”.
Rozpoczęcie o godz. 15.00.
Do udziału są zaproszeni soliści, zespoły, chóry,
schole – wszyscy pragnący się dzielić radością
z Bożego Narodzenia.
O chęci uczestniczenia w przeglądzie należy zawiadomić
do 13 stycznia proboszcza parafii w Sopoćkiniach
ks. Antoniego Obuchowskiego telefonicznie:
(8 029) 888-18-29 – albo elektronicznie: antonij1973@mail.ru.
Przy zgłoszeniu należy podać:
• imię i nazwisko uczestnika lub nazwę zespołu;
• liczbę uczestników;
• tytuły kolęd.
Każdy uczestnik może zaprezentować 1-2 kolędy (po 3 zwrotki).

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
W WOŁKOWYSKU ORGANIZUJE
PIELGRZYMKĘ DO WŁOCH
Podróż autokarowa odbędzie się w dniach
od 30 kwietnia do 9 maja.
Program pielgrzymki zawiera wycieczkę do Wenecji,
Padwy, San Giovanni Rotondo, Asyżu i wielu innych miast,
związanych z życiem świętych Antoniego, Franciszka,
Ojca Pio. W Rzymie zaplanowano udział w audiencji
z Ojcem Świętym. Pielgrzymka zakończy się wspólną
modlitwą na Jasnej Górze w Częstochowie (Polska).
Więcej informacji szczegółowych można otrzymać
od organizatora pielgrzymki proboszcza parafii
św. Stanisława Kostki w Wołkowysku ks. Olega Dula
pod numerem: (8 029) 313-65-64.

W modlitwie wspominamy
zmarłych duszpasterzy:
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;
13 stycznia 1991 r. – ks. prałat Piotr Bartoszewicz,
prob. Żołudek.
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Z głębi serca
Najdostojniejszym
Księżom Biskupom
Aleksandrowi
Kaszkiewiczowi
i Józefowi Staniewskiemu, czcigodnym
Księżom Proboszczowi
Eugeniuszowi
Uczkuronisowi,
Olegowi Janowiczowi,
Waleremu Bykowskiemu, Siostrze
Magdalenie Kułaj
oraz Zakrystianowi
Sergiuszowi Kikiliczowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku przesyłamy serdeczne życzenia. Niech
Dzieciątko Jezus obdarza
Was swoimi łaskami i
codziennie błogosławi,
Maryja Panna stale się
opiekuje, a światło Ducha Świętego nigdy
nie gaśnie w Waszych
sercach. Życzymy mocnego zdrowia, radości,
pogody ducha, cierpliwości, długich lat życia.
Dziękujemy za dobroć
serca oraz za to, że uczycie nas miłości do Boga
i bliźniego.

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

Ich Ekscelencjom
Księdzu Arcybiskupowi
Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, Księżom
Biskupom Aleksandrowi Kaszkiewiczowi,
Józefowi Staniewskiemu i Antoniemu Dziemiance, czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Piotrowi Kubelowi i
wszystkim Kapłanom
diecezji grodzieńskiej
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia szczerze
życzymy, by każdy dzień
był szczęśliwy i błogosławiony, by nigdy
nie zabrakło sił
do pełnienia obowiązków duszpasterskich, by
obok byli życzliwi ludzie.
Niech dobry Bóg obdarza
Was wszelkimi łaskami,
a Matka Najświętsza nieustannie się opiekuje.

Parafianie z Krupowa

Ich Ekscelencjom
Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, Józefowi
Staniewskiemu i
Antoniemu Dziemiance,
czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Witalemu Cybulskiemu
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku życzymy mocy
Ducha Świętego, dobrego
zdrowia, sił, życzliwych
ludzi obok, obfitych
owoców w pracy duszpasterskiej. Niech Gwiazda
Betlejemska prowadzi
Was najpiękniejszą
drogą do Pana.
Dziękujemy Proboszczowi i Jego krewnym
za wszelkie staranie
przy odnowieniu naszej
świątyni.

Parafianie z kościoła
pw. św. Kazimierza
we Wsielubiu

Drogiemu Księdzu
Pawłowi Ejsmontowi
z okazji Urodzin, Świąt
Bożego Narodzenia i
Nowego Roku składamy
najpiękniejsze życzenia.
Niech miłosierny Bóg
udziela Ci błogosławieństwa i łask, darzy
mocnym zdrowiem i siłą
na długie lata, a także
posyła dobrych ludzi
na Twą drogę życiową.
Niech Anioł Stróż zawsze
czuwa nad Tobą, a Matka
Najświętsza i święty
Patron nieustannie się

Tobą opiekują.
Rodzice oraz brat z rodziną

Czcigodnemu Księdzu
Walerianowi
Lisowskiemu
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku składamy serdeczne życzenia: opieki Najświętszej Maryi
Panny, obfitych darów
Ducha Świętego, ufności
Wszechmocnemu, który
wskazuje Ci drogę Prawdy i Życia, mocnej wiary,
niezachwianej nadziei
oraz długich lat życia
w służbie Bogu
i ludziom.

Wierni z parafii Imienia NMP,
Werejki

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Janowi Etelowi
z okazji Urodzin przesyłamy serdeczne życzenia.
Niech drogę, którą
dla Ciebie wybrał Pan
Bóg, zawsze rozjaśnia
Matka Najświętsza, dobry Jezus przytula Cię
do swego serca, darząc
błogosławieństwem i
wszelkimi potrzebnymi
łaskami, a Duch Święty
będzie nieskończenie
hojny na swe dary.
Życzymy także zdrowia,
pogody ducha, radości i ciepła. Jesteśmy
wdzięczni Bogu za Twe
dobre serce i modlitwę.
„Legion Maryi”,
grupa „Dobrego Pasterza”
z parafii Miłosierdzia Bożego
w Grodnie

Czcigodnemu Księdzu
Tomaszowi
Książkiewiczowi
z okazji Urodzin, Świąt
Bożego Narodzenia i
Nowego Roku składamy
wiązankę najpiękniejszych życzeń. Niech
Dzieciątko Jezus obdarzy
dobrym zdrowiem, serce
nigdy się nie smuci,
a dalsze życie płynie
w szczęściu i pokoju.
Wesołych Świąt!

Parafianie z Jezior

Czcigodnemu Księdzu
Eugeniuszowi
Borysiukowi
z okazji Imienin z całego
serca składamy najpiękniejsze życzenia: mocnego zdrowia, szczęścia,
wytrwałości w pracy
duszpasterskiej, wszelkich łask Bożych oraz
opieki Matki Najświętszej. Niech Twa droga
będzie szczęśliwa i błogosławiona, a pełniona
posługa przynosi radość,
zadowolenie i obfite
owoce.

Wierni z parafii św. Andrzeja
Boboli w Kozłowiczach
i Świętej Rodziny
w Wiercieliszkach

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi
Kozłowskiemu
z okazji Urodzin życzymy
zdrowia, Bożego błogosławieństwa, opieki Najświętszej Maryi Panny
oraz wytrwałości w pracy
duszpasterskiej. Niech
Gwiazda Betlejemska zawsze oświetla Twą drogę
kapłańską, a pogodny
uśmiech nigdy nie znika
z twarzy.
Parafianie z kaplicy
we wsi Masalany

Czcigodnym Księżom
Dymitrowi Urbanowiczowi i Arturowi
Wołczkiewiczowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku szczerze życzymy,

aby każdy dzień był
wypełniony mocą Bożą,
światłem, miłością,
ludzką życzliwością i dobrocią. Niech Dzieciątko
Jezus Wam błogosławi,
Matka Boża będzie nieustanną Orędowniczką
i Pomocniczką, a Duch
Święty udziela mądrości,
dodaje sił w posłudze
duszpasterskiej, oświetla
drogę życiową i prowadzi
za Chrystusem. Życzymy mocnego zdrowia,
optymizmu, cierpliwości
i długich lat życia.

Apostolat „Margaretka”
z kaplicy pw. św. Jana
Pawła II w Smorgoniach

Czcigodni Księże
Redaktorze Jerzy
Martinowicz oraz
Pracownicy redakcji
„Słowo Życia”!
Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku serdecznie życzymy Wam mocnego zdrowia, długich lat życia, radości, błogosławieństwa
Bożego na każdy dzień.
Niech Matka Najświętsza zawsze się Wami
opiekuje, a Dzieciątko
Jezus obdarza pokojem
i miłością. Niech każde
słowo, skierowane przez
Was na stronach gazety,
pomaga nam w umacnianiu swej wiary.

Apostolat „Margaretka”
z kaplicy pw. św. Jana
Pawła II w Smorgoniach

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Rudziewiczowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku składamy serdeczne życzenia: zdrowia,
szczęścia, obfitych łask
Bożych na drodze kapłańskiej. Niech nowonarodzony Jezus prowadzi Księdza przez życie,
Duch Święty obdarza
mądrością, a Najświętsza Maryja Panna otula
płaszczem swojej opieki.

Parafianie ze wsi Stare Sioło

Czcigodnemu Księdzu
Eugeniuszowi
Uczkuronisowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia, Nowego Roku oraz Imienin
serdecznie życzymy
zdrowia, pomyślności,
szczerych i wiernych ludzi obok, błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus
i nieustannej opieki
Maryi Panny. Dziękujemy za przykład głębokiej
modlitwy, za mądre,
pouczające kazania,
które pozostawiły ślad
w naszych sercach. Niech
Twa droga służby Bogu
będzie długa, szczęśliwa
i owocna, a Wszechmogący wynagrodzi za to,
że pomagasz ludziom
iść przez życie z wiarą,
nadzieją i miłością.

Byli parafianie
ze wsi Stare Sioło

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Wiktorowi Zacharzewskiemu
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku przesyłamy serdeczne życzenia. Niech
Twa posługa kapłańska
będzie oświecona pełnią
błogosławieństwa Dzieciątka Bożego, wytrwałością w wierze i radością
głoszenia Słowa Bożego, które pomaga nam
podążać drogą nawrócenia. Życzymy mocnego
zdrowia, pokoju w sercu,
darów Ducha Świętego,
opieki Najświętszej

Maryi Panny.
Wesołych, radosnych
świąt i szczęśliwego
Nowego Roku dla Ciebie
i Twoich bliskich!

Wierni z parafii Rohotno

Czcigodnym Księżom
Antoniemu Obuchowskiemu, Jerzemu
Powajbie, Jerzemu
Swisłockiemu, Jerzemu
Martinowiczowi,
Witoldowi Łozowickiemu, Józefowi Hańczycowi, Aleksandrowi
Sewastianowiczowi,
Ojcu Kazimierzowi
Jędrzejczakowi, Siostrom Eucharii Hulbój,
Goretti Milenkiewicz,
Serafimie Gapiejewej,
Pauli Radziwiłce
i Julicie Pietrowej
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku przesyłamy moc
serdecznych życzeń:
mocnego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości
w służbie Bogu i ludziom
oraz błogosławieństwa
od Pana na każdy dzień
życia. Wesołych Świąt!

Wierni z parafii Teolin

Czcigodnemu Księdzu
Prałatowi Witoldowi
Łozowickiemu
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku składamy moc
najserdeczniejszych życzeń. Niech nowonarodzony Jezus opiekuje się
Tobą, obdarza dobrym
zdrowiem i wszelkimi
potrzebnymi łaskami,
a pokój, jak Gwiazda Betlejemska, lśni
w Twym sercu. Niech
Dzieciątko Jezus zawsze
Ci towarzyszy
i we wszystkim błogosławi, a Matka Boża
rozjaśnia każdy dzień.

Mieszkańcy wsi Szembielowce

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Wiktorowi Wieliwisowi, Eugeniuszowi Cichonowi,
Siostrze Jadwidze Miecielicy oraz wszystkim
tym, którzy posługiwali w naszej parafii,
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku z całego serca życzymy dobrego zdrowia,
niegasnącego zapału
do głoszenia Słowa Bożego, wielu radosnych
i dobrych chwil
na co dzień oraz długich
lat życia, abyście mogli służyć Bogu i Jego
ludowi. Niech nowonarodzony Jezus obdarza Was
swoimi łaskami i błogosławieństwem, a Matka
Najświętsza prowadzi
najpiękniejszą drogą
i nieustannie się Wami
opiekuje.

Parafianie
z kościoła pw. św. Rocha

Czcigodnemu
Księdzu Janowi
Bołtrukiewiczowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Imienin
przesyłamy serdeczne
życzenia. Niech każdy
dzień będzie wypełniony
błogosławieństwem Bożym, obok będą życzliwi
ludzie, a Słowo, które
zasiewasz w sercach
wiernych, wydaje obfite
plony. Życzymy zdrowia, radości, długich
lat życia, optymizmu
i pomyślności w pracy
duszpasterskiej.

Parafianie z kościoła
pw. Przemienienia Pańskiego
oraz siostry nazaretanki
z Nowogródka

ciąg dalszy życzeń na str. 8

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi
Pyszyńskiemu
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku życzymy pogody
ducha i dużo radości
od Dzieciątka Jezus.
Niech Pan oświeca swoimi łaskami Twą drogę
życiową, udziela mocy i
natchnienia w posłudze
duszpasterskiej, Maryja
opiekuje się Tobą i prowadzi drogą do świętości, a Gwiazda Betlejemska wprowadza do serca
pokój. Życzymy uznania
i życzliwości od ludzi
i opieki świętego Patrona
w każdej chwili życia.
Parafianie z Rędzinowszczyzny i Kozłowszczyzny

Czcigodnemu Księdzu
Waleremu Spirydonowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku serdecznie życzymy zdrowia, szczęścia i
błogosławieństwa
od Dzieciątka Jezus.
Niech Duch Święty pomaga Ci 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.

Byli parafianie z Rędzinowszczyzny i Kozłowszczyzny

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Giedrojciowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku życzymy radości
w niesieniu Słowa Bożego, błogosławieństwa
od Dzieciątka Jezus,
zdrowia, sił w pokonywaniu trudów codziennego życia, cierpliwości,
niezachwianej wiary,
mocnej nadziei oraz
niekończącej się radości
z pełnienia posługi.

Rodziny Zaniewskich
i Kraśnickich

Czcigodnemu Księdzu
Pawłowi Giedrojciowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku składamy najserdeczniejsze życzenia:
dobrego zdrowia, szczęścia, radości, nadziei,
wytrwałości w pracy
duszpasterskiej oraz
błogosławieństwa
od Dzieciątka Jezus.
Niech Matka Najświętsza chroni Cię od złego,
a Gwiazda Betlejemska
oświetla drogę do Pana.
Wesołych Świąt!

Wierni parafii Hołynka

Czcigodnemu Księdzu
Jerzemu Cierebiejowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku serdecznie życzymy obfitych łask Bożych,
opieki Matki Najświętszej i błogosławieństwa
od Dzieciątka Jezus.
Niech Pan wypełnia serce pokojem i pomaga
w pokonywaniu trudności, dusza pozostaje
otwarta i czysta, słowa
niosą pokój i radość
ludziom, a Duch Święty
obdarza męstwem. Życzymy wyrozumiałości,
cierpliwości i natchnienia w posłudze na rzecz
Boga i ludzi.

Parafianie z Borun

Czcigodnemu
Księdzu Aleksandrowi
Rudziewiczowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego

Roku przesyłamy serdeczne życzenia: zdrowia, radości, pogody
ducha i obfitych łask
od Dzieciątka Jezus.
Niech ogień miłości
Bożej płonie w Twoim
sercu coraz mocniej,
a Gwiazda Betlejemska
zawsze oświetla Twą
drogę życia. Wesołych
Świąt i szczęśliwego
Nowego Roku!

Parafianie z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Łukonicy

Czcigodnym Ojcom
Proboszczowi Andrzejowi Agielowi i Aleksandrowi Machnaczowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku serdecznie życzymy mocnego zdrowia,
szczerych i wiernych
ludzi obok, obfitych łask
od nowonarodzonego
Jezusa i nieustannej
opieki Najświętszej
Maryi Panny w służbie
Bogu i ludziom. Niech
Wasze serca i usta nigdy
nie ustaną w głoszeniu
Ewangelii. Dziękujemy
za ofiarną posługę,
szczere słowa i troskę
o świątynię i parafian.

Wierni
z parafii Lida-Industrialny

Czcigodnym
Ojcom Antoniemu
Porzeckiemu, Pawłowi
Romańczukowi i Stanisławowi Sadowskiemu
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku z głębi serca życzymy dużo zdrowia oraz
obfitych łask od Dzieciątka Jezus na każdy
dzień. Dziękujemy za
to, że jesteście z nami,
za Słowo Boże, miłość i
dobroć. Niech miłosierny
Bóg Wam wynagrodzi,
a Matka Najświętsza ma
w swej opiece i otacza
nieustającą pomocą.

Rycerstwo Niepokalanej
i Krąg Adoracji

Czcigodnemu
Ojcu Proboszczowi
Andrzejowi Szczupałowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku przesyłamy wiązankę najpiękniejszych
życzeń. Niech nowonarodzony Zbawiciel obdarzy
Cię zdrowiem, radością
i siłą, a Jego Najświętsza Matka opiekuje się
i strzeże każdego dnia.
Niech Gwiazda Betlejemska oświetla Twoje życia
i niesie pokój w sercu
i duszy.

Wierni z parafii Nowa Ruda

Czcigodnym Ojcu
Waleremu Szejgierewiczowi, Księdzu Jerzemu
Konopielce i Siostrze
Antonii Szejgierewicz
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia składamy najserdeczniejsze
życzenia. Niech miłosierny Bóg wynagrodzi
Wam 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 swego serca,
a Duch Święty oświeca
drogę, którą kroczymy
wraz z Wami. Dziękujemy za Wasze modlitwy,
życzliwość, uśmiech,
pracowitość i dobroć
serca.

Wierni
z parafii Porozowo
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Z głębi serca
Czcigodnemu
Księdzu Dymitrowi
Urbanowiczowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku składamy wiązankę najserdeczniejszych
życzeń: dobrego zdrowia, sił, pogody ducha,
życzliwości ludzkiej, obfitych łask Bożych oraz
opieki Matki Najświętszej. Wesołych Świąt
i szczęśliwego
Nowego Roku!

Apostolat „Margaretka”
i wierni z parafii Dudy

Czcigodnemu Księdzu
Aleksandrowi
Adamowiczowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku składamy najpiękniejsze życzenia. Niech
przyjście na świat Chrystusa przyniesie ze sobą
radość, pokój, nadzieję
i miłość od wszystkich
ludzi. Niech Ci Pan Bóg
błogosławi i pomaga
przezwyciężać wszelkie
napotykane trudności,
a Duch Święty przenika
w głąb serca i wypełnia
Twe dni swoimi darami.
Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia oraz
wszystkiego dobrego
w nowym roku!

Wierni ze wsi Sołtaniszki,
parafia Nacza

Czcigodnemu Księdzu
Wiaczesławowi
Matukiewiczowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
2019 Roku życzymy mądrości, radości, szczęścia i zapału w służbie
Bogu i ludziom, dobrego
humoru, zdrowia, obfitych plonów w posłudze
duszpasterskiej. Niech
Pan Jezus, Duch Święty
i Matka Boża będą
Twoimi najbliższymi
Pomocnikami w budowaniu Królestwa Bożego
na ziemi. Życzymy dużej
radości z okazji Świąt
Tobie i Twoim krewnym.

Parafianie z kościoła
pw. Narodzenia NMP
w Dudach

Czcigodnemu Księdzu
Witalemu Czurganowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku przesyłamy serdeczne życzenia: mocnego zdrowia, pogody
ducha, radości, cierpliwości i wytrwałości
na każdy dzień życia.
Niech Dzieciątko Boże
obdarzy Cię wszelkimi
łaskami, a Aniołowie
pokażą krótszą
drogę do stajenki
betlejemskiej.

Kółko Różańcowe
NMP Częstochowskiej
z Juraciszek

Czcigodnemu Księdzu
Michałowi
Łastowskiemu
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku składamy wiązankę
najpiękniejszych życzeń.
Niech nowonarodzony
Jezus zawsze króluje
w sercu, dodając sił w
służbie Bogu i ludziom.
Niech zdrowie, radość,
pokój, miłość i ludzka
życzliwość zawsze Tobie
towarzyszą, a Matka
Najświętsza otacza

swoją opieką i chroni
od zła. Wesołych Świąt
i szczęśliwego, bogatego
w łaski Boże nowego
roku!

Parafianie
ze wsi Nowosiołki

Czcigodny
Księże Proboszczu
Antoni Filipczyk!
Mija 30. rok Twej posługi kapłańskiej w naszej
parafii. Z tej okazji
życzymy Ci ogromnej
radości z każdego dnia,
sił i zdrowia do sprawowania wymagających
obowiązków pasterza
i ojca parafii. Wszystko, co czynisz dla nas,
pozostanie w naszych
sercach, a także duszach
i pamięci następnych
pokoleń. Niech Bóg
Miłosierny obficie wynagradza Twą ofiarność,
a Matka Najświętsza
wraz z Jezusem Chrystusem będą dla Ciebie
wsparciem w codziennej
służbie Bogu i ludziom.

Chór kościelny z parafii
św. Wacława w Wołkowysku

Czcigodnym
Księżom Walentemu
Chwiedukowi, Janowi
Rejszelowi i Wiktorowi
Zacharzewskiemu
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku przesyłamy moc
serdecznych życzeń.
Niech nowonarodzony
Zbawiciel, który przynosi pokój całej ludzkości,
obdarza Was swoimi
łaskami: mocnym zdrowiem, radością i pogodą
ducha, dobrocią i życzliwością serc ludzkich,
a Maryja Panna z matczyną troską opiekuje
się Wami w ciągu
całego życia.

Wierni z Mociewicz

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Jerzemu
Biegańskiemu
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku składamy serdeczne życzenia. Niech
Twoje decyzje i marzenia będą wypełnione
radością, entuzjazmem
i wolnością, byś umiał
odnajdywać szczęście
w małych, codziennych
sprawach, byś szukał
ciepła i nadziei, zagłębiał się w to, co ubogaca
i rozwija. Staraj się
z pokorą wchodzić
w kolejne etapy swojego
życia, by nie przegapić
ważnych i cudownych
znaków Miłości. Niech
Dzieciątko Jezus doda
Ci wytrwałości w wierze
i sprawi, że Słowo Boże
jeszcze łatwiej będzie
trafiało do serc wiernych. Pogody ducha,
radości, sukcesów
i satysfakcji z głoszenia
Dobrej Nowiny.

Parafianie i Kółka Żywego
Różańca z Trokiel

Czcigodnemu Księdzu
Andrzejowi
Kozłowskiemu
z okazji Urodzin, Świąt
Bożego Narodzenia
i Nowego Roku pragniemy życzyć wszelkich
łask Bożych, zdrowia i
radości na każdy dzień.
Niech Dzieciątko Jezus
błogosławi na dalsze

lata służby Bogu i ludziom, a miłosierny Pan
wynagrodzi za oddaną
posługę w naszej parafii.

Wierni z Brzostowicy Małej

Czcigodnemu
Księdzu Kanonikowi
Henrykowi
Jabłońskiemu
życzymy radosnych i
pogodnych Świąt Bożego
Narodzenia, wielu radosnych chwil, sił
i mądrości w nowym
roku. Niech Dzieciątko
Jezus błogosławi Ci
na długie lata posługi na
rzecz Boga i ludzi,
a Matka Boża nieustannie otula płaszczem
swojej dobroci i opieki.

Wierni z parafii Trójcy
Przenajświętszej w Zabłociu

Czcigodnemu Księdzu
Olegowi Dulowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku serdecznie życzymy mocnego zdrowia,
niekończących się sił
duchowych, wytrwałości, długich lat życia,
owocnej pracy na niwie
Pana oraz błogosławieństwa od Dzieciątka Jezus. Niech nowy
rok przyniesie Ci dużo
twórczych pomysłów,
niech w nim towarzyszy
Ci niegasnący optymizm
w pracy, a obok niech
zawsze będą życzliwi
ludzie.

Kółka Różańcowe
i parafianie z kościoła
pw. św. Stanisława Kostki
w Wołkowysku

Czcigodnemu Księdzu
Kazimierzowi
Żywalewskiemu
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku 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.

Rodzina Żywalewskich

Czcigodnemu
Ojcu Witalemu
Mancewiczowi
z okazji Urodzin przesyłamy najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, radości, mocnej wiary, miłości do Boga i bliźnich,
dobrych i czułych ludzi
obok. Niech Twa praca
duszpasterska przynosi
zadowolenie
i obfite plony, a Najświętsza Maryja Panna
otula swoją opieką
w niełatwej posłudze
kapłańskiej.

Parafianie z kościoła
pw. św. Franciszka z Asyżu
w Świsłoczy

Czcigodnemu Księdzu
Proboszczowi Jerzemu
Kuźmiczowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku składamy serdeczne
życzenia. Niech nowonarodzony Zbawiciel
obdarza Cię pokojem
i miłością, Maryja prowadzi najpiękniejszą drogą
życia, Duch Święty hojnie
udziela swych darów,
a obok będą tylko życzliwi
ludzie. Dziękujemy

za szczerą modlitwę, mądre słowa i dobre rady.

Wierni z Nowego Dworu,
ul. Zareczna

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Janowi Kuczyńskiemu
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku życzymy mocnego
zdrowia, optymizmu,
darów Ducha Świętego,
wielu szczęśliwych i słonecznych chwil. Dziękujemy za zrozumienie,
mądrość i cierpliwość,
czułe i życzliwe serce,
za opiekę i troskę o nas i
naszą świątynię,
a także za umocnienie
nas w wierze i miłości
do Boga. Niech nowonarodzone Dzieciątko Boże
obdarza Księdza łaskami
i błogosławi na każdy
dzień, miłosierny Ojciec
zawsze obficie wynagradza, Matka Najświętsza
przytula do swego serca
i dodaje sił w posłudze
na rzecz Boga i ludzi,
a Gwiazda Betlejemska
ukazuje najpiękniejszą
drogę do Nieba.

Grupa modlitewna
MB Kongregackiej

Czcigodnemu
Ojcu Kazimierzowi
Jędrzejczakowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku życzymy błogosławieństwa od Dzieciątka
Jezus, nieustannej opieki Maryi Panny na drodze kapłańskiej, obfitych
darów Ducha Świętego,
niegasnącego zapału
w głoszeniu Słowa Bożego, mocnego zdrowia
na długie lata, pogody
ducha oraz życzliwych
i dobrych ludzi obok.

Jana, Walery i Weronika

Czcigodnym Księżom
Wiktorowi Myślukowi
i Leonowi Liszykowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku przesyłamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech nowonarodzony
Zbawiciel obdarzy Was
zdrowiem, siłą, radością, życzliwością serc
ludzkich, pokojem oraz
mocną wiarą. Radosnych
Świąt i szczęśliwego
Nowego Roku!

Wierni z parafii Wołpa

Czcigodnemu
Księdzu Proboszczowi
Romanowi
Jałowczykowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku składamy serdeczne życzenia. Niech zawsze starcza sił, zapału
i wytrwałości w posłudze
duszpasterskiej, każda chwila życia będzie
radosna i błogosławiona,
narodzone Dzieciątko
obdarza wszelkimi łaskami, a Matka Miłosierdzia ma w swojej opiece.
Wdzięczni parafianie
i apostolat „Margaretka”
z Hniezna

Czcigodnemu Ojcu
Andrzejowi
Szczupałowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku składamy najpiękniejsze życzenia. Niech
nowonarodzony Pan

Jezus obdarza Cię swoimi darami, mocnym
zdrowiem, radością,
pokojem, pogodą ducha
oraz dobrocią i życzliwością ludzką, a Najświętsza Maryja Panna
stale się opiekuje
na drodze kapłańskiej.

Rodzina Zając

Czcigodnemu
Księdzu Pawłowi
Borysiewiczowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku składamy serdeczne życzenia. Niech Bóg
Ci błogosławi, obdarzając wszelkimi łaskami,
abyś z pewnością kroczył
wybraną drogą życiową,
służąc Bogu i ludziom.
Niech umacnia Cię swoją
miłością i mocą, abyś w
prostocie, pokorze i miłości ku bliźniemu mimo
ludzkiej niedoskonałości
zostawałeś kapłanem
nieobojętnym. Z całego
serca dziękujemy za posługę w naszej parafii.
Wierni z Nowojelni

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi
Jerzemu Grycko
i Igorowi Anisimowowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia z całego
serca życzymy mocnego
zdrowia, pogody ducha,
nieustannej radości
z owoców swej pracy,
życzliwych ludzi na drodze życia, obfitych łask
Bożych i stałej opieki
Najświętszej Maryi Panny. Niech każdy Wasz
dzień będzie oświecony
bezgraniczną
miłością Boga.

Wierni z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego we wsi
Pierszamajski i kaplicy
pw. Miłosierdzia Bożego
we wsi Chodziłoni

Czcigodnym Księżom
Proboszczowi Olegowi
Żurawskiemu
i Zdzisławowi
Wederowi, Siostrom
Irenie Barcewicz,
Weronice Bliźniuk,
Walentynie Kot
i Julii Klawiec
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku przesyłamy
serdeczne życzenia:
mocnego zdrowia, pogody ducha, dużo radości,
wszelkich łask Bożych,
dobrych i życzliwych
ludzi na drodze życia.
Niech nowonarodzony
Chrystus błogosławi
i strzeże, a Matka Boża
otula swoją łaską
i opieką.

Dzieci, młodzież, zakrystian
Zdzisław, ministranci
i parafianie z kościoła
pw. św. Michała Archanioła
w Smorgoniach

Czcigodni Księża
Proboszczu Aleksandrze Romanowski,
Prałacie Józefie Trubowicz, Andrzeju Zajko
i Wiktorze Zaniewski!
Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku składamy Wam
serdeczne życzenia.
Niech nowonarodzone
Dzieciątko Jezus dodaje
Wam sił, mądrości
i cierpliwości, aby pokonywać wszelkie wypróbowania, Duch Święty

umacnia wiarę, czyni
serce miękkim, a duszę
wypełnia wielką i czystą
miłością. Niech światło
Gwiazdy Betlejemskiej
długą jasną wstążką
ciągnie się przez całe
Wasze życie. Dziękujemy za to, że stale
jesteście obok w radości,
trwogach i smutkach,
że towarzyszycie nam
na drodze życia radą
i wsparciem.

Parafianie z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP,
Grodno-Południowy

Czcigodnym Księżom
Dymitrowi
Nieścierowi i Jerzemu
Martinowiczowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku życzymy dobrego
zdrowia, niegasnącego zapału w posłudze
kapłańskiej, życzliwych
ludzi obok. Niech Jezus
Miłosierny obdarza Was
natchnieniem i oświeca
drogę kapłańską, a Matka Boża prowadzi najpiękniejszym szlakiem
do świętości i przytula
do swojego
matczynego serca.

Komitet Kościelny
oraz wierni z parafii
Gieraniony

Czcigodnym
Księżom Proboszczowi
Eugeniuszowi
Uczkuronisowi
i Olegowi Janowiczowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
Roku z całego serca życzymy mocnego zdrowia
cielesnego i duchowego,
długich lat życia, szczęścia, mądrości, by godnie
prowadzić nas do Boga,
Chrystusowej miłości
w Waszych dobrych sercach, dobrobytu, Bożego
błogosławieństwa w każdej sprawie, a także orędownictwa Maryi Panny
i wszystkich świętych.
Jesteśmy Wam wdzięczni za opiekę, radę i Boże
Słowo. Niech Dzieciątko
Jezus obdarza pokojem
i miłosierdziem, Matka
Boża przytula do swego
serca, a Pan, któremu
zaufaliście, pomaga
w pokonywaniu wszelkich trudności. Jesteśmy
wdzięczni Bogu, że skierował Was do nas.

Wierni z parafii św. Jana
Pawła II w Smorgoniach

Czcigodnym Księżom
Dymitrowi Urbanowiczowi, Arturowi
Wołczkiewiczowi,
Jerzemu Jodzikowi,
Witalemu Cybulskiemu
i Aleksandrowi
Worobjowowi
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego
2019 Roku przesyłamy
najserdeczniejsze życzenia. Niech Dzieciątko
Jezus błogosławi Wam
na dalsze lata służby
na rzecz Boga i ludzi,
a Maryja prowadzi najpiękniejszą drogą życia.
Życzymy też hojnych
darów Ducha Świętego,
pokoju na duszy, ogromnej radości, wiernych
i dobrych ludzi obok oraz
wszelkich łaski od Pana.
Byli parafianie z kaplicy
pw. św. Jana Pawła II
w Smorgoniach
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