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Wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!
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Kalendarz wydarzeń
24 grudnia – Wigilia Bożego 
Narodzenia; 
25 grudnia – uroczystość 
Bożego Narodzenia;
26 grudnia – święto św. 
Szczepana, błogosławieństwo 
owsa;
28 grudnia – święto Świętej 
Rodziny. Módlmy się o świętość 
w rodzinach;
31 grudnia – nabożeństwo 
dziękczynne za łaski przeżytego 
roku;
1 stycznia – uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki. Dzień modlitw 
o pokój na świecie.

Zapraszamy!
Programy redakcji 
katolickiej:
„Głos Ewangelii” 
Katolicki program 

na Pierwszym Nacjonalnym 

Kanale Białoruskiego Radia.

 W każdą niedzielę 

o godz. 8.00 zapraszamy 

do refleksji nad Ewangelią 

i dzielenia się Słowem Bożym. 

Grodno 103,0 FM
Swisłocz 105,9 FM

„Symbol Wiary” 
Program katolicki na kanale 

telewizyjnym „Bielarus–2” o życiu 

religijnym Diecezji Grodzieńskiej. 

Kolejna audycja ukaże się 

23 grudnia we wtorek 

o godz. 18.05  przy współpracy 

Katolickiego Studium Telewizyjnego 

Diecezji Grodzieńskiej 

oraz telewizji państwowej.

...twoim zdaniem

SONDA

www.grodnensis.by

Czy składa Pan/Pani 
życzenia na święta 

Bożego Narodzenia?

   zagłosuj

tak, telefonuję

tak, wysyłam pocztówki

tak, za stołem wigilijnym

tak, wysyłam SMSy

Ciąg dalszy na str. 6 

tak, wysyłam e-maile

wszystkie powyższe punkty

Najważniejsze 
wydarzenia 
w Diecezji 3 4–5 5

Ciąg dalszy na str. 2 

6 grudnia w grodzieńskim kościele 
katedralnym pw. św. Franciszka 

Ksawerego sześciu wychowanków 
Wyższego Seminarium Duchownego w 
Grodnie otrzymało święcenia diakonatu. 
Święceń udzielił biskup Grodzieński 
Aleksander Kaszkiewicz. Na uroczystej Mszy 
św. zgromadzili się profesorowie seminarium 
grodzieńskiego, duchowieństwo, siostry 
zakonne, krewni i przyjaciele nowych 
diakonów. We Mszy uczestniczył także 
biskup Piński Antoni Dziemianko.

nie, nie mam takiej tradycji

nie, bo sam(a) nie otrzymuję 
życzeń

Dk. Witali Pietkiewicz

Boże Narodzenie w 
tradycji chrześcijań-
skiej – święto, upa-

miętniające narodziny Je-
zusa Chrystusa. Jest to sta-
ła uroczystość liturgiczna, 
przypadająca na 25 grud-
nia. Boże Narodzenie po-
przedzone jest okresem czte-
rotygodniowego oczekiwa-
nia, zwanego Adwentem.

Ze wzruszeniem i rado-
ścią na pewno oczekujemy 
narodzin Odkupiciela. Na 
ulicach i w domach wszyst-
ko mówi o Bożym Narodze-
niu. Światła, ozdoby i pre-
zenty tworzą niepowtarzal-
ną gwiazdkową atmosfe-
rę. Te zewnętrzne przygo-
towania choć nieodzowne, 
nie powinny jednak odwra-
cać naszej uwagi od istotne-
go i nadzwyczajnego wy-
darzenia, którego pamiąt-
kę obchodzimy, to znaczy 

od narodzin Jezusa – bez-
cennego daru, który Oj-
ciec ofiarował ludzkości.

Wkrótce będziemy ob-
chodzić uroczystość Naro-
dzenia naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. Przede wszystkim 
powinniśmy uznać, że cho-
dzi w tym przypadku o jakieś 
szczególne i wyjątkowe Uro-
dziny, gdyż o tym wydarze-
niu mówimy ciągle jeszcze, 
mimo iż upłynęło już 20 wie-
ków od tamtej nocy. O Naro-
dzeniu Jezusa nigdy nie skoń-
czymy mówić i wspominać. 

Boże Narodzenie jest 
świętem porozumienia się 
nieba z ziemią. Dziś Bóg 
wychodzi na spotkanie ze 
mną. Nieznany, niedostęp-
ny dotąd, przez nikogo nie-
widziany Bóg teraz jako 
Człowiek przychodzi do nas. 

„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”: 

Diecezja Grodzieńska ma 6 nowych diakonów

„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!” 

Dla nas wszystkich 
NARODZIŁ SIĘ ZBAWICIEL

Akcja!    Weź „Słowo Życia” sobie i swoim znajomym!

Księża Biskupi z wychowawcami seminarium i nowymi diakonami po uroczystościach



Na kuli ziem-
skiej jest dużo 
wspaniałych 

rzeczy, do których 
śmieją się oczy i wy-
ciągają ręce. Niektóre 
z nich nawet próbuje-
my podziwiać przez 
całe nasze życie. Lu-
dzie często powtarzają 
w takich sytuacjach: 
„To jest cud”, zapomi-
nając, że dla cudu nie 
koniecznie potrzebne 
jest coś wyjątkowe i 
specjalne, przez co nie 
zauważamy w naszej 
codzienności cudu na-
szego życia. A więc 
każdy z nas staje się 
cudem, i niewątpliwie 
cudotwórcą jest sam 
Bóg, który stworzył 
człowieka na swój ob-
raz i swoje podobień-
stwo. Cudem jest nasze 
życie, cudem jest to, 
co robi każdy z nas. 
Nie czekajmy aż się 
zdarzy cud. Codzien-
nie na swojej drodze 
możemy spotkać Chry-

stusa, który jest cudo-
twórcą. 

Ale też spotykamy 
cudotwórców wśród 
ludzi. Są to przeważ-
nie zwykli  ludzie: 
nauczyciele, lekarze, 
fryzjerzy, prości i zwy-
kli robotnicy i td. Je-
stem cudem, bowiem 
Bóg mnie kocha, ko-
cha wszystkich ludzi, 
wszystkich bez wyjąt-
ku. Miłość Jezusa do 
nas jest nieograniczo-
na. Nawet nasze słabo-
ści, błędy, wszelkiego 
rodzaju zaniedbania 
nie ograniczą Jej. Bóg 
kocha mnie tak, jak 
Matkę Teresę i Jana 
Pawła II, proboszcza 
i ministrantów mojej 
parafii, człowieka mło-
dego i starszego, jak 
kocha każdego. Bóg 
w nowo narodzonym 
Jezusie odsłania swe 
oblicze na ziemi. Cud 
Bożego Narodzenia 
dokonuje się w każ-
dym z nas wtedy, gdy 

odpowiadamy na Bożą 
miłość. Ta odpowiedź 
jest bardzo nam po-
trzebna. Jest to cud 
naszego ziemskiego 
życia, który prowa-
dzi nas do Boga. Nie 
myślmy, że jesteśmy 
za mali na cud albo na 
to, by wpłynąć na coś, 
co się dzieje, bowiem 
walcząc z grzechem i 
słabościami, stajemy 
się świadkami cudu 
własnego nawróce-
nia. 

W okresie Bożego 
Narodzenia jesteśmy 
w sposób szczególny 
wpatrzeni w Betle-
jemską stajenkę, gdzie 
Chrystus się rodzi. Śpie-
szą do tego miejsca 
wszyscy, aby zostać 
świadkami najwięk-
szego cudu na ziemi. 
Będąc świadkami tak 
wielkiego wydarzenia, 
zostajemy zaproszeni 
do życia z Bogiem, 
który napełnia je poko-
jem i radością, optymi-

zmem i nadzieją, wiarą 
i miłością, napełnia 
nasze życie cudem. 
Uwierzmy w to. Jesteś 
cudem! Przekonaj się o 
tym. Boże Narodzenie 
jest dobrym ku temu 
czasem. 

Drodzy Czytelnicy, 
Przyjaciele i Wielbi-
ciele gazety „Słowo 
Życia”!

Życzymy Wam, 
aby w święta Bożego 
Narodzenia i Nowego 
Roku miłość, nadzieja i 
pogoda ducha zagości-
ły w Waszych sercach 
i zostały w nich na 
długo. Każdy z Was 
w chwili Narodzenia 
Jezusa Chrystusa staje 
się świadkiem cudu 
narodzenia własnego 
życia. Chrystus, przy-
chodząc do każdego 
z nas, przynosi ze sobą 
swoje Królestwo, aby 
nas pojednać z Bo-
giem. 

Z całego serca ży-

czymy, aby to pojed-
nanie z Bogiem przy-
niosło w ten świątecz-
ny okres świąt Bożego 
Narodzenia oraz na 
cały Nowy Rok wiele 
duchowego pożytku 
dla każdego z Was. 
Przypominając sobie 
nawzajem chrześci-
jańskie zadania, niech 
każdy z nas szerzy 
poprzez świadectwo 
życia prawdę Boże-
go Narodzenia. Jezus 
przychodzi na świat w 
ubogiej stajence, aby 
w cudowny sposób 
przynieść wszystkim 
nam radość i pokój, 
które mogą zaspokoić 
nasze ludzkie serca. 

Wesołych 
i spokojnych 
świąt Bożego 
Narodzenia 

i szczęśliwego 
Nowego 2015 

Roku życzymy dla 
każdego z Was! 

Przychodzi po to, 
aby uścisnąć rękę spra-
cowanego człowie-
ka, ucałować głów-
ki dobrych dzieci, po-
błogosławić utrudzo-
nej i umęczonej mat-
ce, wszczepić nadzieję 
wciąż niedowartościo-
wanemu robotniko-
wi i bezrobotnym, aby 
dać poznać wszystkim 
swą miłość, a potem 
za wszystkich umrzeć. 

Zapytajmy siebie: 
Dlaczego Bóg stał się 
Człowiekiem? Dlacze-
go przyszedł On do nas 
i dlaczego w swojej 
odwiecznej mądrości 
zechciał urodzić się 
w ubóstwie, a nie w 
splendorze pałacu kró-
lewskiego? Oto pyta-
nia, które stawiamy 
sobie w uroczystość 
Bożego Narodzenia. 
Ewangelia daje nam tu-
taj bardzo jasną odpo-
wiedź na powyższe py-
tania, gdyż mówi ona, 
iż Bóg stał się jednym 
z nas, ponieważ nas 
umiłował. Bóg bowiem 
tak bardzo umiłował 
świat – a więc przede 

wszystkim nas – że ze-
słał Syna swego Jedno-
rodzonego, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał ży-
cie wieczne (por. J 3, 
16). Bóg dlatego stał 
się Człowiekiem, aby 
człowiek z Jego łaski 
stał się uczestnikiem 
Bożego życia. 

Człowiek, a to zna-
czy każdy z nas, musi 
być rzeczywiście kimś 
wyjątkowym i kimś 
wielkim, że sam Bóg 
zechciał zostać Czło-
wiekiem. To uczy nas 
tego, że Bóg przyszedł 
do nas, byśmy uczyli 
się szanować ludzkie 
życie od momentu po-
częcia, aż do natural-
nej śmierci. Jak wiemy, 
osoba jest ważniejsza, 
niż cały świat mate-
rialnych rzeczy. Dla-
tego między innymi 
Bóg przyszedł do nas, 
abyśmy bardziej cenili 
osoby niż rzeczy.

Ta wielka uroczy-
stość uczy nas, byśmy 
częściej rozważali w 
naszych sercach wiel-
kie sprawy Boże, a za-
razem tajemnice naszej 

wiary. Boże Narodze-
nie bez Chrystusa – to 
jak imię „chrześcijanin” 
bez wiary w Chrystusa, 
a to już jest karykatura 
prawdy Bożej, karyka-
tura chrześcijanina i 
chrześcijaństwa. 

Boże Narodzenie 
poucza nas również o 
wolności, bo ten jest 
wolny, kto przylgnął 
do Jezusa i stara się 
nie tylko przestrzegać 
przykazań Bożych, ale 
i żyć błogosławień-
stwami, o których 
mówił Jezus w swoim 
słynnym Kazaniu na 
górze. Jezus Chrystus 
również ukazuje nam, 
jak wielka jest godność 
człowieka. Tymczasem 
tyle razy ludzie szukają 
celu swego życia w 
rzeczach niższych od 
Boga, bo nie wiedzą, 
jak wielka jest ich god-
ność. Skoro więc tak 
Bóg umiłował mnie, 
iż dał swego Syna Jed-
norodzonego, abym 
wierząc w Niego, nie 
zginął, ale miał życie 
wieczne, to zawsze 
będę pamiętał o tym 
tak niezwykłym źródle 

mojej chrześcijańskiej 
godności.

Jezus przychodzi do 
nas, jako ubogie Dzie-
cię, by ludzkość mogła 
cieszyć się samym da-
rem życia. Ileż to rado-
ści musiała odczuwać 
Maryja, gdy jednym 
palcem swojej dłoni 
obejmowała maleńką 
dłoń Jezusa! Tym bar-
dziej troskliwie Maryja 
przygarniała do siebie 
to Boże Dziecię, aby 
swoją miłością wyna-
grodzić Mu niewygody 
ubóstwa. 

Przeżywając uro-
czystość Narodzenia 
Pańskiego, warto zadać 
sobie pytanie o stan 
swojej wiary. Święta są 
bardzo dobrą okazją, 
by sobie zdać spra-
wę, czy mamy wystar-
czająco dużo wiary i 
nadziei, aby radość i 
pokój, które zwiastują 
aniołowie przychodzą-
cy do pasterzy, przy-
nosić do tych miejsc, 
gdzie toczy się nasze 
codzienne życie i roz-
siewać je pośród tych 
ludzi, których każdego 
dnia spotykamy.

W obliczu różnych 
form beznadziejności, 
zgnuśnienia i narze-
kania musimy szukać 
aniołów codzienności, 
którzy zwiastują ra-
dość wielką: Bóg jest 
blisko człowieka! Stał 
się jednym z nas! On 
– narodzony, zabity 
i zmartwychwstały – 
zapewnia nam życie 
wieczne. Tylko On, nikt 
inny. Dlatego święta 
Bożego Narodzenia są 
dla wszystkich źródłem 
modlitwy lub zadumy, 
dociekań tajemnicy 
Bożej lub ludzkiej, z tą 
różnicą, że dla wierzą-
cych są one podbudo-
wane głębią przeżyć 
religijnych, bogactwem 
Bożej rzeczywistości.

T O  D L A  N A S 
WSZYSTKICH NARO-
DZIŁ SIĘ ZBAWICIEL, 
TO DLA NAS WSZYST-
KICH, KIMKOLWIEK 
JESTEŚMY, ŚWIECI 
GWIAZDA BETLEJEM-
SKA. I przyjmijmy Boga 
do naszych domów i 
do naszych serc. Niech 
On oświeca wszystkie 
mroki naszego życia i 
nas prowadzi.

Czy istnieje w historii człowieka inny, podobny do tego 
dialog? Czy można wskazać rozmowę, która by tak bar-
dzo zmieniła człowieka i całe stworzenie? Co więcej, to 
spotkanie zmieniło samego Boga, który ze swej natury 
jest Źródłem istnienia i wszelkiej doskonałości, a więc jest 
Przedwieczny, Niezmienny. Gdy zrealizują się obietnice 
zawarte w tym dialogu, będziemy o tym śpiewać: „Ogień 
krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony”. 
A wszystko to dokonało się w tajemnicy nazaretańskiego 
domu. Bez świadków. Kilka zdań, parę chwil zmieniło 
całą rzeczywistość. Dłużej przemawiał Gabriel, ale naj-
ważniejsze usłyszeliśmy z ust Maryi: „Oto ja służebnica 
Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa”.

Święta Rodzina w jerozolimskiej świątyni dopełnia 
swych powinności: ofi arowuje swego Syna Bogu. 
Obrzęd jak setki innych sprawowanych każdego 
dnia. A jednak ten został dokładnie zapamiętany i 
opisany. Z racji obecności i proroctwa Symeona. 
Mędrzec potrafi ł spojrzeć w przyszłość, dotyczącą 
Dziecka i Jego Matki. Mówi o mieczu boleści, prze-
nikającym Jej serce. Całe życie Zbawiciela związa-
ne będzie ze świątynią. Tu Go znaleźli nauczające-
go, tu głosił Dobrą Nowinę, dokonywał cudów. W 
świątyni także Apostołowie głosili Ewangelię. W 
naszym życiu niezmiennie rodzina i Kościół sku-
tecznie prowadzą nas do prawdy o Bogu.

RODZINA I KOŚCIÓŁ 

IV NIEDZIELA ADWENTU

Ks. Paweł Sołobuda
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SŁOWA JAK WIECZNOŚĆ 

Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz Jesteś cudem
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, 
zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, 
imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było 
na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź 
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosła-
wiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała 
się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć 
to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój 
się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 
Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, 
Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na 
wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to 
Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro 
nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch 
Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni 
Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 
nazwane Synem Bożym”. A oto również krewna 
Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i 
jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za 
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemoż-
liwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica 
Pańska, niech Mi się stanie według Twego słowa!” 
Wtedy odszedł od Niej anioł. 

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa 
Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je 
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie 
Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej 
będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofie-
rze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z 
przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie czło-
wiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy 
i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty 
spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że 
nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za 
natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy 
Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim 
według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogo-
sławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść 
słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo 
moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował 
wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie 
pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i 
Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon 
zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto 
Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu 
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. 
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły 
zamysły serc wielu”.

Łk 2, 22–35

Ciąg dalszy ze str.1 

ŚWIĘTEJ RODZINY

Łk 1, 26–38

Dla nas wszystkich 
NARODZIŁ SIĘ ZBAWICIEL
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Odelsk. Uroczystości 25-lecia posługi biskupiej ks. abp. Tadeusza

Poświęcenie pomnika w miejscu Fary Witoldowej

Święcenia kapłańskie w katedrze grodzieńskiej

Dni Młodzieży w Grodnie na Wiśniowcu

Procesja podczas uroczystości Matki Bożej Kongregackiej

I. BIskupI
Ksiądz prałat Józef Staniewski przyjął święcenia bi- �

skupie. 1 lutego w katedrze grodzieńskiej odbyły się świę-
cenia biskupie ks. prał. Józefa Staniewskiego, przezna-
czonego biskupem pomocniczym diecezji Grodzieńskiej. 
Głównym konsekratorem był ks. bp Aleksander Kaszkie-
wicz, ordynariusz Grodzieński, asystującymi zaś – Me-
tropolita Mińsko-Mohylewski ks. abp Tadeusz Kondrusie-
wicz oraz ordynariusz Piński ks. bp Antoni Dziemianko.  

Metropolita Tadeusz Kondrusiewicz obchodził 25- �
lecie posługi biskupiej. Z tej okazji hierarcha celebrował 
uroczystą liturgię w swojej rodzinnej parafii Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w Odelsku. Podczas Mszy św. 
dziękczynnej za 25 lat posługi biskupiej Metropolita Miń-
sko-Mohylewski modlił się także za swojego byłego pro-
boszcza ks. prałata Piotra Bartoszewicza.

II. Z życia Kościoła
Relikwie Jana Pawła ii w katedrze grodzieńskiej.  � W 

dniu 27 kwietnia, kiedy Kościół oficjalnie ogłosił Jana Pawła 
II świętym, do miasta nad Niemnem przybyły relikwie krwi 
Papieża, przekazane grodnianom przez Metropolitę Krako-
wa, byłego osobistego sekretarza Jana Pawła II kardynała Sta-
nisława Dziwisza.

W miejscu Fary Witoldowej postawiono pomnik. �  Ce-
remonia otwarcia i poświęcenia rzeźby w miejscu zburzo-
nej świątyni odbyła się 7 czerwca, w drugim dniu Festiwalu 
Kultur Narodowych. Poświęcenia dokonał ks. bp Aleksan-
der Kaszkiewicz.

charyzmatyczne rekolekcje w Rosi i Lidzie. �  6–7 czerw-
ca w Diecezjalnym Sanktuarium  w Rosi rekolekcje przepro-
wadził znany charyzmatyk z Ugandy (Afryka) ks. John Ba-

shobora. Udział w rekolekcjach wzięli wierni zarówno z 
Białorusi, jak i zza granicy. 8 czerwca rekolekcjonista od-
wiedził Lidę, gdzie na modlitewne spotkanie przybyło kil-
ka tysięcy wiernych. 

Kongres Różańcowy w Diecezji. �  W ramach przeżywa-
nego w Kościele katolickim na Białorusi Roku Modlitwy oraz 
w związku z Miesiącem Różańcowym 18–19 października 
w Grodnie i Lidzie została przeprowadzona uroczysta Sta-
cja Różańcowa. 

Poświęcenie fundamentów w Smorgoniach. �  Biskup 
Grodzieński Aleksander Kaszkiewicz poświęcił fundamen-
ty przyszłego kościoła pod wezwaniem św. Jana Pawła II w 
Smorgoniach. Na Białorusi jest to pierwsza świątynia, wzno-
szona pod tytułem Świętego. Ceremonia poświęcenia miała 
miejsce 22 października – w dniu pierwszego liturgicznego 
wspomnienia św. Jana Pawła II.

III. KSięża i SeMinaRiuM
Księża grali w piłkę nożną. �  VIII Mistrzostwa Europy w 

Halowej Piłce Nożnej wśród Kapłanów odbywały się w Li-
dzie w dniach od 24–28 lutego. Około 170 księży z trzyna-
stu krajów w zaciętych i emocjonalnych meczach rywali-
zowało o złoty medal. Piłkarskimi mistrzami Europy zosta-
li księża reprezentacji Polski. Z kolei duchowni z Białorusi 
zdobyli czwarte miejsce. Zaś w III Mistrzostwach Białorusi 
w Halowej Piłce Nożnej wśród Kapłanów, które się odbyły 
pod koniec roku w Mołodecznie, księża z Diecezji już po 
raz trzeci zajęli pierwsze miejsce. 

25 rok akademicki w WSD w Grodnie. �  11 października 
Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie już po raz 25. 
przyjęło młodych ludzi, pragnących po ukończeniu forma-
cji seminaryjnej poświęcić siebie głoszeniu Ewangelii Chry-
stusowej. Na dzień dzisiejszy w grodzieńskiej Alma Mater 
studiują 33 alumnów. 

święcenia kapłańskie. �  8 listopada ks. bp Aleksander 
Kaszkiewicz udzielił święceń kapłańskich w kościele kate-
dralnym pięciu diakonom wychowankom seminarium w 
Grodnie. 

IV. DZieci i MłoDZież
Diecezjalne Dni Młodzieży. �  „Ubodzy w duchu ko-

chają Boga! Miłość do Boga broni nas od złego. W Chry-
stusa błogosławieństwie są szczęście i zbawienie, razem z 
Nim znajdziemy się w niebie”. Takie słowa brzmiały z ust 
1200 młodych wiernych, którzy przybyli na XXI Diecezjal-
ne Dni Młodzieży do Grodna.

Diecezjalny Dzień Dziecka. �  „Z modlitwą przez ży-
cie” – pod takim hasłem w Grodnie odbył się IV Diecezjal-
ny Dzień Dziecka. To święto, organizowane z myślą o roz-
woju duchowym dzieci, było pełne atrakcji i stało się dla 
najmłodszych diecezjan niezapomnianą przygodą oraz du-

chową zachętą do bliższych relacji z Jezusem. 
Duchowa symbolika światowych Dni Młodzieży w  �

Diecezji.  W dniach 8–12 lipca niektóre parafie naszej die-
cezji przeżywali peregrynację symboliki Światowych Dni 
Młodzieży. Przystankami na drodze peregrynacji Krzyża i 
Ikony ŚDM były: Smorgonie, Lida, Grodno i Trokiele. Póź-
niej symbolika została przekazana wiernym z Litwy.

Parafiada Dzieci i Młodzieży. �  W dniach 16–19 czerw-
ca w Grodnie odbyła się VI Parafiada Dzieci i Młodzie-
ży Diecezji Grodzieńskiej. Jej hasłem były słowa „Radość 
Ewangelii”. Na Parafiadę przybyło ponad 400 uczestników 
z 31 parafii Diecezji. 

V. JubiLeuSZe
20 lat „caritas” Diecezji. �  W ramach przedsięwzięcia, któ-

re miało miejsce 5 maja w gmachu WSD w Grodnie, organiza-
cja charytatywna zaprezentowała swą działalność, wyraziła też 
wdzięczność wszystkim tym, kto się przyczynił do pięknej spra-
wy niesienia pomocy ludziom. W katedrze grodzieńskiej odby-
ła się Msza Święta w intencji „Caritas”.

25 lat obecności księży salezjanów w Smorgoniach. �  „Daj 
mi duszę, resztę zabierz” – owe słowa są hasłem i podstawą 
duchowości charyzmatu kapłanów Towarzystwa św. Francisz-
ka Salezego, którzy w ciągu 25 lat prowadzą działalność dusz-
pasterską w Smorgoniach. Złożyć gratulacje i pomodlić się ra-
zem z duchowymi synami św. Jana Bosko przybyło wielu go-
ści z kraju i zza granicy.

100 lat świątyni w Szydłowicach. �  8 czerwca w Szydłowi-
cach obchodzono 100. rocznicę kościoła Trójcy Przenajświęt-
szej. Mszę św. z tej okazji celebrował ordynariusz Grodzieński 
ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. Podczas liturgii około dwustu 
osobowa grupa wiernych, głównie młodzież, przyjęła sakra-
ment Bierzmowania.

350 lat obecności Matki bożej Kongregackiej w Grodnie. �  
W dniu 3 sierpnia mieszkańcy miasta oraz wszyscy zawierza-
jący się wstawiennictwu Maryi z pokorą i szczerą wiarą dzięko-
wali za jubileusz 350-lecia przeniesienia do Grodna tego łaska-
mi słynącego obrazu, jednej z najdroższych pamiątek z daw-
nych czasów, którą słusznie chlubi się parafia pw. św. Francisz-
ka Ksawerego w Grodnie.

100 lat urodzin ks. prałata Piotra bartoszewicza. �  Uroczy-
stości odbyły się 30 sierpnia 2014 r. w kościele parafialnym w 
Żołudku, gdzie ksiądz prałat był wieloletnim proboszczem. Je-
go wychowankami są Metropolita Mińsko-Mohylewski arcybi-
skup Tadeusz Kondrusiewicz oraz ks. prałat Antoni Chańko – 
kanclerz Kurii Grodzieńskiej i proboszcz parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Grodnie. W późniejszym czasie odbyły się 
również uroczystości w Odelsku.

15 lat chóru „cantate Domino”. �  To znaczące wydarze-
nie zespół odznaczył udziałem w uroczystej Mszy Świętej z 
udziałem naszych księży biskupów oraz uroczystym koncer-
tem w kościele św. Franciszka Ksawerego w Grodnie. Uroczy-
stości jubileuszowe odbyły się 22 listopada, w dzień liturgicz-
nego wspomnienia św. Cecylii, panny i męczennicy, patron-
ki muzyki kościelnej i śpiewu.

TOP 2014: Najważniejsze wydarzenia 
w diecezji Grodzieńskiej
Rok 2014. na Białorusi był bardzo bogatym w różne religijne wydarzenia. W każdym zakątku naszej Diecezji dzięki działaniu 
Ducha Świętego tętniło życie religijne. Proponujemy TOP najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku Pańskiego, ułożonych 
według naszego zdania w poszczególne kategorie.



Słowo życia

Składanie życzeń na 
Święta jest bożona-
rodzeniową tradycją 

znaną praktycznie każde-
mu. Kiedyś cała rodzina z 
wielkim entuzjazmem cze-
kała na listonosza, który 
przynosił kartki świątecz-
ne, czasem w kopertach 
oprócz kartek można było 
znaleźć również opłatek, 
który przysłała z daleka ro-
dzina lub przyjaciele, z któ-
rymi nie było możliwości 
spotkać się osobiście.

Dzisiaj co raz częściej 
w przekazywaniu życzeń 
ludzie korzystają ze współ-
czesnych środków komu-
nikacji: do najbliższej ro-
dziny dzwonią, znajomym 
wysyłają SMSy lub kartki 
elektroniczne. Owszem, 
najnowsze technologie są 
bardzo wygodne, gdyż ży-
czenia szybko trafiają do 
adresata. Tylko nie mogą 
one zastąpić frajdy, z ja-
ką wybiera się pocztówki 
w sklepach, aby w domu 
wspólnie wpisać w nich 
życzenia i zaadresować do 
bliskich. Nie warto więc re-
zygnować z tej uroczej tra-
dycji, bez której wielu z nas 
nie wyobraża sobie ideal-

nych Świąt.
Większość z nas na 

Święta życzy wielu łask Bo-
żych i błogosławieństwa na 
przyszły rok od nowo naro-
dzonego Zbawiciela, a jed-
nak według statystyk, oso-
by, pytane o to, w jakiej po-
staci życzenia świąteczne 
są najmilsze, odpowiada-
ją: „Te, składane prosto z 
serca, dostosowane indy-
widualnie, kiedy podczas 
łamania się opłatkiem, pa-
trząc w oczy szczerze się 
mówi, czego by się chcia-
ło dla danej osoby. Bo wła-
śnie wtedy wiadomo, że 
nie traktuje się człowieka 
powierzchownie, a samo 
składanie życzeń sprawia 
przyjemność”.

Brak magii życzeń, czyli 
świeckie kartki z okazji 
religijnego święta

„Wczoraj stałam so-
bie w kolejce na poczcie, 
przede mną para trzydzie-
stoparolatków. Kobieta pro-
si o kartki świąteczne. Pa-
ni w okienku się pyta: «Re-
ligijne czy świeckie?» – 
«Świeckie». Mężczyzna 
półgłosem do swojej towa-
rzyszki: «A jakie to są reli-

gijne?» Ona: «No wiesz, 
takie z Jezusikiem, z Bo-
zią...»” – opisuje przypadek 
pewna internautka, zwra-
cając się do społeczeństwa 
z pytaniem: „Skąd takie 
stronienie od tradycyjnej 
symboliki religijnej?”

Dzisiaj portale interne-
towe co raz częściej opisu-
ją przypadki, gdzie święta 
Bożego Narodzenia próbu-
je się odrzeć z religijnego 
wymiaru. Na przykład, re-
porterzy jednej z polskich 
gazet przejrzeli świątecz-
ną korespondencję rozsy-
łaną przez urzędy i ważne 
osoby w państwie. Wnio-
sek? Dostając kartki moż-
na się nie domyślić co to 
za okazja. 

Jak się okazało, nawet 
w Polsce, kraju katolic-
kim, przy okazji bożona-
rodzeniowych życzeń, że-

by na kartkach znaleźć tra-
dycyjne symbole religijne, 
to trzeba się nieźle naszu-
kać. Żłóbek, Stajenka Be-
tlejemska czy Dzieciąt-
ko Jezus ustąpiły miejsce 
wszechobecnej choince. 
Urzędy i politycy rozsyła-
ją życzenia, gdzie padają 
słowa „Boże Narodzenie”, 
ale stajenkę zastępują bu-
dynki w zimowej scene-
rii. Nikt nie chce się zasta-
nawiać nad tym, że odrzu-
canie symboliki religijnej 
– to bezsensowne naśla-
dowanie mody na antyreli-
gijność. Życzenia, co praw-
da, są świąteczne, a ilustra-
cja? Butelka szampana plus 
cztery kieliszki.

Warto zaznaczyć, że 
łącznie w całym świecie 
liczba wysyłanych kartek 
bożonarodzeniowych się-
ga kilku miliardów. W kra-

jach anglosaskich jest to 
zwyczaj tak popularny, że 
na jedną osobę przypada 
średnio kilkanaście świą-
tecznych kart. Istnieją całe 
firmy wydawnicze specja-
lizujące się w tej dziedzi-
nie. Było by fajnie, gdyby 
na Święta, które są czasem 
miłości, okresem, kiedy po-
winniśmy okazywać sobie 
wiele życzliwości, osoby 
wierzące nie rezygnowały 
z takiego miłego zwyczaju, 
jakim jest składanie życzeń 
bożonarodzeniowych na 
kartkach z motywami reli-
gijnymi. Wtedy od serca do 
serca polecą słowa: „Zdro-
wych, spokojnych i bło-
gosławionych świąt Boże-
go Narodzenia oraz dużo 
szczęścia i pomyślności w 
Nowym Roku!”.
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W stolicy Meksyku, Me- �
xico, w kościele katedralnym 
ok. 30 kapłanów w ciągu 
12 godzin wyspowiadali ok. 
5000 wiernych, którzy kil-
ka godzin czekali w kolejce. 
Na początku Adwentu kard. 
Norberto Rivera Carrera za-
chęcił do szukania pojedna-
nia z Chrystusem i jako rezul-
tat – wielka liczba osób przy-
jęła tę zachętę i skorzystała z 
sakramentu pokuty.

Na Wyspach Brytyjskich  �
według badań, przeprowa-
dzonych przez Instytut Chrze-
ścijański, ponad połowa rad 
opowiedziała się za tym, aby 
wysyłać życzenia świąteczne 
na kartkach nie odnoszących 
się do Bożego Narodzenia, a 
jedynie z napisem „Wesołych 
Świąt”. Religijne kartki będą 
zastąpione zimowymi wido-
kami dworców, lotnisk. Wy-
jątkiem jest Banbridge (Irlan-
dia Północna). Jej mieszkań-
cy otrzymają kartki z życze-
niami na Boże Narodzenie z 
religijnym motywem.

We Francji Obserwato- �
rium Laickości dało zgodę na 
nakładanie kar za wystawia-
nie szopki ze Świętą Rodzi-
ną w miejscach publicznych. 
Kary będą mieli miejsce wte-
dy, kiedy „nie ma pewności, 
czy ma to charakter kulturo-
wy, czy jest przejawem kul-
tu”. Prawicowy Front Naro-
dowy nawołuje do protestu i 
zachęca wyjść z protestem w 
obronie szopek na ulicę.

W Islandii wzrasta licz- �
ba katolików. Związane to 
jest z napływem do tego kra-
ju migrantów. Liczba kato-
lików w ciągu 10 lat potro-
iła się. Na 325 tys. mieszkań-
ców wyspy jest ich już 13 ty-
sięcy. Jak podaje Radio Waty-
kańskie, co roku w Islandii jest 
średnio 180 chrztów i 20 po-
grzebów. Co roku też 5 do 25 
luteranów przechodzi do Ko-
ścioła katolickiego. W związ-
ku z rozwojem Kościół kato-
licki w Islandii buduje nowe 
świątynie i myśli o odnowie-
niu życia monastycznego.

W Stanach Zjednoczo- �
nych kapelan wojskowy zo-
stał ukarany za to, że rozma-
wiał o wierze i cytował Bi-
blię podczas kursu profilakty-
ki samobójstw. Według skargi 
duchowny obraził tymi roz-
ważaniami jednego z obec-
nych na tych kursach. Kape-
lan otrzymał powiadomienie 
o tym, że propaguje Chrześci-
jaństwo i „korzysta z chrześci-
jańskiego Pisma Świętego”.

UNICEF podaje, że na  �
całym świecie 230 mln dzieci 
cierpi z powodu wojennych 
konfliktów w różnych kra-
jach. Duża ilość dzieci zosta-
ła zabitych, zmuszonych do 
służby wojskowej lub prze-
znaczonych do jakichś in-
nych celi. Podaje się również, 
że światowa społeczność nie 
nadaje temu niestety należy-
tej uwagi i nie robi nic, aby 
w jakikolwiek sposób pomóc 
tym dzieciom.

Przygotował  
ks. Jan Romanowski

Radio Watykańskie, pch24.pl; 
katolik.ru; sedmitza.ru

Dzieląc się opłatkiem składamy bliskim najszczersze życzenia

Pokoju, szczęścia,  
radości i zdrowia...

Właśnie te słowa już w najbliższym czasie 
polecą w świat, gdyż zbliżają się święta 
Bożego Narodzenia – święta rodzinnych 
spotkań, odkrywania na nowo piękna wiary. 
One napełnią nas duchem jedności, pokoju 
i życzliwości. Setki życzeń świątecznych 
będą wystukane na klawiaturze, wysłane 
SMSem, wypowiedziane do słuchawki 
telefonu oraz napisane na kartkach 
pocztowych. 

Przygotowała Kinga Krasicka

Biskup Grodzieński

„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś  
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10–11) 

ymi słowami 
anioł Pański 

oznajmił pasterzom 
z Betlejem radosną 
nowinę o Narodze-
niu Jezusa Chrystu-
sa. Przyjście Syna 
Bożego na ten świat 
budzi w sercach ra-
dość, bo jest wy-
razem odwiecznej, 
nieskończonej i nie-
pojętej miłości Boga 
do człowieka.

W Święta Boże-
go Narodzenia prze-
żywamy wciąż na 
nowo Tajemnicę tej 
Bożej miłości. Nada-
je ona sens naszemu 
życiu, napełnia nas 
ufnością i spokojem, 
sprawia, że czujemy 
się szczęśliwi i bez-
pieczni, jako umiło-
wane dzieci naszego 
Ojca, który jest w 
niebie. Pragniemy 

dzie lić się tą radością 
z rodziną i najbliż-
szymi, z braćmi w 
wierze chrześcijań-
skiej i ze wszystkimi 
ludźmi dobrej woli.

W tym świątecz-
nym czasie składam 
Wam, Drodzy Bra-
cia i Siostry, moje 
najlepsze życzenia. 
Niech radość świąt 
Bożego Narodzenia 

zagości w Waszych 
sercach, w Rodzi-
nach i w całym spo-
łeczeństwie. Niech 
Jezus Chrystus, Syn 
Boży, który przy-
chodzi na ten świat 
z darem Zbawienia, 
umacnia Was w wie-
rze, nadziei i miłości. 
Niech hojnie darzy 
zdrowiem i wszelki-
mi potrzebnymi ła-
skami.

Życzę radosnych, 
pogodnych, pełnych 
nadziei i optymi-
zmu Świąt Bożego 
Narodzenia, a także 
szczęśliwego, obfitu-
jącego w Boże bło-
gosławieństwo No-
wego 2015 Roku!

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

T



Słowo Życia

ieszę się, że zwra-
cając się do Was po 

raz pierwszy jako biskup, 
mogę oznajmić Wam ra-
dosną nowinę: „Oto zwia-
stuję wam radość wielką, 
która będzie udziałem ca-
łego narodu: dziś w mie-
ście Dawida narodził się 
wam Zbawiciel, którym 
jest Mesjasz Pan” (Łk 2, 
10–11). I dalej z Wami 
nucę kolędę przy żłóbku 
Betlejemskim w naszych 
kościołach: „W żłobie le-
ży, któż uwierzy?!”

Bóg w żłobie? Adoru-
ją Go aniołowie, zachwy-
ca się Nim Matka Naj-
świętsza, patrzy z niedo-
wierzaniem święty Józef, 
z radością pochylają się 
pastuszkowie. I tylko jed-
no pytanie: czy to tak Bóg 
wygląda? Czy to prawda, 
że Bóg wygląda tak, jak 
każdy człowiek? 

Drodzy Bracia i Sio-

stry! To Boży Syn złożo-
ny na sianie. To cud, któ-
ry doświadczamy, przy 
którym się modlimy, któ-
ry nas zatrzymuje przy 
sobie. Kolęda za kolędą, 
dzielenie się opłatkiem, 
pasterka i znowu szopka 
Betlejemska i zaduma w 
Twoim i moim sercu: czy 
naprawdę Bóg aż tak umi-
łował świat?

Zatrzymajmy się raz 
jeszcze przy szopce, przy-
patrzmy się fi gurce Dzie-
ciątka Jezus. Wskazuje 
na zwykłego człowieka 
tuż po narodzeniu: bez-
bronnego, potrzebujące-
go opieki, miłości, przy-
tulania i odrobinę ciepła, 
czekającego na serce.

Uwierz, Bracie i Sio-
stro, że to Bóg! On czeka 
na Twoje serce, otwórz je 
przed Nim, nie lękaj się, 
tam jest wiele dobroci i 
ciepła. Jestem przekona-

ny, że w sercach naszego 
narodu, chociaż dotknię-
tego wieloma problema-
mi, jest ogromna moc – 
moc nadziei. Ta nasza zie-
mia jest ziemią nadziei. 

Niech tegoroczne 
święta Bożego Narodze-
nia uświadomią nam, że 
Bóg wygląda właśnie tak, 
jak każdy człowiek: jak 
Twój syn, Twoja córka, 
brat, żona, ojciec i mat-
ka, ale również i sąsiad, 
i człowiek, którego po-
trącasz śpiesząc do pracy 
czy do szkoły, jak ktoś, 
do kogo może jeszcze 
czujesz urazę. Właśnie 
tak Bóg wygląda, dlate-
go popatrzmy na siebie 
w te święta Bożego Naro-
dzenia i Nowy Rok Pań-
ski po Bożemu, popatrz-
my jak Boże dzieci, raduj-
my się, a dzieląc się opłat-
kiem, dzielmy się nawza-
jem obecnym w naszych 
sercach Jezusem.

Zaglądnijmy w te 
Święta ze świecą „Cari-
tas” do domów dziecka 
i domów opieki dla ludzi 
starszych. Zaglądnijmy z 
nadzieją, że przyjdzie ta-
ki czas, kiedy w naszym 
kraju nie będzie porzu-
conych dzieci i niechcia-
nych rodziców. 

Otoczmy naszą opie-
ką dzieci i młodzież, po-
święćmy im odrobinę 
czasu każdego dnia. Nie 
wkładajmy do ich rąk 
dziecięcego automatu 
czy pistoletu. Nie zga-
dzajmy się na obecność 
na stole pierwszokomu-
nijnym nawet bezalko-
holowego szampana. Nie 
usprawiedliwiajmy się 
mówiąc: niech lepiej pa-
li papierosy, niż zażywa 
narkotyki.

Módlmy się, Kochani, 
za rodziny, by były Bo-
giem silne, dodajmy im 

wiary w możliwość wy-
trwania w miłości i wier-
ności do końca, by nie sta-
ły w kolejce po rozwód. 

Przy żłóbku Betlejem-
skim módlmy się za siebie 
nawzajem i pamiętajmy o 
„Maleńkiej Miłości”, co 
w żłobie śpi. Prośmy o 
błogosławieństwo Bożej 
Dzieciny dla wszystkich 
ludzi dobrej woli.

Błogosławionych, 
radosnych, 
pogodnych 

i spokojnych świąt 
Bożego Narodzenia 

i szczęśliwego 
Nowego 2015 

Roku Pańskiego!
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Z prasy 
katolickiej

Ks. Piotr 
Skarga – dar 

dla całego 
Kościoła

Papież odwiedzi Afrykę

W Brazylii zaświecono 
pływającą choinkę

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Rozpoczął się proces beaty-
fikacyjny ks. Piotra Skargi 
SJ. Komisje historyczna i 
teologiczna będą teraz badały 
zebrane materiały na temat 
Sługi Bożego, a także przyjrzą 
się przejawom jego kultu. 

Jak zauważył kard. Sta-
nisław Dziwisz, ten wybit-
ny jezuita zajmuje nie tyl-
ko poczesne miejsce w na-
szej historii, ale jego życie i 
dzieło zachęcają nas rów-
nież do refleksji nad naszą 
teraźniejszością i przyszło-
ścią. Metropolita Krakow-
ski wyraził nadzieję, że wy-
niesienie do chwały ołta-
rzy ks. Skargi umocni na-
szą wiarę, pogłębi naszą 
nadzieję i jeszcze bardziej 
rozpali naszą miłość do Bo-
ga, Kościoła i Ojczyzny.

Ks. Piotr Skarga zasły-
nął jako gorliwy kazno-
dzieja, obrońca wiary, pa-
triota, filantrop. Był auto-
rem licznych dzieł religij-
nych. Zmarł w 1612 r. w 
Krakowie.

W przyszłym roku Ojciec Świę-
ty zamierza też odwiedzić trzy 
kraje w Ameryce Łacińskiej. 
Nazw tych krajów nie ujawnił, 
jedynie podkreślił, że nie ma 
wśród nich Argentyny.

O tym, że Papież będzie 
chciał wybrać się do Afryki, 
mówi się już od dawna. Od 
początku pontyfikatu w mar-
cu 2013 roku Franciszek od-
był już sześć podróży zagra-
nicznych, celem ostatniej pod 
koniec listopada była Turcja.

Już na początku 2015 ro-
ku Papież odwiedzi Sri Lankę 
i Filipiny. Oficjalnie potwier-
dzony jest też udział Francisz-
ka w światowym spotkaniu 
rodzin katolickich, które od-
będzie się we wrześniu 2015 
roku w Filadelfii (USA).

W Rio de Janeiro zaświecono 
największą na świecie pływają-
cą bożonarodzeniową choinkę, 
wysokość której wynosi 85 m. 
Choinkę ustawiono na jeziorze 
Rodrigo de Freitas i ozdobiono 
trzema milionami światełek.

Żeby zobaczyć insta-
lację choinki i jej poświę-
cenie, przybyli tysiące tu-
rystów oraz mieszkańców 
miasta. 

Ceremonia poświęce-
nia bożonarodzeniowej 
choinki odbywa się w Rio 
de Janeiro co rok. Wyda-
rzeniu zawsze towarzyszą 
piękne fajerwerki.

Obrzędy wieczerzy wigilijnej
1. Zapalenie świecy

Na stół wigilijny pod obrus wkłada się 
garść siana, stawia się talerz z opłatkiem, 
potrawy wigilijne oraz  świecę. Ojciec lub 
matka, zapalając ją, mówi: 

Światło Chrystusa.
Wszyscy zgromadzeni odpowiadają:
Bogu niech będą dzięki.
Wprowadzenie:
Dwa tysiące lat temu przyszedł 

na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, 
rodząc się w stajence betlejemskiej jako 
bezbronne Dziecię. Opowiada nam o 
tym Ewangelia. Stojąc, wysłuchajmy 
z wiarą słów Ewangelii opisującej to 
najradośniejsze dla całej ludzkości 
wydarzenie narodzin Syna Bożego 
Jezusa Chrystusa.

2. Lektura Ewangelii 
(w ramce)

3. Wspólne prośby  
Ojciec lub matka albo ktoś z rodziny 

odmawia niżej podane prośby: 
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej 

godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy 
za noc, w której posłałeś nam swojego 
Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana 
i Zbawiciela. Prosimy Cię:

– Udziel naszej rodzinie daru miło-
ści, zgody i pokoju.     

Wysłuchaj nas, Panie!         
– Obdarz także naszych sąsiadów,
 przyjaciół i znajomych pokojem 

tej nocy. 
Wysłuchaj nas, Panie!
– Wszystkich opuszczonych, samot-

nych, chorych, biednych i głodnych na 
całym świecie pociesz i umocnij Dobrą 
Nowiną tej Świętej Nocy. 

Wysłuchaj nas, Panie!

– Naszych zmarłych bliskich i 
znajomych (tu wymieniamy imiona) 
obdarz szczęściem i światłem Twej 
chwały. 

Wysłuchaj nas, Panie!
Wszyscy odmawiają Modlitwę Pań-

ską: 
Ojcze nasz...
Ojciec lub matka albo ktoś z ro-

dziny: 
Panie Jezu Chryste, który w dzi-

siejszą noc przyszedłeś na świat ro-
dząc się w grocie betlejemskiej z 
Najświętszej Maryi Panny, przyniosłeś 
pokój całemu światu i uświęciłeś życie 
rodzinne, pozostań w naszej rodzinie 
i zespól ją więzami Twojej miłości, a 
słowo Twoje niech w nas przebywa 
z całym swym bogactwem. Który 
żyjesz i królujesz na na wieki wieków. 
Amen. 

4. Łamanie się оpłatkiem: 

Głowa rodziny rozpoczyna dzielenie 
się opłatkiem tymi lub innymi słowami: 

Obecnie w duchu miłości i prze-
baczenia przełamiemy się opłatkiem 
– chlebem miłości. Otwierając serca 
nasze miłości wzajemnej, otwieramy 
je na przyjście Pana. Niech wszyscy, 
którzy żyją w naszej rodzinie i od-
wiedzają nasz dom, będą szczęśliwi, 
zdrowi, serdeczni, niech mają zawsze 
dobre zamiary i aby wszyscy wszędzie 
się radowali. Niech Pan będzie zawsze 
z nami w naszym domu i niech sprawi, 
abyśmy uczestnicząc w tej wieczerzy 
stali się uczestnikami Jego radości w 
Królestwie Bożym. 

Dzieląc się opłatkiem, prze-
baczamy sobie wzajemne urazy i 
składamy życzenia.

5. Wieczerza 
Przed posiłkiem najstarszy z 

rodziny odmawia modlitwę:
Pobłogosław Panie Boże nas, te 

pokarmy i tych, którzy je przygotowy-
wali, na pamiątkę Narodzenia Twego 
Syna Jednorodzonego, a Pana nasze-
go, Jezusa Chrystusa. Amen.

Podczas posiłku wstrzymujemy 
się od potraw mięsnych. W rodzinie 
katolickiej alkohol na wigilijnym 
stole jest absolutnie wykluczony! Po 
wieczerzy dzieci mogą zanieść fi gurkę 
Dzieciątka Jezus do domowej szopki 
lub pod choinkę, gdzie odnajdą pre-
zenty od św. Mikołaja. Przy śpiewie 
kolęd w radosnym nastroju oczekuje-
my na Pasterkę.

Z Ewangelii według 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 Ma-
ryją, 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 pa-
sterze 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, któ-
rym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie 
Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłą-
czyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły 
Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój 
ludziom dobrej woli”.

Łk 2, 1–14)

Drodzy Czytelnicy gazety „Słowo Życia”!
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Diecezja

Charytatywna akcja zbioru towa-
rów kancelaryjnych oraz środków 
higieny odbyła się w Grodnie. 
Inicjowane przez grodzieński 
dział edukacji przedsięwzięcie 
było dopasowane do Światowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych. 

Wszystkie zebrane podczas 

akcji rzeczy zostały przekazane 
dzieciom z dysfunkcjami słuchu i 
wzroku do placówek edukacyjnych 
Lenińskiego rejonu Grodna. 

„Akcja miała miejsce w hiper-
markecie Euroopt. Wzięło w niej 
udział około dziesięciu naszych 
wolontariuszy, którzy rozdawali 

ludziom ulotki z warunkami akcji 
charytatywnej – zaznaczył współ-
pracownik społeczno-humanitar-
nego centrum „Caritas” w Grodnie 
Oleg Gorbaczow. – W rezultacie 
zebraliśmy siedem dużych wóz-
ków sklepowych potrzebnych 
rzeczy”.

13 grudnia bieżącego roku w pa-
rafii św. Maksymiliana Kolbe i św. 
Stanisława we wsi Korobczyce 
odbyło się poświęcenie kaplicy, 
która się znajduje w dolnym po-
mieszczeniu przyszłego budynku 
kościoła. Na poświęcenie kaplicy 
przybyli liczni wierni parafii, 
kapłani z dekanatu Grodno-Za-
chód, goście z Grodna i innych 
parafii. 

Dotychczas wierni musieli modlić 
się na ulicy pod otwartym niebem, 
później w kaplicy zrobionej z desek i 
w wynajętym starym sklepie. Jak za-
znaczył podczas homilii proboszcz 
parafii św. Franciszka Ksawerego 
ks. Jan Kuczyński, organizacja 
parafii i budowanie kaplicy „było 
czasem oczekiwania, podobnym 
na Adwent – czas, kiedy czekamy 
na przyjście maleńkiego Jezusa. Z 
poświęceniem kaplicy skończyła się 
pierwsza część oczekiwania, druga 
zaś będzie trwała aż do momentu 
wzniesienia kościoła”.

Ks. Jan Kuczyński w kazaniu 
także zachęcił wiernych parafii, by 
jak najczęściej odwiedzali swoją 

kaplicę i oświecali swoją modlitwą 
jej ściany. 

Po Komunii św. nastał bardzo 
wielki i wymowny moment: w ta-
bernakulum został umieszczony 
Najświętszy Sakrament i zapalona 
wieczna lampka. Teraz wierni będą 
mogli adorować Jezusa nie tylko 
podczas Mszy św., lecz w każdej 

chwili.
Na zakończenie ks. bp Alek-

sander Kaszkiewicz podziękował 
wszystkim parafianom oraz tym, kto 
dołączył się do budowania kaplicy, 
i udzielił wszystkim pasterskiego 
błogosławieństwa.

Abp Tadeusz Kondrusiewicz celebrował  
dziękczynną Mszę św. w Gudohaju

7 grudnia w sank-
tuarium Matki Bożej 
Szkaplerznej Metropolita Miń-
sko-Mohylewski abp Tadeusz 
Kondrusiewicz dziękował za 25 
lat posługi biskupiej.

Arcypasterz wybrał to miejsce 
dlatego, że właśnie tam, przed 
cudownym obrazem Matki Bożej 
Szkaplerznej 25 lipca 1989 r. 
został ogłoszony nominacyjny 
dekret Papieża Jana Pawła II, 
według którego ks. Tadeusz 
Kondrusiewicz był przeznaczo-
ny pierwszym po wielu latach 
biskupem Kościoła katolickiego 
na Białorusi.

Komentarz eksperta

Pytanie z kolejnej sondy na pew-
no wielu z nas słyszeli jeszcze w 
dzieciństwie na katechezach oraz w 
naszych domach, kiedy rodzice sta-
rali się nam wytłumaczyć, że trzeba 
pościć, że warto nie jeść cukierek, 
mniej oglądać telewizji i tp. Jak 
powiązać powyższe postanowienia, 
które wybieramy najczęściej, z 
okresem radosnego oczekiwania? 
Odpowiedzi naszych respondentów 
ukazują nam możliwość tego. A 
więc można radośnie przeżyć ten 
czas bez telewizji i słodyczy, zaś 
dorośli przeżywają ten okres przy-
gotowania z nowymi i „dojrzałymi” 
postanowieniami, które przybliżają 
nas do nowo narodzonego Chry-
stusa.

ks. Paweł 
Sołobuda

Wyniki SonDy

adwent to:
pierwszy okres liturgiczny 10.8%

Przeżywając okres radosnego 
oczekiwania na spotkanie z 
nowo narodzonym Chrystusem, 
zapytaliśmy u naszych 
respondentów, jak oni przeżywają ten 
okres oczekiwania. Dla większości 
okres Adwentu jest właśnie 
takim czasem, kiedy z radością 
przygotowujemy nasze serca na 
spotkanie z Chrystusem. 
Kolejne wyniki sondy komentuje ks. 
Paweł Sołobuda, redaktor naczelny.

czas radosnego oczekiwania na 
Boże Narodzenie 54.1%

czas robienia zakupów na Święta

trudno powiedzieć

czas porządkowania sumienia 
i życia

2.7%
5.4%

18.9%

czas czuwania 8.1%

Rekolekcje  
dla pracowników  
służby zdrowia

Od 12 do 14 grudnia w kościele 
Zwiastowania NMP (pobrygickim) 
w Grodnie odbyły się rekolekcje 
dla pracowników służby zdrowia. 
Hasłem rekolekcji zostały słowa z 
Drugiego Listu św. Pawła Apostoła 
do Tymoteusza: „Całe Pismo jest 
natchnione przez Boga i pożytecz-
ne do nauczania...” 

W rekolekcjach adwentowych, 
które w grodzieńskim Duszpaster-
stwie Służby Zdrowia stały się już 
tradycją, wzięło udział około 70 
osób. Nauki rekolekcyjne głosił 
ks. Andrzej Ryłko, wraz z którym 
medycy rozważali nad pytaniami 
wiary. Ważną częścią rekolekcji były 
praktyczne zadania domowe oraz 
modlitwa przed Najświętszym Sa-
kramentem. Rekolekcje tradycyjnie 
skończyły się uroczystą Mszą św., 
której przewodniczył biskup Gro-
dzieński Aleksander Kaszkiewicz.

Wolontariusze „Caritas” pomogli dzieciom z dysfunkcjami słuchu i wzroku

Ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcił kaplicę w Korobczycach

W przeddzień, 6 grudnia, Me-
tropolita w ramach rekolekcji 
adwentowych spotkał się w Gu-
dohaju z młodzieżą. Hierarcha 

podzielił się z młodymi wiernymi 
swoimi myślami na temat ra-
dosnego oczekiwania przyjścia 
Chrystusa. 

OgłOszenie:
W dniach od 2 do 4 stycznia 2015 r. podczas ferii zimowych w gmachu 
Wyższego seminarium Duchownego w grodnie odbędą się rekolekcje 
rozpoznania powołania. Zapraszamy ministrantów oraz chłopców od 14 
roku życia do przeżycia chwil wyciszenia, a zarazem pięknej refleksji nad 
swoją drogą życiową – „Do czego wzywa mnie BÓG?”. Uczestnicy reko-
lekcji będą mieli okazję odczuć klimat życia seminaryjnego, porozmawiać 
z klerykami i ojcami duchownymi oraz wzbogacić swoją znajomość prawd 
wiary i modlitwy.  
zgłoszenia przyjmujemy do 31 grudnia.  
Odpowiedzialny za rekolekcje  
ks. Walery Bykowski, numery kontaktowe: +37529-695-24-69 (velcom), 
tel. seminarium 77-02-34. 

seRDeCznie zAPRAszAMY!

Nowymi diakonami zostali:

Andrzej Białobłocki, pochodzi  �
z par. św. Franciszka Ksawerego w 
Grodnie; 

Paweł Skuba, pochodzi z par.  �
Bożego Ciała w Krzemianicy;

Dymitr Popieniuk, pochodzi z  �
par. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Dereczynie;

Czesław Ładyko, pochodzi  �
z par. św. Michała Archanioła w 
Nowogródku;

Jan Woroniecki, pochodzi z  �
par. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Mikielewszczyź-
nie;

Witali Pietkiewicz, pochodzi  �
z par. św. Michała Archanioła w 
Oszmianie.

Nowi diakoni obowiązują się 
wiernie i sumiennie wykonywać 
zadania, wynikające ze święceń, 
zachowywać celibat i jedność z 
biskupem, pomagać kapłanom 
podczas liturgii, modlić się Liturgią 
godzin i służyć Chrystusowi w Jego 
Kościele.

Nieść pomoc potrzebującym 
Biskup Antoni Dziemianko w 

homilii zwrócił uwagę na rolę świę-
ceń diakońskich oraz czynności, 
wynikających z podjętej decyzji. 
Zwracając się do diakonów, hierar-
cha powiedział: „Będziecie wielką 
pomocą dla kapłanów i swojego 
biskupa, będziecie głosić słowo 
Boże i nauczać wszystkich, do 
kogo pośle Was Kościół”.

„Zostaliście wybrani wśród 
wielu ludzi – dodał ordynariusz 
Piński. – Dzisiaj stajecie się oso-
bami duchownymi, będziecie 
należeli do szczególnej grupy, 
którą wybrał i umiłował Pan, który 
będzie Wami się się opiekował”. 
Według hierarcha poprzez te świę-
cenia Bóg daje nowym diakonom 
konkretne zadania, życzy, by byli 
oni gorliwi i wytrwali w tym, do 
czego ich powołał, byli do końca 
wierni w tym powołaniu. Biskup 
wspomniał o ważności regularnej 
modlitwy w życiu kapłana, zawołał 
nowych diakonów „być wierny-
mi w modlitwie Liturgii godzin”, 
„miłować modlitwę osobistą i we 
wspólnocie”. Poza tym biskup 
zachęcił przyjmujących święcenia 
opiekować się tymi, kto potrzebuje 

pomocy, „kto najwięcej cierpi, 
bo są bliżsi do krzyża”, zachęcił 
szczególną troską otaczać tych, 
kto zagubił się w wierze, kto jest 
daleko od Kościoła i Chrystusa. 
„Waszym zadaniem jest niesienie 
pomocy potrzebującym” – dodał 
hierarcha, przypominając słowa 
Papieża Franciszka, który zachęca 
do opieki nad tymi ludźmi.

Słowa wdzięczności dla tych, 
kto pomógł przyjść do ołtarza 
Chrystusowego i wspierał mo-
dlitwą, wypowiedział w imieniu 
nowo poświęconych diakonów dk. 
Paweł Skuba.

Być pokornym sługą Pana
Na zakończenie Mszy św. 

biskup Aleksander Kaszkiewicz 
zwrócił uwagę na to, że poprzez 
fakt przyjęcia święceń każdy świa-
domie wybrał postawę sługi i przed 
święceniami objawił to Panu, 
Kościołowi i swoim bliskim. „W 
dzisiejszym społeczeństwie posta-
wa sługi nie jest modna, ale tylko 
taka postawa odpowiada uczniowi 
Chrystusa, który nie przyszedł, by 
Mu służono, lecz żeby służyć i 
oddać swe życie dla zbawienia 
wielu” – powiedział hierarcha, 
dodając, że do postawy sługi trzeba 
wzrastać nieustannie: „Tą postawę 
posługi trzeba wybierać coraz na 
nowo. Codziennie trzeba na nowo 
pragnąć służyć Bogu i człowieko-
wi, jak uczy nas sam Chrystus i 
Jego Matka – pokorna Służebnica 
Pana”.

Bp Aleksander Kaszkiewicz po-
dziękował rodzicom nowych dia-
konów za to, że wychowali swoich 
synów zdolnymi do przyjęcia 
trudnego i zaszczytnego zadania 
służenia Kościołowi. Dzisiejsze-
mu światu potrzebni są otwarci 
na działanie łaski Bożej kapłani. 
Chciałoby się życzyć nowym słu-
gom ołtarza diecezji Grodzieńskiej, 
by byli zawsze otwarci na działanie 
Ducha Świętego i współpracowali 
z łaską Pana. Śpiew „Idźcie na 
cały świat i nauczajcie wszystkie 
narody”, który brzmiał podczas 
Mszy, przypominał zebranym, a 
szczególnie nowym diakonom, że 
żniwo jest wielkie, a robotników 
jeszcze za mało.

„Idźcie na cały świat  
i nauczajcie 
wszystkie narody”: 

Diecezja Grodzieńska  
ma 6 nowych diakonów

Ks. Jerzy Martinowicz,  
według catholic.by

Ciąg dalszy ze str.1. �
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Z głêbi serca
Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi z okazji świąt 
Bożego Narodzenia przesyłam 

serdeczne życzenia darów 
Ducha Świętego, stałej opieki 
Matki Najświętszej, pogody 

ducha, dobrych i serdecznych 
ludzi obok oraz pięknych 

plonów na niwie Pańskiej. Niech 
dobry Bóg oświeca Ekscelencję 
swoją łaską i obdarza dobrym 

zdrowiem w codziennej służbie 
Bogu i ludziom. 

Z modlitwą Irena Złotkowska, 
Przełożona Generalna zgromadzenia 
Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych 


Ich Ekscelencjom Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 
Kaszkiewiczowi i Księdzu 

Biskupowi Józefowi 
Staniewskiemu, czcigodnym 

Księżom: Prałatowi Wincentemu 
Lisowskiemu, Proboszczowi 

Piotrowi Kubelowi oraz 
wszystkim Kapłanom diecezji 
Grodzieńskiej z okazji świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku ślemy moc życzeń 

dobrego zdrowia, obfitych łask 
Bożych na co dzień, światła 

Ducha Świętego. Życzymy, by 
dochowaliście wierności Bogu i 
owocnie pracowaliście dla Jego 

wielkiej chwały.
Wdzięczni wierni z Krupowa


Jego Ekscelencji Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 

Kaszkiewiczowi z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku składamy najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia na długie lata 
oraz darów Ducha Świętego. 

Niech Maryja Niepokalana, która 
przyniosła na świat Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa, przytula do 
swojego serca. Niech życie 

będzie napełnione światłem i 
wiarą. Z całego serca dziękujemy 
Ekscelencji za modlitwę i troskę 
o Kościół Grodzieński, a także 

dziękujemy Panu Bogu za 
takiego biskupa.

Ze szczerą modlitwą Alicja i Witalij 
Woronowowie ze Smorgoń


Ich Ekscelencjom Księdzu 
Biskupowi Aleksandrowi 
Kaszkiewiczowi i Księdzu 

Biskupowi Józefowi 
Staniewskiemu z okazji świąt 
Bożego Narodzenia składamy 

moc najserdeczniejszych życzeń. 
Niech Gwiazda Betlejemska 
oświetla Waszą drogę, nowo 
narodzony Chrystus obdarza 
spokojem, miłością i radością, 

Matka Boża opiekuje się w 
każdej chwili życia, a Duch 
Święty hojnie udziela swych 
darów. Radosnych Świąt i 

szczęśliwego Nowego Roku
życzy redakcja „Słowa Życia”


Jego Ekscelencji Księdzu 

Arcybiskupowi Tadeuszowi 
Kondrusiewiczowi, Ich 
Ekscelencjom Księżom 

Biskupom: Aleksandrowi 
Kaszkiewiczowi, Antoniemu 
Dziemiance, Kazimierzowi 
Wielikosielcowi, Józefowi 
Staniewskiemu, Olegowi 
Butkiewiczowi i Jerzemu 

Kasabuckiemu, czcigodnym 
Kapłanom: Andrzejowi 

Szczupałowi, Antoniemu 
Gremzie, Romanowi Cieślakowi, 

Andrzejowi Drozdowi, 
Aleksandrowi Pietrowiczowi, 
Jerzemu Powajbie, Antoniemu 
Obuchowskiemu, Witalijowi 
Czebotarowi, Stanisławowi 

Apalecie, Ignacemu Saniucie, 
Edwardowi Petelczycowi, 
Józefowi Bogdziewiczowi, 

Waldemarowi Słocie, 
Andrzejowi Jodkowskiemu, 

Witoldowi Petelczycowi, Janowi 
Zubelowi, Józefowi Gęzie i 

Dymitrowi Łobkowowi z okazji 
świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku składamy 
najserdeczniejsze życzenia 

obfitych łask Bożych, mocnego 
zdrowia, radości i pomyślności 
na każdy dzień życia i posługi 

duszpasterskiej.
Apostolat Wieczystej Modlitwy za 

Kapłanów „Margaretka” z par. 
Najświętszego Odkupiciela  

w Grodnie

Czcigodnym Księżom: 
Pawłowi Sołobudzie, Janowi 

Romanowskiemu, Jarosławowi 
Hrynaszkiewiczowi, Waleremu 

Bykowskiemu i Olegowi 
Kononowiczowi z okazji 

nadchodzących świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
z całego serca życzymy dużo 

zdrowia, radości, pogody ducha, 
pomyślności w pracy kapłańskiej 
oraz obfitych łask od Dzieciątka 
Jezus i opieki Jego Najświętszej 

Matki.
Redakcja „Słowa Życia” 


Czcigodnemu Księdzu 

Proboszczowi Wiktorowi 
Subelowi oraz szanownym 
Siostrom Agnieszce, Annie i 

Sabinie z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 2015 

Roku życzymy błogosławieństwa 
Dzieciątka Bożego, dużo jasnych 

pogodnych dni oraz dobrego 
zdrowia na długie lata. Niech 

Zbawiciel światu oddali smutek i 
kłopoty, napełni serca radością i 

nadzieją na lepsze jutro.
Kółko Żywego Różańca Matki 

Bolesnej z Girowicz, Franciszka 
Jackiewicz z rodziną, Komitet 

Kościelny i parafianie z Surwiliszek 


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Pawłowi 

Koleśnikowi z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku składamy najserdeczniejsze 
życzenia błogosławieństwa 
Bożego, opieki Najświętszej 

Maryi Panny, pokoju w sercu, 
mocnego zdrowia, życzliwych 

ludzi na drodze kapłańskiej. 
Wesołych Świąt!

Parafianie ze wsi Rasło


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Janowi 

Kuczyńskiemu z okazji świąt 
Bożego Narodzenia składamy 

najserdeczniejsze życzenia 
błogosławionych, radosnych, 

obfitych w dobroć i miłość świąt 
Bożego Narodzenia oraz jak 

najwięcej jasnych dni w Nowym 
Roku, wszelkich łask Bożych, 
mocnego zdrowia, długich lat 
życia oraz mocy w pełnieniu 

pracy kapłańskiej. Niech Duch 
Święty opromienia swym 

światłem każdy Księdza dzień.
Z darem modlitwy życzliwe 

parafianki z katedry grodzieńskiej


Czcigodnym Ojcom 
Kazimierzowi Jędrzejczakowi i 
Kazimierzowi Morawskiemu z 

okazji świąt Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku życzymy zdrowia, 

Bożego błogosławieństwa, 
opieki Najświętszej Maryi 

Panny oraz wytrwałości w pracy 
duszpasterskiej. Niech Gwiazda 

Betlejemska zawsze oświetla 
drogę, a dobry uśmiech nigdy nie 

znika z twarzy. Szczęść Boże!
Wierni z kapl. Niemnowo


Czcigodnemu Księdzu 

Aleksandrowi Szemetowi z 
okazji świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku przesyłamy 
serdeczne życzenia wielu 

łask Bożych, radości z posługi 
kapłańskiej, zdrowia, uśmiechu, 

darów Ducha Świętego oraz 
pomocy Matki Bożej we 

wszystkich sprawach. Niech z 
pomocą Boga i dobrych ludzi 
spełniają się wszystkie plany 
i zamiary, a nowo narodzony 

Chrystus obdarza swoją miłością 
i spokojem.

Z pamięcią modlitewną wierni z kapl. 
Niemnowo


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Jerzemu 

Konopielce z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku życzymy obfitych łask 

Bożych i dużo radosnych chwil. 
Niech dobroć Boga otacza 

Cię każdego dnia, Jego opieka 
prowadzi Cię właściwą drogą, 

a Matka Boża Nieustającej 
Pomocy opiekuje się Tobą i 

wspiera w trudnych chwilach. 
Dużo zdrowia na dalsze lata 

życia i obfitych łask  
Ducha Świętego.

Wierni z kapl. Bortniki par. 
mścibowskiej

Czcigodnemu Księdzu Olegowi 
Pietraszkowi z okazji świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku składamy serdeczne 

życzenia mocnego zdrowia, 
cierpliwości, długich lat życia 
oraz życzliwych ludzi obok. 
Niech Jezus nowo narodzony 
błogosławi Cię na co dzień, a 

Matka Boża wstawia się za Tobą 
w trudnych chwilach życia.
Wierni ze wsi Jewłasze, par. Lack


Czcigodnemu Księdzu 

Andrzejowi Pyszyńskiemu z 
okazji świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku składamy 
serdeczne życzenia. Niech 

narodzony malutki Pan Jezus 
obdarzy Cię swoimi darami, 
mocnym zdrowiem, pogodą 
ducha, ludzką życzliwością, 
a Najświętsza Maryja Panna 

nieustannie Tobą się opiekuje na 
drodze kapłańskiej. Dziękujemy 

za słowo Boże, wspaniały 
przykład wiary i mądrości. 

Radosnych Świąt i szczęśliwego 
Nowego Roku!

Z modlitwą wdzięczni parafianie  
z Rędzinowszczyzny


Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Włodzimierzowi 

Hulajowi, Władysławowi 
Surwile, Arturowi 

Wołczkiewiczowi, Stanisławowi 
Pacynie, Witalemu Sidorce 
i Olegowi Kononowiczowi, 

Klerykowi Denisowi 
Brazińskiemu oraz Siostrom 

Klarze, Agnes i Agacie z okazji 
świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego 2015 Roku 
przesyłamy najserdeczniejsze 
życzenia. Szczerze życzymy 
błogosławieństwa Dzieciątka 
Bożego, stałej opieki Maryi 

Panny, pogody ducha, ludzkiej 
życzliwości. Z całego serca 
dziękujemy za dobre serca, 

szczerą modlitwę, ofiarną pracę 
dla dobra naszej parafii. Niech 
Gwiazda Betlejemska prowadzi 

Was najpiękniejszą drogą do 
Pana. 

Komitet Kościelny oraz parafianie  
z Lidy-Fary


Czcigodnemu Księdzu Jerzemu 

Bartoszewiczowi z okazji 
świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku składamy 

najserdeczniejsze życzenia. 
Niech słońce przynosi Ci radość, 

księżyc napełnia spokojem, 
a każdy kwiat przypomina o 

dobroci Boga. Zdrowia 100 lat i 
więcej oraz radości bez końca. 
Niech ta Gwiazda Betlejemska, 

która świeci nam o zmroku, 
doprowadzi Cię do szczęścia w 
nadchodzącym Nowym Roku.

Wdzięczni parafianie z Żyrmun


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Antoniemu 

Kozłowskiemu z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku z całego serca życzymy 
obfitych łask od Dzieciątka 

Bożego na każdy dzień życia. 
Jesteśmy wdzięczni za to, że 
jesteś z nami, za troskę o nas 
i nasz kościół, za słowo Boże, 

miłość i dobroć Twojego serca. 
Niech dobry Bóg Ci wynagrodzi, 

a Matka Boża ma w swej 
nieustannej opiece. 

Wierni ze wsi Malinowaja


Czcigodnym Księdzu 
Proboszczowi Dmitrijowi 
Nieścierowi oraz Księdzu 

Jerzemu Martinowiczowi z 
okazji świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku życzymy: 
niech wiara rośnie każdy dzień, 

nadzieja niech nie opuszcza 
serce, miłość kwitnie w duszy 
najpiękniejszymi kwiatami, 
darząc wszystkich ciepłem 
i dobrocią. Dużo zdrowia, 
sił, wytrwałości w pracy 

duszpasterskiej oraz dobrych 
ludzi na drodze życia. 

Komitet Kościelny i parafianie z 
Gieranion


Czcigodnemu Księdzu 

Zdzisławowi Pikule z okazji 
świąt Bożego Narodzenia i 

nadchodzącego Nowego Roku 
składamy moc serdecznych 

życzeń dobrego zdrowia, dużo 
łask od Dzieciątka Jezus, opieki 
św. Patrona, a w Nowym 2015 
Roku dużo ciepła, siły, radości 
w codziennej posłudze Bogu i 

ludziom oraz nieustannej opieki 
Matki Najświętszej.

Wdzięczni parafianie kościoła św. 
Jerzego w Wornianach. Metlewsza, 

Rynkiewicz, Andros i Kinpo


Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Witoldowi 

Łozowickiemu, Andrzejowi 
Radziewiczowi, Pawłowi 

Białonosowi, Janowi 
Romanowskiemu, Pawłowi 

Romanowskiemu i Aleksandrowi 
Worobjowowi z okazji świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku życzymy, aby radość 
z przyjścia na świat Jezusa 

Chrystusa wypełniała Wasze 
życie. Niech nowo narodzony 

Pan darzy Was swoim 
błogosławieństwem, zdrowiem, 

pokojem i pogodą ducha, a 
Najświętsza Maryja Panna 

codziennie Wami się opiekuje 
i wyprasza wszelkie łaski, 

potrzebne do głoszenia Dobrej 
Nowiny i prowadzenia ludzi do 

Boga. Wesołych Świąt!
Z modlitwą Kółka Różańcowe i 

wdzięczni parafianie z kośc. MB 
Różańcowej w Raduniu


Czcigodnemu Księdzu Pawłowi 
Ejsmontowi z okazji Urodzin 

oraz świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku składamy moc 

najserdeczniejszych życzeń 
dobrego i mocnego zdrowia 

na długie lata, szczęścia, dużo 
obfitych łask od Dzieciątka Jezus, 
opieki św. Patrona, a w Nowym 

2015 Roku dużo ciepła, siły, 
radości, pomyślności, pokoju 
i wytrwałości w codziennej 
posłudze Bogu i ludziom 

oraz nieustannej opieki Matki 
Najświętszej w każdej chwili 

życia.
Rodzice i brat z rodziną


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Aleksandrowi 
Lebiedziewiczowi z okazji 
świąt Bożego Narodzenia 

oraz Nowego Roku z całego 
serca życzymy Bożego 

błogosławieństwa, opieki Matki 
Najświętszej, wszystkich darów 
od maleńkiego Jezusa Chrystusa. 
Niech te Święta będą napełnione 
radością i szczęściem, a Nowy 
Rok przyniesie tylko najlepsze 

przeżycia.
Komitet Kościelny w Sobotnikach


Szanownej Siostrze Zofii 

Śmietance z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

życzymy, by narodzony Jezus 
Chrystus obdarzał Cię swoimi 
łaskami. Niech ogień miłości 

Bożej wzrasta w Twoim sercu, a 
Gwiazda Betlejemska nigdy nie 

gaśnie.
Z wdzięcznością i modlitwą Jadwiga 

i Janina z Sobotników


Czcigodnemu Księdzu 
Wiktorowi Subelowi z okazji 
świąt Bożego Narodzenia z 

całego serca przesyłamy szczere 
życzenia. Niech malusieńki Jezus 

Chrystus obdarza wszelkimi 
łaskami i błogosławieństwem, 
Matka Najświętsza nieustannie 

otula swoją opieką, a Duch 
Święty obficie obdarza swoimi 
darami. Promienie miłosierdzia 
Bożego niech oświecają Twoją 

drogę, by światło Twojej 
wiary rozprzestrzeniało się na 
wszystkich i prowadziło do 

nawrócenia tych, kto jeszcze nie 
poznał Chrystusa. Z całego serca 

dziękujemy za Twoją pracę, 
głoszenie słowa Bożego, dobre 

serce, nieustanną troskę o dzieci i 
wszystkich parafian. 

Wdzięczni wierni z par. Narodzenia 
NMP w Trabach


Szanownym Siostrom Annie i 

Agnieszce z okazji świąt Bożego 
Narodzenia życzymy wszelkich 
łask Bożych, mocnego zdrowia, 

pomyślności w pracy oraz 
codziennej radości. Wesołych 

Świąt!
Z szacunkiem parafianie z Trab


Czcigodnemu Ojcu Stanisławowi 

Sadowskiemu z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 

2015 Roku przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia 
mocnego zdrowia, Bożego 

błogosławieństwa, opieki Matki 
Najświętszej, siły i wytrwałości 
w pracy duszpasterskiej. Niech 
Gwiazda Betlejemska zawsze 

lśni na drodze kapłańskiej, 
przynosząc nadzieję i radość, a 
dobry miły uśmiech nigdy nie 

znika z Księdza twarzy.
Z szacunkiem parafianie z Porozowa


Czcigodni Ksiądz Proboszcz 
Józef Bogdziewicz i Ksiądz 

Paweł Gordziejczyk, a także 
nasze drogie Siostry! Przesyłamy 

najserdeczniejsze życzenia z 
okazji bliskich świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku. W 
ten szczególny czas przyjścia na 
świat Syna Bożego pragniemy 

życzyć Wam dużo łask od nowo 
narodzonego Chrystusa oraz 
czułej opieki Matki Bożej nad 

Wami. Niech malutki Pan Jezus 
przyniesie Wam w tym roku 

dużo radości, dobroci, uśmiechu, 
mocnego zdrowia, światła, mocy 
i siły. Z całego serca dziękujemy 
za Wasze dobre serca i ofiarną 

pracę dla naszego kościoła.
Wierni z par. św. Kosmy i Damiana 

w Ostrowcu


Czcigodnym Księżom 
Marianowi Chamieni i 

Piotrowi Wiśniewskiemu oraz 
najukochańszej Siostrze z okazji 

świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku składamy 
najserdeczniejsze życzenia 

połączone z modlitwą. Szczerze 
życzymy zdrowia, radości, 

cierpliwości, błogosławieństwa 
Dzieciątka Jezus. Niech Pan 
Jezus i Matka Boża oświecają 

Wasze życie i prowadzą drogą 
szczęścia, Nowy Rok niech 

przyniesie zadowolenie z pracy, 
obok będą życzliwi ludzie, a 

Anioł Stróż opiekuje się każdego 
dnia.

Wierni z par. Szydłowice


Czcigodnym Księżom Waleremu 
Bykowskiemu i Jerzemu 

Konopielce z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 
2015 Roku życzymy mocnego 
zdrowia, szczęścia i długich lat 
życia. Dziękujemy za Waszą 

posługę i głoszenie słowa 
Bożego. Niech Pan Bóg obficie 

Wam wynagrodzi, a Duch 
Święty oświetla każdy dzień 

Waszego życia.
Jan Ciewiel oraz wierni zakładu 

poprawczego №11 w Wołkowysku


Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Aleksandrowi 

Bakłażcowi, Rektorowi Janowi 
Bołtrukiewiczowi, Aleksandrowi 

Sosnowskiemu, Dymitrowi 
Lewczykowi, Diakonowi 

Czesławowi Ładyce, Klerykowi 
Wadimowi Kowtaniukowi 
oraz szanownym Siostrom 

Nazaretankom z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku składamy najserdeczniejsze 
życzenia. Niech nowo 

narodzone Dzieciątko Jezus 
obdarzy Was swoimi łaskami, 

przyniesie radość i spokój, 
doda sił w wykonaniu niełatwej 

posługi, a Matka Boża z całą 
miłością otuli Was swoim 

macierzyńskim płaszczem i 
rozjaśni drogę do swojego Syna. 

Wesołych Świąt!
Komitet Kościelny i parafianie  

z Nowogródka


Czcigodnemu Księdzu 
Wiktorowi Myślukowi z okazji 
zbliżających się świąt Bożego 

Narodzenia składamy moc 
najserdeczniejszych życzeń 

dobrego zdrowia, obfitych łask 
i darów Bożych, opieki Świętej 

Rodziny na długie lata oraz 
dobrych i życzliwych ludzi obok. 

Dziękujemy Ci za bezgraniczną 
dobroć, szczerą modlitwę 

oraz za światło, które niesiesz 
wszystkim potrzebującym. 

Szczęść Boże!
Wierni parafianie ze wsi 

Szembielowce 


Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Janowi 

Kuczyńskiemu, Kazimierzowi 
Żylisowi, Waleremu 

Spirydonowi, Jerzemu 
Jasiewiczowi, Pawłowi 

Bezlapowiczowi, Aleksandrowi 
Sosnowskiemu, Aleksandrowi 

Worobjowowi, Diakonom 
Jerzemu Sadowskiemu i 

Andrzejowi Białobłockiemu 
oraz Klerykowi Andrzejowi 
Honczarowi z okazji świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego 
2015 Roku z całego serca 
życzymy wszelkich łask 

Bożych, obfitych darów Ducha 
Świętego, miłości, spokoju i 

radości od Dzieciątka Jezus, a 
także nieustannej opieki Matki 
Najświętszej na każdy dzień.

Z szacunkiem starsza młodzież  
z katedry grodzieńskiej


Czcigodnym Ojcom Witalijowi 
Bondaronkowi, Anatolowi 

Jaroszce oraz Bratu Maksymowi 
z okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 
przesyłamy najserdeczniejsze 
życzenia mocnego zdrowia, 

mocy i wytrwałości w codziennej 
posłudze, optymizmu, radości 
i ciepła od ludzi obok, pogody 
ducha i niezachwianej nadziei 
na lepsze. Niech Dzieciątko 
Jezus obdarzy Was swoim 
błogosławieństwem i otuli 

swoimi łaskami.
Wierni z par. św. Andrzeja Apostoła 

w Słonimiu


Czcigodnemu Księdzu 
Michałowi Łastowskiemu z 

okazji świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku składamy moc 
najserdeczniejszych życzeń. 

Niech nowo narodzony Chrystus 
obdarzy Cię wszelkimi łaskami i 
błogosławieństwem, Najświętsza 
Maryja Panna codziennie Tobą 

się opiekuje, a Duch Święty 
zsyła swe hojne dary. Życzymy 

też dużo zdrowia, radości, 
pogody ducha, pomyślności 

w pracy duszpasterskiej 
oraz niezachwianej nadziei. 

Wesołych Świąt i szczęśliwego 
Nowego Roku!

Wdzięczni parafianie z Kopciówki


Szanownym Siostrze Maryi 
Stasiewicz oraz Siostrom 
Weronice Bliźniuk, Irenie 

Barcewicz, Walentynie Kot, 
Marianie Aleszczyk, Filatei 

Cichonowicz, Agacie Smolskiej, 
Klarze Wołczek i Aleksandrze 
Oreszko z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

z całego serca składamy 
najserdeczniejsze życzenia 
dobrego zdrowia i dobrego 

nastroju. Niech Duch Święty 
obdarza potrzebnymi darami, 
Bóg miłosierny błogosławi, a 
Jezus Chrystus i Matka Jego 
przytulają do swojego serca.

Z modlitwą Alicja i Witalij 
Woronowowie ze Smorgoń


Czcigodnym Księdzu 

Proboszczowi Zdzisławowi 
Wederowi oraz Księżom: 
Stanisławowi Krawczence, 
Pawłowi Romanowskiemu, 
Aleksandrowi Mietlickiemu, 

Józefowi Makarczykowi, 
Józefowi Bogdziewiczowi, 

Stanisławowi Ługowskiemu oraz 
Wiktorowi Zacharzewskiemu 
z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku składamy najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia na długie 
lata, pomyślności oraz sił 
i wytrwałości na drodze 

kapłańskiej. Życzymy, aby jak 
najdłużej służyliście Bogu i 

ludziom.
Z modlitwą Alicja i Witalij 
Woronowowie ze Smorgoń

odpoczynek ze Słowem
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Czcigodnemu Księdzu 
Romanowi Jałowczykowi z 

okazji świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku życzymy wiele 
łask Bożych i nieustannej opieki 
Maryi Panny. Niech Dzieciątko 

Jezus obdarzy zdrowiem, a 
dalsze życie płynie w szczęściu 

i spokoju.
Byli parafianie z Nowijanki


Czcigodnemu Księdzu 

Dmitrijowi Nieścierowi z okazji 
świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku życzymy 

zdrowia, szczęścia, pomyślności. 
Niech Bóg miłosierny zawsze 

strzeże, a Gwiazda Betlejemska 
oświetla życie i niesie pokój w 
serce i duszę. Wesołych Świąt!

Kółka Różańcowe i wierni  
ze wsi Wincuki i okolic


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Olegowi 

Dulowi z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

przesyłamy serdeczne życzenia 
szczęścia, zdrowia, długich lat 

życia, spokojnych i jasnych 
dni w posłudze kapłańskiej, 

a także dobrych i życzliwych 
ludzi na drodze życiowej. Niech 

Dzieciątko Jezus obdarza Cię 
spokojem, miłością i radością, 

Najświętsza Maryja Panna 
otula swą matczyną opieką, a 

Duch Święty opromienia swym 
światłem każdy Twój dzień. 
Niech Pan Bóg wynagrodzi 
Cię za pracę w naszej parafii 
i wspaniałe głoszenie słowa 
Bożego, dobre serce, miłość 
i cierpliwość do nas. Szczęść 

Boże!
Z wdzięcznością parafianie, dzieci i 

młodzież oraz modlitewna grupa  
z kośc. św. Stanisława Kostki  

w Wołkowysku


Czcigodnym Księżom: 
Antoniemu Obuchowskiemu, 
Jerzemu Powajbie, Witoldowi 

Łozowickiemu, Pawłowi 
Giedrojciowi, Józefowi 

Hańczycowi, Aleksandrowi 
Sewastianowiczowi, Ojcowi 

Kazimierzowi Jędrzejczakowi, 
Siostrom: Goretti Milinkiewicz, 

Eucharyi Hulbój i Pawle 
Radziwiłko z okazji świąt 

Bożego Narodzenia i 
nadchodzącego Nowego Roku 

z całego serca życzymy dobrego 
zdrowia, mocy i wytrwałości w 
codziennej posłudze, a także 

nieustannej radości i szczęścia. 
Niech Matka Najświętsza i nowo 

narodzone Dzieciątko Jezus 
obdarowują was swoimi łaskami 

i błogosławieństwem, a Duch 
Święty zsyła swe obfite dary.

III Zakon św. Franciszka, Kółka 
Żywego Różańca oraz chór 

parafialny z par. Teolin


Szanownej Siostrze Maryi 
Sokołowskiej z okazji Urodzin, 
a także wszystkim Siostrom III 
Zakonu św. Franciszka i ich 

rodzinom z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i nadchodzącego 

Nowego Roku składam 
wiązankę najpiękniejszych 
życzeń. Niech każdy Wasz 
dzień będzie napełniony 

spokojem i radością, zdrowie 
niech sprzyja, optymizm i 

nadzieja nie opuszczają, a obok 
zawsze będą życzliwi ludzie. 

Radosnych Świąt i szczęśliwego 
Nowego Roku!

Przełożona III Zakonu  
św. Franciszka


Wszystkim Członkom Kółek 

Żywego Różańca i ich 
rodzinom z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku z 
całego serca życzę mocnego 
zdrowia, optymizmu, pogody 
ducha, cierpliwości na każdy 
dzień życia oraz wszystkich 

darów od nowo narodzonego 

Pana. Szczęść Boże!
Zalatorka Róży św. Anny


Ministrantom, Zakrystianom, 
wszystkim Członkom chóru 

dziecięcego i chóru parafialnego 
parafii Teolin oraz ich rodzinom 
z okazji nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku składamy wiązankę 
najpiękniejszych życzeń: 

nieustannej opieki Najświętszej 
Matki i Jej Boskiego Syna, 

obfitych darów Ducha Świętego, 
Bożego błogosławieństwa na 

każdy dzień oraz dobrego 
zdrowia i radości. 

III Zakon św. Franciszka, Kółka 
Żywego Różańca i chór parafialny  

z par. Teolin


Czcigodnemu Księdzu 
Waleremu Lisowskiemu z 

okazji Imienin z całego serca 
życzymy: niech Duch Święty 
opromienia swym światłem 

każdy dzień Twojej kapłańskiej 
posługi, Jezus zawsze będzie 
Twoim Przyjacielem, Matka 

Boża mocno trzyma za rękę, a 
Twój Anioł Stróż zawsze będzie 
obok. Dziękujemy Panu Bogu 
za Twoje powołanie i posługę 
duszpasterską w naszej parafii, 

za Twą dobroć, czułe serce oraz 
za troskę o parafian i świątynię.
Z szacunkiem i wdzięcznością wierni 

parafianie z Wierejek


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Jerzemu 

Konopielce oraz Księżom: 
Pawłowi Sołobudzie, Pawłowi 

Urbanowi i Waleremu 
Bykowskiemu z okazji 

świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku składamy 

najserdeczniejsze życzenia 
szczęścia, zdrowia, pomyślności, 

pogody ducha, radości i 
zadowolenia z pracy na niwie 
Pana. Niech dobry Bóg zawsze 

ma Was w swojej opiece, a 
Matka Boża osłania swoją 

miłością.
Wdzięczni wierni ze Mścibowa


Drodzy, Kochani Sybiracy! 
Nadchodzą święta Bożego 

Narodzenia i niosą nam wiele 
radości i planów na nowy 
rok. Życzę Wam, aby one 

się spełniły, a poza tym dużo 
zdrowia, radości, optymizmu, 

miłości od rodziny i przyjaciół, a 
także opieki Matki Najświętszej 
i Bożego błogosławieństwa na 

każdy dzień.
Prezes Halina Jakołcewicz


Czcigodnemu Księdzu Pawłowi 

Ejsmontowi z okazji Urodzin 
i świąt Bożego Narodzenia 

z całego serca życzymy 
mocy i cierpliwości w pracy 
duszpasterskiej, mocnego 

zdrowia i codziennej radości. 
Niech Duch Święty obdarza 

Cię wszelkimi darami i 
nieustannie czuwa nad Tobą, a 
Jezus Chrystus zawsze będzie 

wzorem niezłomności, prostoty, 
miłosierdzia, dobroci i świętości.

Halina i rodzina Kuźmickich  
z Grodna


Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Pawłowi 

Białonosowi i Jarosławowi 
Hrynaszkiewiczowi z okazji 
świąt Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia. 
Niech narodzony Pan Jezus 

obdarzy Was swoimi darami, 
mocnym zdrowiem, radością, 

pogodą ducha, a także dobrocią 
i ludzką życzliwością, a 

Najświętsza Maryja Panna 
opiekuje się na drodze 

kapłańskiej. Radosnych Świąt i 
szczęśliwego Nowego Roku

życzą wdzięczni parafianie  
z Makarowiec

Czcigodnemu Księdzu 
Wiaczesławowi Matukiewiczowi 

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 
składamy najserdeczniejsze 

życzenia zdrowia na długie lata, 
zadowolenia z każdej przeżytej 
chwili życia, codziennej radości 
i pomyślności. Niech Jezus, który 
przychodzi na świat, wynagrodzi 

Ci swoimi łaskami, a Matka 
Boża dodaje sił, cierpliwości i 

wytrwałości na wybranej drodze.
Kochający rodzice


Czcigodnemu Księdzu Jacekowi 
Markielowi z okazji świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego 
2015 Roku z całego serca 

życzymy zdrowia, życzliwości 
ludzkiej, pogody ducha, pokoju 
w sercu i radości. Niech malutki 

Chrystus z żłóbka błogosławi 
Księdzu i pociesza we 
wszystkich smutkach. 

Z modlitwą byli parafianie z Zelwy 
rodziny Trubiejów i Romańczuków 

z Grodna


Czcigodnemu Ojcu Andrzejowi 
Szczupałowi z okazji świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego 
2015 Roku z całego serca 

życzymy błogosławieństwa 
Dzieciątka Bożego, nieustannej 

opieki Najświętszej Maryi 
Panny na drodze kapłańskiej, 

obfitych darów Ducha 
Świętego, niegasnącego zapału 

w głoszeniu słowa Bożego, 
mocnego zdrowia na długie lata, 

pogody ducha oraz szczerych 
i dobrych ludzi obok. Z całego 

serca dziękujemy Ojcu za 
wieloletnią posługę w naszej 

parafii oraz za głoszenie słowa 
Bożego. Szczęść Boże!

Wdzięczni parafianie


Czcigodnemu Księdzu Pawłowi 
Zwierzyńskiemu z okazji 

świąt Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, pogody ducha 
i pomyślności w pracy 

duszpasterskiej. Niech nowo 
narodzone Dzieciątko Boże 

błogosławi każdy dzień Twojej 
posługi kapłańskiej, Matka 

Boża zawsze otacza płaszczem 
swej matczynej opieki, a 

Gwiazda Betlejemska prowadzi 
najpiękniejszą drogą do Pana. 
Jesteśmy wdzięczni Ci za to, 
że jesteś z nami, za szczerą 

modlitwę i piękne kazania, za 
radość i miłość. Dziękujemy 

Twojej mamie za syna kapłana. 
Z modlitwą wdzięczni wierni z kapl. 

św. Jerzego w Woronie 


Czcigodnemu Księdzu 
Aleksandrowi Adamowiczowi 

z okazji świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 

składamy najpiękniejsze 
życzenia zdrowia, siły i Bożej 

radości. Niech Dzieciątko Jezus 
obdarza Cię swoimi łaskami i 
błogosławieństwem na drodze 
kapłańskiej, by mogłeś godnie 

pełnić swą posługę.
Parafianie ze wsi Gineli


Czcigodnemu Księdzu 
Romanowi Jałowczykowi z 

okazji świąt Bożego Narodzenia 
i nadchodzącego Nowego Roku 

życzymy błogosławieństwa 
Dzieciątka Bożego, opieki 

Matki Bożej, mocnego zdrowia, 
niegasnącego zapału w posłudze 

Bogu i ludziom oraz obfitych 
darów Ducha Świętego.

Wierni z par. Kiemieliszki


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Witoldowi 
Czurganowi z okazji świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku życzymy mocnego 

zdrowia, pogody ducha, radości, 

szczerych i dobrych ludzi 
obok oraz błogosławieństwa 

Bożego. Niech Gwiazda 
Betlejemska prowadzi Cię 

najpiękniejszą drogą, a Matka 
Boża nieustannie się opiekuje. 
Niech Bóg miłosierny i Duch 

Święty dodają Ci sił, natchnienia, 
dobroci i cierpliwości, a Matka 
Najświętsza będzie pomocą w 

każdej chwili.
Z modlitwą parafianie z Juraciszek


Czcigodnemu Księdzu Pawłowi 
Zwierzyńskiemu z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku składamy serdeczne 
życzenia. Niech narodzony 

Zbawiciel, który przynosi spokój 
całej ludzkości, obdarza Cię 
swoimi darami: zdrowiem, 

radością, pogodą ducha oraz 
dobrocią i życzliwością ludzkich 

serc. Życzymy też nieustannej 
opieki Najświętszej Maryi 

Panny, mocy Ducha Świętego 
i błogosławieństwa Dzieciątka 

Bożego. Niech nasza wdzięczna 
modlitwa towarzyszy Tobie 

każdego dnia. 
Wdzięczni parafianie z kośc.  

św. Jerzego w Wornianach


Czcigodnym Księdzu 
Proboszczowi Wiktorowi 

Wieliwisowi i Księdzu 
Henrykowi Jabłońskiemu z 
okazji Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku składamy 

serdeczne życzenia mocnego 
zdrowia, pogody ducha, 

spełnienia wszystkich marzeń, 
dobrych i serdecznych ludzi 
na drodze kapłańskiej. Niech 

każdy dzień będzie napełniony 
miłością Bożą, wykonywana 

praca przynosi radość i 
błogosławione owoce, a Matka 
Najświętsza chroni i z matczyną 
miłością prowadzi przez życie. 
Zawsze pamiętamy o Was w 

swoich modlitwach.
Wdzięczni parafianie z kośc.  
św. Rocha w Grandziczach


Czcigodnemu Księdzu 
Waldemarowi Słocie z 

okazji Imienin składamy 
najserdeczniejsze życzenia. 

Niech każdy Twój dzień będzie 
napełniony zdrowiem, radością, 

dobrocią i szczęściem, obok 
zawsze będą życzliwi ludzie, 
a z twarzy nigdy nie schodzi 
uśmiech. Niech św. Patron 

opiekuje się codziennie, a Matka 
Boża otula swym matczynym 

płaszczem i prowadzi najkrótszą 
drogą do Pana.
Wierni z par. Przemienienia 

Pańskiego w Brzostowicy Wielkiej


Czcigodnym Ojcom 
Waldemarowi Słocie i 

Andrzejowi Jodkowskiemu, 
a także Siostrze Antoninie z 

okazji świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku składamy 

najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Wasze życie będzie 
napełnione tylko dobrymi 

sprawami, Bóg Ojciec niech 
obdarza dobrym zdrowiem, 
Duch Święty wspiera Wasze 

dusze i ciała, pomagając 
w posłudze i w życiu, a 

Jezus Chrystus i Jego Matka 
Najświętsza opromieniają 
bezgraniczną miłością i 

oświecają każdy kolejny dzień 
Waszego życia.

Parafianie z Brzostowicy Wielkiej


Czcigodnym Księdzu 
Proboszczowi Mikołajowi 
Cichonowiczowi i Ojcu 

Andrzejowi Jodkowskiemu z 
okazji świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku przesyłamy 
moc serdecznych życzeń 

błogosławieństwa Dzieciątka 
Bożego, zdrowia, pogody ducha, 
sił w niełatwej pracy kapłańskiej, 

niegasnącego zapału wiary i 
nadziei oraz optymizmu na 

każdy dzień. Niech Gwiazda 
Betlejemska prowadzi Was 

najpiękniejszą drogą, a Matka 
Boża zawsze opiekuje się Wami. 

Dziękujemy za modlitwę, 
życzliwość i dobre serca.

Z szacunkiem i wdzięcznością 
wierni i Kółko Różańcowe św. Jana 

Niepomucena ze Staniewicz


Czcigodnym Ojcom: Witoldowi 
Petelczycowi, Aleksandrowi 

Machnaczowi, Witalijowi Słuce 
i Witalijowi Sierce z okazji 
świąt Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia. 

Niech Wasza ofiarna posługa 
kapłańska jaśnieje Bożym 

Narodzeniem i dołącza nas 
do wielkiej istoty Bożej. Każde 
Wasze słowo mocno zapada 

w duszę. Niesiecie radość 
Ewangelii dorosłym i dzieciom. 

Z całego serca dziękujemy 
Wam za to, że jesteście z nami 

w radościach i cierpieniach. 
Życzymy mocnego zdrowia, 
siły i pogody ducha, a także 

wszelkich łask Bożych, darów 
Ducha Świętego i opieki Matki 

Bożej.
Z szacunkiem i modlitwą Kółko 

Biblijne ze Szczuczyna


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Zenonowi 
Romejce z okazji Imienin, 
świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku składamy 
moc najserdeczniejszych 

życzeń. Niech wraz z nowo 
narodzonym Jezusem w radości 

i miłości szczęśliwie płyną 
chwile życia, a pokój niech jak 
Gwiazda Betlejemska zabłyśnie 

w sercu jasnym promieniem. 
Życzymy dużo zdrowia, 

szczęścia i pokoju. Dziękujemy 
za ogromną pracę w naszej 
parafii, życzliwe dobre rady, 

czyste serce i uśmiech na twarzy, 
za głoszenie słowa Bożego i 

nawrócenie nas wszystkich do 
Boga. Zapewniamy w naszej 

pamięci modlitewnej, zarówno 
w związku z obchodzonym 
w Kościele Rokiem Życia 

Konsekrowanego.
Wdzięczni parafianie i członkowie 

Apostolskiego Dzieła Pomocy 
Duszom Czyśćcowym z Ostryny


Czcigodnemu Księdzu 

Tadeuszowi Krisztopikowi z 
okazji świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku życzymy 
obfitych łask Bożych na 

każdy dzień życia i posługi 
duszpasterskiej, nieustannej 
opieki Matki Najświętszej i 

błogosławieństwa od Dzieciątka 
Jezus. Dziękujemy Księdzu za 

pamięć i dobre serce.
Wdzięczni wierni z Ostryny


Czcigodnym Ojcom 

Bogusławowi Wojtowiczowi 
i Karolowi Baranowskiemu z 

okazji świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku przesyłamy 

najpiękniejsze życzenia. 
Niech Chrystus Pan, którego 

codziennie trzymacie w swoich 
kapłańskich rękach, błogosławi 
każdy Wasz dzień, Matka Boża 

niech otacza swoją opieką, 
a Duch Święty nieustannie 
obdarza swoimi darami.

III Zakon św. Franciszka z Holszan


Czcigodnemu Księdzu 
Aleksandrowi Adamowiczowi z 
okazji świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku z całego serca 
życzymy mocnego zdrowia, 
codziennej radości, pogody 

ducha, sił i wytrwałości 
na wybranej drodze oraz 

życzliwych ludzi obok. Niech 
nowo narodzony Chrystus 
nieustannie Ci błogosławi

Chór kościelny ze wsi Nacza


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Igorowi 

Anisimowowi z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku z całego serca życzymy 
niezmiernych łask Bożych, 

obfitych darów Ducha Świętego, 
opieki Matki Najświętszej, 

zdrowia i radości. Niech Święta 
Rodzina z Nazaretu błogosławi 

Ci i strzeże każdego dnia.
Parafianie z kośc. Niepokalanego 

Poczęcia NMP w Słonimiu


Czcigodnym Księżom: 
Proboszczowi Janowi 

Radziukowi, Pawłowi Urbanowi, 
Tadeuszowi Krisztopikowi, 
Pawłowi Zwierzyńskiemu i 

Pawłowi Romanowskiemu z 
okazji świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego 2015 Roku ślemy moc 

najserdeczniejszych życzeń: 
mocnego zdrowia, wielu sił, 

pogody ducha, obfitości darów 
Ducha Świętego, powodzenia 
we wszystkich sprawach oraz 
błogosławieństwa Dzieciątka 

Jezus na każdy dzień. 
Wierni z par. św. Józefa w Grodnie


Czcigodnym Księdzu 

Proboszczowi Wiktorowi 
Zacharzewskiemu oraz Księdzu 

Michałowi Steckiewiczowi z 
okazji świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego 2015 Roku życzymy 

wielu łask od Dzieciątka Bożego. 
Niech nowo narodzony Jezus 

zawsze króluje w sercu, dodając 
sił w służeniu Bogu i ludziom. 
Niech zdrowie, radość, pokój, 

miłość i życzliwość ludzka 
zawsze Wam towarzyszą, a 
Najświętsza Maryja Panna 

otacza Was swą opieką i chroni 
od zła. Radosnych Świąt!

Parafianie z Rohotnej


Czcigodnemu Diakonowi 
Czesławowi Ładyce z okazji 
święceń diakonatu życzymy 

wszelkich łask Bożych, opieki 
Maryi Panny, siły i cierpliwości 
na wybranej drodze do Pana, 
a także mocnego zdrowia i 

spełnienia wszystkich marzeń. 
Niech Twa droga życiowa 

będzie przykładem dla 
wszystkich wierzących.

Z szacunkiem Wiktor Soroko i wierni 
kapl. Miłosierdzia Bożego zakładu 
poprawczego №11 w Wołkowysku


Czcigodnemu Księdzu 

Zdzisławowi Wederowi z 
okazji Imienin i świąt Bożego 

Narodzenia przesyłamy 
wiązankę najpiękniejszych 
życzeń. Niech każdy dzień 

będzie napełniony spokojem 
i błogosławieństwem Bożym, 
obok będą życzliwi ludzie, a 
zdrowie, radość i pomyślność 
nigdy Księdza nie opuszczają. 
Wszelkich łask od Dzieciątka 

Jezus i stałej opieki Matki Bożej 
życzą chór kościelny, dzieci, młodzież 

i ministranci ze Smorgoń


Czcigodnemu Księdzu 
Proboszczowi Andrzejowi 

Kiewlukowi z okazji Urodzin 
i świąt Bożego Narodzenia z 

całego serca życzymy zdrowia, 
radości, pogody ducha i 

wszelkich łask Bożych. Niech 
każdy Twój dzień będzie 

szczęśliwy i błogosławiony. 
Radosnych Świąt!
Z wdzięcznością za posługę i 

modlitwę wierni z par. Skrzybowce. 
Do życzeń dołącza się młodzież z par. 

Skrzybowce i Iszczołno

Z głêbi serca
odpoczynek ze Słowem

Następny numer gazety ukaże się  
11 stycznia 2015 roku


