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N owy rok. Czas nowych moż-
liwości i szans, a z drugiej 

wielkiej niewiadomej. Jaki 
będzie, co przyniesie, może 
spektakularne zmiany w życiu? 
Czy będzie dobry, czy zły? Takie 
lub podobne pytania stawia 
sobie każdy z nas na początku 
roku kalendarzowego, bo to 
takie ludzkie. A może by tak 
spojrzeć na te czekające nas  
365 dni inaczej, z innej perspek-
tywy, mniej roszczeniowej (bo 
za przytoczonymi na począt-
ku pytaniami stoją też nasze 
oczekiwania, czy tego chcemy, 
czy też nie – taka jest prawda).  
6 stycznia obchodzimy uro-
czystość Objawienia Pań-
skiego – epifanii. To dobry 
moment, by zwierzyć nasze 
życie, nasze tu i  teraz, Bogu 
Wcielonemu. Bez pytań, wątp- 
liwości, wyobrażeń jak ono ma/
chcemy, by wyglądało. Wtedy, 
niezależnie, co wydarzy się 
w  naszym życiu w  2015 r.,  
łatwiej będzie nam to przyjąć. 
A jak to zrobić? Wzorem mogą 
być dla nas Mędrcy ze Wschodu 
– Trzej Królowie, którzy dali się 
poprowadzić gwieździe. 

Edyta Hartman

Dać się 
poprowadzić

W ydawać by się mogło, że 
świat współczesny opar-
ty jest na słowie. Wszel-

kie media chętnie produkują 
„gadające głowy”: nie ma końca 
dyskusjom, komentarzom, plo-
teczkom… Okazuje się jednak, 
że przeciętny słuchacz niewiele 
rozumie z wypowiadanych treś- 
ci i chętniej korzysta z prostych 
obrazów. Czyżbyśmy mieli wró-
cić do starożytnych hieroglifów 
i  pismo obrazkowe lub komiks 
uczynić środkiem społecznej 
komunikacji? Czyż nie stąd właś- 
nie bierze się dość powszechna 
niezdolność do czytania „ze zro-
zumieniem” natchnionych ksiąg 
Pisma Świętego? 

U Syracydesa odczytuje-
my wzniosły hymn o  Mądrości 
odwiecznej, która znajduje dla 
siebie mieszkanie w  plemieniu 
Jakuba, czyli w narodzie wybra-
nym. „Rozbicie namiotu”, „obję-
cie dziedzictwa” i  „zapuszcze-
nie korzeni” w  Izraelu oznacza 
ścisłe związanie się z  ludem, 
któremu Pan powierzył swoje 
łaski i  wybrał na przekaziciela 
Bożych obietnic. Więź ta stała 

się nieporównanie sil-
niejsza, gdy pojawiło 
się Słowo – Mądrość 
wcielona, czyniąca 
ludzką naturę swoim 
domem. Sławny Pro-
log Ewangelii Jano-
wej ciągle pobudza 
serca wierzących do 
radości z  zamiesz-
kania wśród nich 
odwiecznego Słowa, 
które zupełnie jed-
noznacznie przedstawiane jest 
jako prawdziwy Bóg – źródło 
i  dawca życia. W  ten wzniosły 
hymn wpisuje się również postać 
Jana Chrzciciela z  jego zasadni-
czym zadaniem: ma „zaświadczyć 
o  Światłości”. Św. Jan czyni to 
bardzo skrupulatnie, podkreślając 
z jednej strony wyższość Jezusa 
Chrystusa w relacji do niego jako 
proroka, z drugiej zaś podpowiada 
swoim słuchaczom, iż właśnie 
Mesjasz obdaruje ludzkość „łaską 
i prawdą”, by mogli posiąść „moc 
stania się dziećmi Bożymi”. Ta 
niezwykła perspektywa, jak głosi 
św. Paweł, wypływa z uprzedzają-
cej wszystko miłości Boga, która 

ukierunkowana jest 
na chwałę Najwyż-
szego, tymczasem 
jednak – paradok-
salnie – skupia się 
przede wszystkim na 
dobru swoich wier-
nych. Apostoł stwier-
dza oczywiste fakty, 
jednak na nich nie 
poprzestaje, życząc 
Efezjanom, a  także 
i  nam „światłych 

oczu serca”, które będą zdol-
ne rozeznać tajniki powołania 
i  obdarowania „dziedzictwem 
wśród świętych”.

Gdy natchnione Słowo głosi 
prawdę o  naszym odwiecznym 
wybraniu, domaga się od nas 
prostej i  konkretnej odpowiedzi 
na pytania: Czy my napraw-
dę tego chcemy? Czy w  sposób 
wolny decydujemy się na przyję-
cie Go do naszych ludzkich serc? 
Wszak niemożliwe jest odczytanie 
natchnionej nauki bez wejścia 
w  relację najgłębszej przyjaźni 
z Autorem Biblii, bez pójścia za 
Nim w codzienność życia.

 Ks. Tomasz Pełszyk

SŁOWO ŻYCIA

w numerze: 

Diecezja drohiczyńska w 2014 r. – podsumowa-
nie najważniejszych wydarzeń minionego roku

Dialog międzypokoleniowy w Siemiatyczach – 
podsumowanie projektu

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Mimo że człowiek spotyka 
Boga jako jednostka osobo-
wa, to odkrywa, iż Bóg chce 
go zbawić we wspólnocie, 
a nie pojedynczo.

Bp Tadeusz Pikus 
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„W Nim  
było życie, a życie 
było światłością  

ludzi, a światłość 
w ciemności świeci  

i ciemność jej  
nie ogarnęła”  

 (J 1, 4-5)
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W kościele pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w  Ciechanowcu 

7 grudnia o godz. 18 odbył się 
długo oczekiwany Wieczór Chwa-
ły, który prowadziła Wspólnota 
Jednego Ducha z  Siedlec wraz 
z opiekunem duchowym ks. To- 
maszem Bielińskim. Organizato-
rem tego wydarzenia była wspól-
nota Odnowy w Duchu Świętym 
„Emmanuel”. 

Myślą przewodnią spotkania 
było wprowadzenie zgromadzo-
nych uczestników w klimat rados- 
nego oczekiwania na przyjście 
Pana Jezusa jako naszego Zbawi-
ciela i spotkanie się z Nim w szcze-
gólnym czasie Adwentu. Wszystkie 
modlitwy zmierzały ku temu, aby-
śmy świadomie, godnie i radośnie 
przygotowali się na przeżywanie 
adwentowego czasu. Razem ze 
Wspólnotą Jednego Ducha, która 
inicjowała modlitwę, przyzywali-
śmy mocy Ducha Świętego i ogła-
szaliśmy Jego zwycięstwo nad 
naszymi niemocami i tym wszyst-
kim, co nas ogranicza. 

W tematykę oczekiwania na 
przyjście Pana wpisała się pan-
tomima przedstawiona przez 
młodzież z  grupy teatralnej, 
ukazująca najczęstsze sposoby 
zwodzenia przez złego ducha. 
Finałem tej scenki było przed-
stawienie Pana Jezusa, który stoi 
u drzwi każdego serca i kołacze. 
Następnie aktor, który wcielił się 
w główną rolę, opowiedział swoją 
historię, jak to Pan Bóg pukał do 
jego serca, dotknął swoją miłoś- 
cią i napełnił tak obficie, że mógł 
podzielić się nią z najbliższymi.

W konferencji ks. Tomasz 
zwrócił uwagę na to, jak należy 
przygotować się do świąt, aby 
nie powtarzać sloganu „święta, 
święta i po świętach” i aby każ-
dego dnia w naszym sercu było 
Boże Narodzenie. Ukazał róż-
nicę między urodzinami, które 
obchodzimy co roku, stając się 
o rok starszymi, a narodzinami 
dziecka, które gdy przychodzi 
na świat, zmienia całe nasze 
życie i funkcjonowanie rodziny. 
Przestrzegał nas, abyśmy nie 
ulegali światowej reklamie, nad-
miernym zakupom i prezentom. 
Zachęcał do stanięcia w  takiej 
dyspozycji serca, aby Pan Jezus 
mógł się prawdziwie narodzić 
w  naszych sercach i  już tam 
pozostać, a wtedy wszystko się 
zmieni.

I trwaliśmy na modlitwie ado-
racyjnej, po której otrzymaliśmy 
błogosławieństwo i za wszystkie 
łaski dziękowaliśmy radosnymi 
pieśniami.

 Jadwiga Porzezińska

W 160. rocznicę ogłoszenia bulli „Ineffabilis Deus” 
– dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 

Maryi Panny klerycy IV roku zorganizowali misterium. 
Ten dzień w szczególny sposób jest co roku przeżywany 
we wspólnocie WSD. Patronką sióstr sercanek, które 
posługują w seminarium, jest Niepokalana. Swoją 
obecnością zaszczycili nas bp Tadeusz Pikus, przeło-
żeni, profesorowie seminarium, alumni oraz siostry 
albertynki (posługujące w Jabłonnej Lackiej) i siostry 
loretanki (posługujące w Drohiczynie).

Misterium zaczęło się od słów wprowadzenia ks. Ta- 
deusza Syczewskiego, rektora WSD, który podkreślił 
długoletnią tradycję takich wieczorów organizowa-
nych w tym dniu. Następnie klerycy IV roku pokazali 
misterium słowno-muzyczne. Usłyszeliśmy wiersze 
i pieśni o Niepokalanej. Jeden z alumnów przywołał 
miejsca, w których Matka Boża się objawiała. Wszyscy 
zebrani na spotkaniu mogli zapoznać się z wieloma 
wizerunkami Maryi, które są rozsiane na całym świecie.

Po misterium przedstawiciel IV roku al. Maciej 
Domańszczyński złożył życzenia, a pozostali alumni 
wręczyli wszystkim siostrom obecnym na wieczorze 
czerwone róże. Następnie głos zabrała s. Wiesława, 
przełożona Sióstr Sercanek, która podziękowała za 

wszelkie dobro okazane od księży i kleryków WSD. 
Jako podziękowanie za swoje powołanie złożyła różę 
przy figurze Matki Bożej. Następnie słowo zabrał 
ordynariusz naszej diecezji bp Tadeusz Pikus. W swojej 
wypowiedzi nawiązał do różnych figur i obrazów Matki 
Bożej. W sposób szczególny podkreślił miłość Boga, 
która zawsze promieniuje z tych obrazów. 

Wieczór zakończył się Apelem Jasnogórskim. 
Al. Grzegorz Konopacki

II

niedziela podlaska

krótko
 BIELSK PODLASKI
16 grudnia bp Antoni Dydycz 
uczestniczył w spotkaniu 
wigilijnym w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej.
18 grudnia na pl. św. Jana Pawła II 
bp Tadeusz Pikus uczestniczył 
w uroczystym przekazaniu Betle-
jemskiego Światła Pokoju. 

ŁOCHÓW
18 grudnia na terenie Nadleśnic- 
twa bp Tadeusz Pikus wziął udział 
w spotkaniu opłatkowym Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Warszawie.

SOKOŁÓW PODLASKI
19 grudnia w Zespole Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego im. 
Władysława Stanisława Reymon-
ta bp Tadeusz Pikus uczestniczył 
w spotkaniu wigilijnym.

WĘGRÓW
W dniach 18-20 grudnia z ini-
cjatywy parafialnego oddziału 
Caritas im. św. Brata Alberta dzia-
łającego przy bazylice mniejszej 
w Węgrowie, w ramach ogólno-
polskiej akcji „Rodzina – Rodzinie”, 
darczyńcy z parafii przynosili 
dary dla rodzin znajdujących się 
w trudnych warunkach ma- 
terialnych.

ZEMBRÓW
20 grudnia przedstawiciele Uni-
wersytetu Rodziny naszej diecezji 
spotkali się z bp. Tadeuszem Piku-
sem na spotkaniu wigilijnym.

ROZBITY KAMIEŃ
20 grudnia bp Tadeusz Pikus 
spotkał się na wspólnym opłatku 
z przedstawicielami Mazowiec-
kiego Bractwa św. Jakuba. 

DROHICZYN
21 grudnia we wspólnocie WSD 
w Drohiczynie podczas wiecze-
rzy wigilijnej przy świątecznym 
stole zasiedli wraz z księżmi 
biskupami wychowawcy, wy-
kładowcy, alumni i pracownicy 
seminaryjni. 

Ks. Krzysztof Żero
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Pamiątkowa fotografia uczestników misterum

W tematykę oczekiwania na przyjś- 
cie Pana wpisała się pantomima

Wieczór Chwały
CIECHANOWIEC

DROHICZYN

Niepokalana w WSD
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W poniedziałek 8 grudnia 
w Zespole Szkół z Oddziała-

mi Integracyjnymi im. Jana Paw- 
ła II w Siemiatyczach świętowa-
no 10. urodziny Szkolnego Koła 
Caritas, które zostało powołane 
do istnienia 22 listopada 2004 r. 
Od początku jego opiekunem jest 
Agnieszka Olendzka.

Chociaż rocznica minęła w listo-
padzie, to właśnie teraz odbyły się 
oficjalne urodziny koła. W szkol-
nej sali wolontariusze gościli 
przedstawicieli szkoły specjalnej, 
świetlicy Caritas, domu opieki 
społecznej oraz klubu seniora. 
Obecni byli proboszcz parafii pw.  
św. Andrzeja Boboli ks. Jan Koc, 
dyrektor szkoły Mariusz Nie-
warowski, wicedyrektor Izabela 
Kochańska oraz przedstawiciele 
samorządu uczniowskiego.

Świętowanie jubileuszu rozpo-
częło się modlitwą oraz odśpie-

waniem hymnu szkoły. Podczas 
uroczystości młodzi wolontariu-
sze zapewniali, że chcą nie tylko 
zachwycać się nauczaniem Jana 
Pawła II, ale przede wszystkim 
wprowadzać je w życie. Dlatego 
w  działaniach szkolnego koła 
zawracają szczególną uwagę na 
osoby samotne, ubogie, cierpiące 
i chore. 

Uczestnicy urodzinowego spot- 
kania mieli możliwość obejrze-
nia prezentacji o Szkolnym Kole 
Caritas oraz krótkiego filmiku pt. 
„Dla nieba warto” pokazującego 

motywację pracy wolontariusza. 
Goście obecni na spotkaniu prze-
kazali wolontariuszom piękne, 
własnoręcznie wykonane upomin-
ki i podziękowania oraz zapewnili 
o swoim modlitewnym wsparciu. 
Jeden z wolontariuszy, który już 
jest absolwentem szkoły i wie-
loletnim członkiem SKC, prze-
kazał też napisany na tę okazję 
wiersz. Jubileusz zakończył słodki 
poczęstunek na którym nie mogło 
zabraknąć urodzinowego tortu.

Rocznicę powołania Szkolnego 
Koła Caritas pokazuje też gazetka 
przygotowana przez wolontariu-
szy i znajdująca się w szkolnym 
holu. Na fotografiach pokaza-
no wolontariuszy w  działaniu 
w  różnych miejscach i  różnych 
porach roku, bo ich praca dla 
dobra drugiego człowieka trwa 
przez okrągły rok od 10 lat.

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

W czwartek 11 grudnia w Publicz-
nym Gimnazjum nr 2 im. Mi- 

kołaja Kopernika w  Sokołowie 
Podlaskim odbyło się integra-
cyjne spotkanie mikołajkowe, 
w  którym wzięło udział kilka-
naścioro uczniów ZS im. Jana 
Pawła II w Sokołowie Podlaskim 
pod troskliwą opieką swoich 
nauczycielek Urszuli Sarneckiej, 
Barbary Księżopolskiej i Barba-
ry Tokarskiej oraz członkowie 
Szkolnego Koła Caritas w PG nr 2  
wraz z  opiekunką koła Tere-
są Dziukowską, pedagogiem 
Joanną Turos, psychologiem 

Martą Lenart oraz katechetką  
s. Mariolą Nacewicz.

Po serdecznym powitaniu gości 
przez dyrektora Jerzego Ostromec-

kiego młodzież wraz z opiekunami 
uczestniczyła w licznych zabawach 
integracyjnych i konkursach spor-
towych. Następnie przyszedł czas 
na poczęstunek i wspólne śpiewa-
nie. W trakcie spotkania zawitał 
św. Mikołaj, który wręczył gościom 
prezenty. Spotkanie przebiegało 
w radosnej i serdecznej atmosferze. 
Zawiązały się nowe znajomości, 
przyjaźnie, młodzież wymieniała 
się numerami telefonów. Warto 
dodać, że bliska współpraca mło-
dzieży z Gimnazjum nr 2 z rówieś- 
nikami z ZS im. Jana Pawła II trwa 
już 11 lat.  Jadwiga Ostromecka 

III

wiadomości

10. urodziny Szkolnego Koła Caritas

Integracyjne spotkanie mikołajkowe

zapraszamy
WIECZÓR KOLĘD

10 stycznia w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół w Boćkach odbę- 
dzie się ekumeniczny wieczór ko-
lęd. Początek spotkania o godz. 17. 

PRZEGLĄD CHÓRÓW
11 stycznia w kościele pw.  
św. Andrzeja Boboli w Siemiaty-
czach odbędzie się 3. Kolędowy 
Przegląd Chórów Kościelnych 
i Zespołów Wokalnych. Rozpocz-
nie się on o godz. 12 Mszą św. 

 POWOŁANIOWO
W dniach 30 stycznia – 1 lutego 
w WSD w Drohiczynie odbędą 
się rekolekcje powołaniowe 
dla maturzystów i chłopców 
z wyższych klas szkół średnich 
(II I IIII klasa). Rozpoczną się one 
w piątek o godz. 18, zakończą 
w niedzielę o godz. 15. Uczestni-
ków należy zgłosić do Rektoratu 
do 25 stycznia.  

SPOTKANIA OPŁATKOWE 
Z BP. TADEUSZEM PIKUSEM 

• 11 stycznia w Drohiczynie 
o godz.15 – spotkanie opłatkowe 
przedstawicieli Odnowy w Duchu 
Świętym. 
• 17 stycznia w Drohiczynie 
o godz. 10.30 – spotkanie opłat-
kowe harcerzy.
• 18 stycznia w Drohiczynie 
o godz. 15 – spotkanie opłatkowe 
Rodziny Radia Maryja.
• 24 stycznia w Drohiczynie 
o godz.10 – spotkanie opłatkowe 
zelatorek kółek Żywego Różańca 
dekanalnych i parafialnych. 

Ks. Krzysztof Żero
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Spotkanie przebiegało w radosnej 
i serdecznej atmosferze

Gazetka przygotowana z okazji rocznicy

SOKOŁÓW PODLASKI

Intencje modlitewne dla członków Żywego i Nieustającego Różańca 
Diecezji Drohiczyńskiej na styczeń
=O pokój w naszej Ojczyźnie i na świecie
=O błogosławieństwo Boże dla papieża Franciszka, bp. Tadeusza Pikusa 
     i kapłanów naszej diecezji 
=O światło dla błądzących i zagubionych w wierze

Duszpasterstwo Wspólnot Maryjnych Diecezji Drohiczyńskiej
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S P R O S T O W A N I E

W numerze świątecznym na str. VI 
w tekście Jadwigi Ostromeckiej 
pt. „Sokołowskim szlakiem 
z harcerskim plecakiem” 
pojawił się błąd w nazwisku 
ks. Tomasza Żukowskiego – 
wikariusza w sokołowskiej konka-
tedrze i wykładowcy psychologii 
w WSD. Było Żółkowski, 
a nie prawidłowo Żukowski. 
Za błąd w imieniu autorki 
artykułu, jak i redakcji 
serdecznie przepraszamy.



niedziela nr 1 (1046) . 4 stycznia 2015 www.niedziela.pl

STYCZEŃ
Styczeń był miesiącem spotkań opłatkowych. 
W niektórych z nich uczestniczył biskup senior 
Antoni Dydycz. Były to spotkania z władza-
mi i służbami mundurowymi różnych szczebli 
w Drohiczynie, spotkania z sołtysami w deka-
natach, organizacjami, ruchami i środowiskami.

6 stycznia w Bielsku Podlaskim, Siemiaty-
czach i Ciechanowcu po raz pierwszy wyruszyły 
Orszaki Trzech Króli, wpisujące się w ogólno-
polski projekt. 

Zarówno podczas ferii zimowych, jak i pod-
czas wakacji odbyło się wiele rekolekcji, kolonii, 
obozów i warsztatów dla dzieci i młodzieży. 
Organizatorami większości tych akcji były: 
Caritas, Ruch Światło-Życie oraz Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyń-
skiej. Działające przy KSM Biuro „Pielgrzymuj.
pl” zorganizowało też liczne pielgrzymkowe 
wyjazdy w kraju i za granicę. 

10 stycznia w Białej Podlaskiej bp Antoni 
Dydycz został odznaczony medalem „Zasłu-
żony dla Powiatu Bialskiego”. 

22 stycznia Ojciec Święty Franciszek udzielił 
specjalnego błogosławieństwa Kaplicy Pamię-
ci, poświęconej Polakom ratującym Żydów, 
a powstającej w kościele pw. Maryi Gwiazdy 
Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toru-
niu, przy pomocy ks. Pawła Rytla-Andrianika.

LUTY
W lutym podczas wizyty „ad limina Apostolo-
rum” papież Franciszek spotkał się ze wszyst-
kimi biskupami z Polski obecnymi w Rzymie, 
w tym również z Drohiczyna.

IV
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Od 21 do 23 lutego Drohiczyn był gospoda-
rzem Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjal-
nych KSM. 

MARZEC
1 marca w WSD w Drohiczynie odbył się Die-
cezjalny Dzień Formacji Pastoralnej. Gościem 
spotkania był benedyktyn z Tyńca – o. Leon 
Knabit. Bp Antoni Dydycz przekazał mu die-
cezjalny medal „Benemerenti”. Papieskie 
medale „Benemerenti” otrzymali natomiast: 
Tomasz Jaszczołt, Elżbieta i Andrzej Kamińscy, 
Dorota i Andrzej Korosiowie, Teresa Rzym-
ska, Andrzej Wronka, Mariana Łoniewska, 
Maria Dumper-Filipkowska oraz Maria Nur- 
kiewicz. (3)

6 i 7 marca odbyła się Diecezjalna Pielgrzym-
ka Maturzystów na Jasną Górę pod hasłem: 
„Piękny jest Bóg”. 

9 marca bp Antoni Dydycz udzielił w Dro-
hiczynie posługi lektora i akolity alumnom  
III i IV kursu WSD w Drohiczynie. 

29 marca Ojciec Święty Franciszek przyjął 
rezygnację bp. Antoniego Dydycza z posługi 
biskupa drohiczyńskiego i mianował bisku-
pem drohiczyńskim dotychczasowego bisku-
pa pomocniczego archidiecezji warszawskiej 
Tadeusza Pikusa. 

KWIECIEŃ
10 kwietnia, w czwartą rocznicę katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginął 
były prezydent Rzeczypospolitej na uchodź-
stwie Ryszard Kaczorowski, przy jego grobie 
w podziemiach Świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie odbyły się uroczystości żałobne, 
w których uczestniczyła delegacja gminy Wyszki 
(para prezydencka to honorowi obywatele tej 
gminy) oraz parafii Strabla (imię tragicznie 
zmarłego prezydenta nosi tamtejsza szkoła 
podstawowa).

11 i 12 kwietnia odbyły się „Noc Nikodema” 
i „Dzień dla Pana”, połączone z całodobową 
adoracją Najświętszego Sakramentu w katedrze 

pw. Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie oraz 
dobowym dyżurem spowiedników w konfe-
sjonałach.

W Niedzielę Palmową w Ciechanowcu odbyło 
się zakończenie 17. Regionalnego Konkursu na 
Wykonanie Palmy Wielkanocnej. 

17 kwietnia podczas Mszy św. Krzyżma z dro-
hiczyńskiej katedry wyruszyła Iskra Miłosier-
dzia Bożego. 

27 kwietnia diecezja drohiczyńska włączyła 
się w przeżycia kanonizacji św. Jana Pawła II 
i św. Jana XXIII. Do Rzymu udała się liczna 
grupa diecezjan, kapłanów i sióstr zakonnych 
zarówno indywidualnie, jak i w grupach piel-
grzymkowych. W pielgrzymce uczestniczyli też 
biskup nominat Tadeusz Pikus oraz profesoro-
wie i alumni WSD w Drohiczynie. KSM i Szkoła 
Nowej Ewangelizacji św. Józefa zorganizowa-
ły wyjazd młodzieżowy pod hasłem: „Misja 
Młodych”. Ówczesny administrator apostol-
ski diecezji drohiczyńskiej bp Antoni Dydycz 
w dniu kanonizacji przewodniczył Eucharystii 
dziękczynnej w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach. 
Wzięli w niej udział oprócz księży katolickich 
również kapłani Cerkwi prawosławnej. 

28 kwietnia na Placu św. Piotra w Rzymie 
koncelebrowano Eucharystię dziękczynną, 
której przewodniczył kard. Angelo Camastri, 
archiprezbiter Bazyliki św. Piotra. 1 maja po 
raz pierwszy sprawowano też czwartkową 
Mszę św. przy grobie Jana Pawła II, już jako 
świętego, przy zmienionej tablicy nagrobnej. 
Wzięli w niej udział także kapłani z diece-
zji drohiczyńskiej z  bp. Tadeuszem Piku-
sem oraz diecezjanie z Siemiatycz i Bielska  
Podlaskiego. 

V
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MAJ
10 maja w Pobikrach w 500-lecie powstania 
parafii i 150-lecie kościoła odbył się obrzęd 
jego uroczystego poświęcenia. Na zaprosze-
nie proboszcza ks. Bogusława Wasilewskiego 
dokonał go bp Antoni Dydycz. (4)

24 maja w  Drohiczynie odbył się Dzień 
Moditw o Świętość Kapłanów. Gościem jego był 
ks. prof. Dariusz Oko z Krakowa, który wystąpił 
z referatem na temat zagrożeń ideologii gender. 
Eucharystii przewodniczył bp Antoni Dydycz. 
Podczas niej zostały też złożone życzenia tego-
rocznym złotym i srebrnym jubilatom. 50 lat 
kapłaństwa obchodzili: ks. Stanisław Bogusz, 
ks. Bogdan Mutianko, ks. Franciszek Szulak 
oraz ks. Stanisław Żeleźnik, 25 lat: ks. Leszek 
Gardziński, ks. Zbigniew Niemyjski, ks. Artur 
Płachno, ks. Henryk Sączek, ks. Marek Sidoruk 
i ks. Andrzej Ulaczyk. Podziękowano również  
bp. Antoniemu Dydyczowi za jego 20-letnie 
posługiwanie biskupie. Dzień Modlitw o Świętość 
Kapłanów odbywa się w diecezji drohiczyńskiej 
z inicjatywy bp. Antoniego Dydycza zasadniczo 
25 maja, w rocznicę śmierci pierwszego biskupa 
drohiczyńskiego – śp. Władysława Jędruszuka, 
zmarłego 25 maja 1994 r. i pochowanego w pod-
ziemiach drohiczyńskiej katedry. W  tym roku 
przypadała 20. rocznica jego śmierci. (2)

24 maja bp Tadeusz Pikus w kaplicy WSD 
w Drohiczynie objął kanonicznie diecezję dro-
hiczyńską. 

25 maja odbył się ingres nowego Bisku-
pa Drohiczyńskiego. Uczestniczyli w  nim 
nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino 
Migliore, księża biskupi z Polski, Białorusi 
i Ukrainy, duchowieństwo, parlamentarzyści, 
władze państwowe z wojewodami podlaskim 
i mazowieckim, władze samorządowe różnych 
szczebli, delegacje polskich uczelni, służby mun-
durowe, reprezentanci instytucji, organizacji 
i stowarzyszeń, kapłani prawosławni, wdowa 
po prezydencie RP na uchodźstwie Karolina 
Kaczorowska, bractwa kurkowe z całej Polski 
oraz liczni goście i diecezjanie. (1)

Bp Tadeusz Pikus mianował nowym wika-
riuszem generalnym diecezji drohiczyńskiej  
ks. Tadeusza Syczewskiego oraz dotychczaso-
wych wikariuszy generalnych, którzy byli przy 
bp. Antonim Dydyczu – ks. Stanisława Ulaczyka 
oraz ks. Zbigniewa Rostkowskiego.

CZERWIEC
7 czerwca w Drohiczynie odbyła się pierw-
sza konferencja, zorganizowana przez Sto-
warzyszenie Podlaskie Dziedzictwo Kultury, 
zatytułowana: „Mój Kościół. Mój Papież. Moja 
Ojczyzna”. 

10 czerwca w Drohiczynie obchodzono Dzień 
Podlasia, upamiętniający wizytę św. Jana Paw- 
ła II na Podlasiu. Było to też diecezjalne dzięk-
czynienie za kanonizację św. Jana Pawła II. 
Przewodniczył mu biskup drohiczyński Tadeusz 
Pikus wraz biskupem seniorem Antonim Dydy-
czem oraz kapłanami z diecezji drohiczyńskiej, 
siedleckiej i pińskiej.

13 czerwca w kościele pofranciszkańskim 
w Drohiczynie bp Tadeusz Pikus udzielił świę-
ceń diakonatu alumnom V roku WSD w Dro-
hiczynie: Krzysztofowi Nagórnemu, Emilowi 
Skoblowi i Łukaszowi Wojewódzkiemu. 

14 czerwca w katedrze w Drohiczynie bp Pi- 
kus udzielił święceń prezbiteratu ks. Adamowi 
Pańczukowi pochodzącemu z parafii Motwica 
oraz ks. Piotrowi Karwowskiemu z Łomży. (10)

22 czerwca w Drohiczynie odbył się pierwszy 
Podlaski Dzień Kultury Chrześcijańskiej, zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie Podlaskie 
Dziedzictwo Kultury. (7)

LIPIEC
6 lipca sanktuarium Matki Bożej w Ostroża-
nach przeżywało kolejną, 27. rocznicę koronacji 
papieskimi diademami tamtejszego łaskami 
słynącego obrazu Matki Bożej. Bp Tadeusz 
Pikus poświęcił również naprawione papieskie 
korony i nową szatę na obrazie, zniszczo-
ne podczas kradzieży, dokonanej 25 marca 
2013 r. (8)

6 lipca rondo w Liwie otrzymało imię arcy-
biskupa Jana Pawła Woronicza. 

10 lipca minęła 20. rocznica przyjęcia 
sakry biskupiej przez bp. Antoniego Dydycza.  
20 czerwca 1994  r. został on mianowany 
przez św. Jana Pawła II po śmierci pierwszego 
biskupa drohiczyńskiego Władysława Jędru-
szuka jego następcą. Sakra biskupia i ingres 
do katedry drohiczyńskiej miały miejsce  
10 lipca 1994 r. Głównym konsekratorem był 
nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowal-
czyk, a współkonsekratorami – abp Stanisław 

Szymecki z Białegostoku i abp Francisco Gioia 
z Rzymu. 

30 lipca biskup drohiczyński Tadeusz Pikus 
modlił się intencji pomordowanych Romów 
i Sinti w Treblince oraz poświęcił monument 
upamiętniający zbrodnie na tych nacjach. 

SIERPIEŃ
W sierpniu wyruszyła 24. Drohiczyńska Piel-
grzymka Piesza na Jasną Górę. Jej hasłem 
były słowa: „Chodźcie, a zobaczycie”. Kierow-
nikiem pielgrzymki był zaś po raz pierwszy 
ks. Robert Grzybowski. (13)

20 sierpnia biskup drohiczyński Tadeusz 
Pikus i biskup senior Antoni Dydycz uczest-
niczyli w  uroczystości poświęcenia cerkwi 
prawosławnej w Słochach Annopolskich. 

W ostatnim tygodniu sierpnia w  Serpe-
licach nad Bugiem odbyła się 8. Golgota 
Młodych zorganizowana przez braci mniej-
szych kapucynów pod hasłem: „Wędrowcy 
do świtu”. 

WRZESIEŃ
Diecezjalne Dziękczynienie za Plony odbyło 
się 6 września w  sanktuarium maryjnym 
w Miedznie.

Diecezjalny Dzień Młodzieży 13 wrześ- 
nia w Serpelicach odbył się natomiast pod 
hasłem: „Nauczycielu, gdzie jesteś? Chodźcie, 
a zobaczycie”. Był on rozpoczęciem przygo-
towania diecezji drohiczyńskiej do spotka-
nia z Ojcem Świętym Franciszkiem podczas 
Światowych Dni Młodzieży. (6)

20 września podczas 18. Pielgrzymki Tygo-
dnika Katolickiego „Niedziela” 
w  Częstochowie odznaczenia-
mi „Mater Verbi” uhonorowano: 
ks. Jana Krasowskiego i  para-
fię w  Kleszczelach, ks. kan. 
Ryszarda Zalewskiego i parafię 
w Prostyni oraz ks. Krzysztofa 
Janowica i parafię w Chłopkowie.

28 września w Bielskim Domu 
Kultury w  Bielsku Podlaskim 
odbył się finał 21. Festiwalu 
Piosenki Religijnej i Patriotycz-
nej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 
2014.
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PAŹDZIERNIK
Nowy rok akademicki 2014/2015 w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Drohiczynie zain-
augurowano 2 października. Rozpoczęło go 
36 alumnów, w tym 3 na I kursie. 12 paź-
dziernika w parafii Granne alumni III kursu 
przywdziali uroczyście sutanny. 

19 października w  Drohiczynie 20-lecie 
działalności obchodziła Caritas Diecezji 
Drohiczyńskiej. Eucharystii przewodniczył  
bp Antoni Dydycz. W  tym roku miejsce 
dotychczasowego jej dyrektora ks. Krzysztofa 
Kisielewicza zajął ks. Łukasz Gołębiewski. 

25 i 26 października w parafii pw. św. Oj- 
ca Pio w  Węgrowie odbył się 6. Hubertus 
Węgrowski – święto myśliwych, leśników 
i wędkarzy. 

LISTOPAD
14 listopada w Kurii Diecezjalnej w Drohi-
czynie biskup drohiczyński Tadeusz Pikus 
powołał Diecezjalny Komitet Organiza- 
cyjny Światowych Dni Młodzieży Kraków 
2016. (9)

23 listopada, w  uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata, a zarazem święto patro-
nalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży, Akcji Katolickiej i WSD w Drohiczynie, 
w katedrze pw. Trójcy Przenajświętszej bp Ta- 
deusz Pikus przyjął ślubowanie nowych 
członków KSM i Akcji Katolickiej oraz włączył 
do kandydatury do diakonatu i kapłaństwa 
alumnów V roku. Było to również upamięt-
nienie 100. rocznicy męczeńskiej śmierci  
bł. Karoliny Kózkówny. 

W WSD w Drohiczynie odbyły się konferen-
cje: „Bezpieczeństwo człowieka a wychowa-
nie”, „Życie zakonne w Królestwie Polskim 
w latach 1832-1864”, „Pragnę żyć! – inter-
dyscyplinarna dyskusja o  bezpieczeństwie 
i godności życia ludzkiego” oraz konferencja 
poświęcona kard. Kazimierzowi Świątkowi 
z okazji 100. rocznicy jego urodzin. 

GRUDZIEŃ
W pierwszą niedzielę grudnia w Ciechanowcu 
odbył się 34. Konkurs Gry na Instrumentach 
Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego – 
„Ligawki 2014”.

W kościoła odbywały się też liczne wieczo-
ry wiary, koncerty muzyki religijnej, a w Sie-
miatyczach dwukrotnie został zaprezento-
wany artystyczno-religijny projekt „Verba 
Sacra”, poświęcony tradycji słowa w kulturze 
duchowej narodu polskiego. W kościele pw. 
św. Andrzeja Boboli odbyły się prezentacje 
Listu do Rzymian i Księgi Mądrości w wyko-
naniu aktorów Dariusza Kowalskiego i Haliny 
Łabonarskiej, z komentarzami ks. dr. Toma-
sza Siudy z Torunia. Drohiczyńskie Warsz-
taty Muzyki Liturgicznej zapewniły oprawę 
muzyczną. Wyboru tekstów dokonał ks. prof. 
dr hab. Bogdan Poniży, a  wyreżyserował 
Przemysław Basiński. (11)

Z prezbiterium drohiczyńskiego w 2014 r. 
odszedł do Pana ks. Hipolit Hryciuk – eme-
rytowany proboszcz i dziekan z Węgrowa. 

W minionym roku dokonano także poświę-
cenia różnych obiektów sakralnych, pamiąt-
kowych i  użytkowych. Bp Antoni Dydycz 
poświęcił m.in.: chrzcielnicę w Czartajewie, 
pomnik ofiar bitwy w Grannem, ofiar w Nie-
mirowie, halę sportową w  Ciechanowcu, 
przebudowaną drogę Węgrów – Stanisławów, 
tomograf komputerowy w  Bielsku Podla-
skim. (5)

Bp Tadeusz Pikus zaś: ołtarz w Kożuchów-
ku, ołtarz i odnowiony kościół pw. Miłosier-
dzia Bożego w  Bielsku Podlaskim, tablicę 
w miejscu świątyń w Pobikrach, pomnik żoł-
nierzy z 1920 r. w Hajnówce, krzyż na kaplicy 
w Orli, pomnik Ignacego Jana Paderewskie-
go w  Łochowie, wizerunek św. Mateusza 
na frontonie kościoła w Wyrozębach, grotę  
św. Antoniego w Ugoszczy, Sokołowski Ośro-

dek Kultury, tablicę wywiezionych do Treblinki 
w Rogowie, sztandar Gimnazjum w Oleksinie, 
Park Linowy NOE w  Broku, a  ks. Zbig- 
niew Rostkowski – ołtarz w Łempicach. 

600 lat obchodziła parafia przy bazylice 
w Węgrowie, 500 lat Sadowne, 590 lat Soko-
łów Podlaski, 100 lat parafia Osmola, 25 lat 
parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku 
Podlaskim, 20 lat Grupa Odnowy w Duchu 
Świętym w Hajnówce, 70 lat LO w Siemiaty-
czach, 20 lat Chór Polskiej Pieśni Narodowej 
w Bielsku Podlaskim, a 30 lat zespół „Małe 
Podlasie” z Siemiatycz. (12)

W minionym roku zostały wydane dru-
kiem pokonferencyjne materiały naukowe 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Dro-
hiczynie, książki: „Pojednajcie się z Bogiem”  
bp. Tadeusza Pikusa, „Bibliografia tekstów  
bp. Antoniego Dydycza na 20. rocznicę jego 
sakry”, „Zbieranie ułomków” ks. Mieczysława 
Józefa Rzepniewskiego, a także płyty Drohi-
czyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej –  
„Matko Jedności” i „Bogu i Ojczyźnie”. 

W kilku parafiach dokonały się w minio-
nym roku kolejne zmiany duszpasterzy. 
Powstały też nowe inwestycje i  struktury. 
Biskupi Tadeusz Pikus i Antoni Dydycz wizy-
towali zaś parafie z dekanatów siemiatyckie-
go i nadbużańskiego. 

Odbyły się też olimpiady i konkursy dla 
dzieci i  młodzieży, organizowane przez 
Wydział Katechezy i  Szkolnictwa Katolic-
kiego przy współpracy z innymi instytucjami. 

W 2014  r. tytuł doktora habilitowanego 
otrzymał ks. Marcin Składanowski, odbyły 
się obrony rozpraw doktorskich: ks. Dariu-
sza Kucharka, ks. Grzegorza Jabłońskiego  
i ks. Arkadiusza Siergiejuka 

Parafie w  Brańsku, Rozbitym Kamieniu 
i Pobikrach otrzymały relikwie krwi św. Jana 
Pawła II od jego najbliższego współpracow-
nika – kard. Stanisława Dziwisza.

* * *
W 2015 r. przed Kościołem drohiczyńskim 

stoją nowe wyzwania, do których trzeba 
podejść z  dziękczynieniem Bogu za to, co 
zostało dokonane w minionych latach, oraz 
z ufnością, modlitwą i otwartością na nowe 
dzieła ewangeliczne. 

Oprac. ks. Artur Płachno
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P odopieczni świetlicy i wolonta-
riusze ze Szkolnych Kół Caritas 

spotykali się z seniorami, a wspól-
nie spędzając czas, wzajemnie się 
uczyli. Młodzi przekazywali swoją 
wiedzę seniorom, a ani odwzajem-
niali się, ucząc dziś już zapomnia-
nych zajęć, opowiadając o czasach 
swojej młodości, o dawnych zwy-
czajach i  tradycjach. Zorganizo-
wano wspólne wyjście do kina 
i  wycieczkę. Grupa brała udział 
w zajęciach prowadzonych przez 
instruktorów, kiedy tworzono fil-
cową biżuterię, mydełka zdobione 
techniką decoupage, robiono watę 
cukrową i inne pyszności. Zarów-
no seniorom, jak i młodzieży bar-
dzo podobały się zajęcia z wyrobu 
świec. Korzystając ze specjalnych 
szablonów, parafiny, barwinków 
i  aromatów, przygotowano całą 
kolekcję świec w kształcie choinek, 
szyszek, kwiatów i innych form. Do 

wybranego kształtu świecy wybie-
rano kolor i zapach, by np. świeca 
– choinka była zielona i pachniała 
lasem. Każda wyjmowana z formy 
świeca wzbudzała ogólny zachwyt 
i  chociaż początkowo spotkanie 
miało wyznaczone ramy czasowe, 
to w trakcie zajęć nikt nie patrzył 
na zegarek. Uczestnicy warszta-
tów jak zwykle chętnie zdobywa-
li nowe umiejętności, a  myśląc 
o świętach, chcieli zrobić świece, 
którymi mogliby obdarować swoich 
bliskich. Uczestnicy projektu pozna-
li też i polubili technikę decoupage. 
Serwetkowe ozdoby nanoszono na 
mydełka, które zyskały w ten spo-
sób niezwykły wygląd i – nie tracąc 
nic ze swoich właściwości myją-
cych – mogą być piękną dekoracją 
łazienek. Podczas tych zajęć chęt-
nie wybierano motywy świąteczne, 
chociaż sięgano też po serwetki 
z kwiatami czy zwierzętami. Każde 

mydełko było inne i każde piękne. 
Uczestnicy warsztatów chętnie zdo-
bywali nowe umiejętności, a jedno-
cześnie dziwili się, że w ten sposób 
można ozdabiać mydło. 

Projekt „Dialog międzypokolenio-
wy” realizowano w świetlicy Caritas 
Diecezji Drohiczyńskiej w Siemiaty-
czach, zadanie było finansowane 
przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Białymstoku.

Od czerwca do grudnia w różny 
sposób wolontariusze docierali do 
seniorów i zapraszali ich do wspól-
nego działania. Dzięki zaangażowa-
niu organizatorów udało się przeła-
mać bariery i nawiązać współpracę, 
czyli dialog międzypokoleniowy. 
Czy udało się zbudować most łączą-
cy pokolenia? Po kilku miesiącach 
wspólnego działania można śmiało 
powiedzieć, że tak. Uczestnicy spot- 
kań zdobyli nową wiedzę, nowe 
umiejętności, ale przede wszystkim 

nauczyli się być razem. Potrafią 
słuchać się nawzajem i wspierać. 
Chociaż projekt oficjalnie już się 
kończy, podsumowano go m.in. 
organizując wycieczkę pod hasłem: 
„Podróż sentymentalna”, uroczyście 
pokrojono tort i rozdano certyfikaty, 
to zarówno młodzież, jak i seniorzy 
zapewniają, że nadal będą przy-
chodzić do świetlicy na wspólne 
zajęcia. Podczas spotkania, które 
miało być pożegnaniem i zakończe-
niem projektu, nikt się nie żegnał 
i ustalono, że zaraz po świątecznej 
przerwie cała grupa spotka się po 
raz kolejny, by kontynuować ten 
nawiązany już dialog. 

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

O gólnopolska akcja „Rodzice 
chcą mieć wybór” odniosła 

wielki sukces. Już tydzień przed 
złożeniem ustawy w  Sejmie 
Stowarzyszenie Rzecznik Praw 
Rodziców odnotowało 100  tys. 
podpisów. Gmina Łochów rów-
nież prężnie działała na to osiąg- 
nięcie. Przez weekend – głównie 
7 grudnia – w  kościołach pw.: 
Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny w Łochowie, Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski 
w Ostrówku oraz Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w Kamionnej udało się zebrać 340 

podpisów. Rodzice, dziadkowie, 
osoby walczące o dobro naszego 
kraju dostarczały pełne listy do 
koordynatora, co po zsumowaniu 
dało kolejne 260 podpisów. Poza 

tym plakaty przy szkołach oraz na 
tablicach ogłoszeń spowodowały, 
że rodzice sami wysyłali pełne for-
mularze. Spis wszystkich podpisów 
można znaleźć na stronie www.
rzecznikrodzicow.pl.

Jesteśmy dumni z  zaanga-
żowania obywateli. Dziękuje-
my wszystkim organizatorom, 
wolontariuszom, proboszczom, 
którzy umożliwili zbieranie 
podpisów w kościołach, a także 
każdej osobie wspierającej akcję 
„Rodzice chcą mieć wybór”. 

Paulina Białek
 Koordynator gminy Łochów
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Uczestnicy warsztatów chętnie zdobywali nowe umiejętności
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Dialog międzypokoleniowy 
w Siemiatyczach

W świetlicy Caritas w Siemiatyczach przez kilka 
miesięcy odbywały się spotkania z cyklu  
„Dialog międzypokoleniowy –  
instrukcja obsługi”. Każde zajęcia były próbą  
znalezienia porozumienia pomiędzy dziećmi, 
młodzieżą i seniorami

Rodzice chcą mieć wybór

Czy wiesz, że...
Sekcja organizacji i logistyki 
Światowych Dni Młodzieży 
Diecezji Drohiczyńskiej skła-
da się z następujących osób: 
ks. Zbigniew Niemyjski,  
ks. Piotr Jurczak, Monika 
Pietraszko.

GMINA 
ŁOCHÓW


