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W dzisiejszą niedzielę, pod has- 
łem: „Jezus rzekł do Sama-

rytanki: «Daj Mi pić!»” (J 4,7), 
rozpoczynamy Tydzień Modlitw 
o  Jedność Chrześcijan (18-25 
stycznia). Obecnie chrześcijań-
stwo jest najbardziej prześlado-
waną religią świata. W  ponad 
60 krajach wyznawcy Chrystusa 
są dyskryminowani, więzieni, 
torturowani. Rocznie ok. 170 tys. 
chrześcijan oddaje życie za wiarę. 

Droga do jedności jest długa, 
ponieważ trzeba przezwyciężać 
podziały, różnego rodzaju uprze-
dzenia, fałszywe lub niesprawied- 
liwe sądy oraz niechęci, a nawet 
nienawiść. Podstawowym kro-
kiem do jedności jest modlitwa. 
Kolejnym etapem jest dialog 
teologiczny pomiędzy różnymi 
Kościołami chrześcijańskimi. 

W naszej diecezji w  niektó-
rych świątyniach katolickich 
zostaną odprawione Msze św., 
a  w  cerkwiach prawosławnych 
i zborach protestanckich odbędą 
się ekumeniczne nabożeństwa 
Słowa Bożego. Oprócz wspólnej 
modlitwy różnych wyznań będą 
miały miejsce koncerty muzy-
ki organowej i  cerkiewnej oraz 
spotkania młodzieży. Pamiętając 
o modlitwie w intencji o jedność 
chrześcijan, weźmy udział w tych 
nabożeństwach.

Ks. Krzysztof Żero

„Aby byli jedno...”

S ielski obrazek z dzieciństwa: 
mama przygotowała obiad 
i  woła swoje dzieci, by od 

podwórkowych zabaw wróciły do 
domu i zasiadły do stołu. W tym 
wołaniu pobrzmiewa cała jej 
miłość, a wyraża się ona w naj-
piękniejszych zdrobnieniach, na 
jakie stać tylko matkę! Jakże inaczej 
bywało w szkole, kiedy to uczeń 
z  zasady był wywoływany po 
nazwisku, a koledzy używali prze-
ważnie dokuczliwych przezwisk. 
Znamy z historii i takie sytuacje, 
gdy człowiekowi próbowano zabrać 
tożsamość i godność, czyniąc go 
tylko „numerem”… Słowo Boże 
chce nam dzisiaj przypomnieć, jak 
nas zna i  jak chce przywoływać 
nasz Pan.

Opowiadanie o powołaniu Samu-
ela jest wyjątkowe, ponieważ wska-
zuje na rolę duchowego opiekuna, 
który pomaga młodemu człowieko-
wi rozeznać, skąd przychodzi nie-
pokojący go głos. Autor natchnio-
ny stwierdza bardzo zwyczajnie: 
„Samuel bowiem jeszcze nie znał 
Pana, a słowo Pana nie było mu 
jeszcze objawione”. Nie trzeba od 

razu wielkich cudów, trzeba nato-
miast mądrego człowieka, który 
potrafi ukierunkować powołane-
go, by bez lęku i ochotnym sercem 
przyjął skierowaną do niego wolę 
Bożą. Podobnie działa Jezus, gdy na 
początku swej zbawczej 
drogi wybiera uczniów. 
Jednym pozwala na 
zaspokojenie ludzkiej 
ciekawości (Jan i Andrzej 
szukają z Nim kontaktu, 
pytając: „Gdzie miesz-
kasz?”), innych wzywa 
poprzez posługę najbliż-
szych (Andrzej przypro-
wadza do Nauczyciela 
swego brata), by w końcu udowod-
nić, że sam wie najlepiej, co kryje się 
w każdym zaproszonym do „pójścia 
za Nim”. Zmianą imienia Szymona 
na „Piotr” (po aramejsku „Kefas”) 
Jezus udowadnia po raz kolejny, 
że zna doskonale serce wybranego 
człowieka: musi najpierw to serce 
skruszyć, by z przyszłego aposto-
ła uczynić prawdziwą „Skałę”, na 
której oprze budowlę swego Kościo-
ła. Imię w  tym wypadku wyraża 
istotę powołania. Św. Paweł nie 

waha się podjąć bardzo niewygod-
nego tematu: piętnuje rozpustę, by 
tym mocniej zaakcentować świę-
tość ludzkiego ciała. Chodzi mu 
o podkreślenie godności imienia 
„chrześcijanin”. Nakazuje zatem 

odrzucenie wszelkiej 
nieczystości, a przyjęcie 
tego, co wiąże się z dzia-
łaniem Ducha Świętego. 
Ostatecznym argumen-
tem jest przywołanie 
zbawczej śmierci Pana 
(„Za wielką cenę zosta-
liście nabyci”).

Musimy często w in- 
dywidualnej modlitwie 

prosić o  łaskę Słowa, by to Ono 
zmieniało nasze życie. Najważniej-
sze jest przekonanie, że Bóg zna 
nas najlepiej i że Jego głos dociera 
do człowieka szczególnie w sytua- 
cji zagrożenia. Nie trzeba nawet 
specjalnych dowodów, by cieszyć 
się tym, iż nasze imiona zapisane 
są w niebie. Czy już wiem, w jaki 
sposób ja jestem wzywany? Czy 
poznałem już pełną czułości miłość 
mego Pana? 

 Ks. Tomasz Pełszyk

w numerze: 
Spotkanie opłatkowe władz z bp. Tadeuszem 
Pikusem w Drohiczynie

Świetlica w Domu Parafialnym w Zembrowie 

Otwarte serca w Kosowie Lackim

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

We wspólnocie Kościoła 
ważne jest, by nie tylko 
świątynie były pełne ludzi, 
ale przede wszystkim, by 
ci ludzie byli pełni Ducha 
Świętego.

Bp Tadeusz Pikus 
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„Samuel  
dorastał,  
a Pan był z nim.  
Nie pozwolił 
upaść żadnemu 
jego słowu  
na ziemię”  
  (1 Sm 3, 19)

WOŁANIE 
PO IMIENIU
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W przedświąteczną sobotę 20 grudnia 2014 r. w pa- 
rafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Zembrowie 

miało miejsce oficjalne otwarcie i poświęcenie świetlicy 
w  remontowanym Domu Parafialnym. Poświęcenia 
obiektu dokonał bp Tadeusz Pikus, który tego dnia 
koncelebrował również uroczystą Mszę św. w miejsco-
wym kościele. Na Eucharystii obecni byli ks. Tomasz 
Pełszyk, dziekan dekanatu sterdyńskiego, ks. Krzysztof 
Mielnicki, dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa 
Katolickiego, ks. Piotr Arbaszewski, dyrektor Wydziału 
Duszpasterstwa Rodzin i proboszcz parafii w Zem-
browie, oraz ks. Tomasz Szmurło, sekretarz Biskupa 
Drohiczyńskiego. W nabożeństwie uczestniczyli miesz-
kańcy parafii, w tym osoby zaangażowane w powstanie 
świetlicy, a  także przedstawiciele wspólnot (m.in. 
Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”) i ruchów 
działających na terenie diecezji oraz słuchacze Uniwer-
sytetu Rodziny Diecezji Drohiczyńskiej. Po Mszy św. 
wszyscy zgromadzili się w pięknie wyremontowanych 
pomieszczeniach dawnej sali katechetycznej i obejrzeli 
przestawienie „Kolędnicy misyjni”, przygotowane przez 
uczniów miejscowej szkoły podstawowej pod kierun-
kiem katechety Krzysztofa Błońskiego. Nie zabrakło 
podziękowań kierowanych przez proboszcza parafii 
ks. Piotra Arbaszewskiego do tych, którzy przyczynili 
się do remontu i wyposażenia świetlicy, w tym nadleś- 
niczego Roberta Płockiego z Nadleśnictwa Sokołów 
Podlaski, starosty sokołowskiego Leszka Iwaniuka 

i  innych ofiarodawców. Wzruszającym elementem 
spotkania było łamanie się opłatkiem i  składanie 
życzeń świąteczno-noworocznych. 

Świetlica parafialna powstała w ekspresowym tem-
pie dwóch miesięcy. W tym czasie wyburzono niektóre 
ściany, powiększając jej powierzchnię, wymieniono 
okna, drzwi, położono nowe posadzki i ogrzewanie, 
pomalowano ściany i sufit, zainstalowano nagłośnienie 
i sprzęt do projekcji filmów. Obok świetlicy znajduje 
się siłownia z wyposażeniem. Miejsce jest dostępne 
dla osób na wózkach. 

Świetlica będzie służyła nie tylko mieszkańcom para-
fii i innym wspólnotom, w godnych warunkach będą 
odbywały się tu kursy przedmałżeńskie i inne spotkania 
o zasięgu diecezjalnym.  Jadwiga Ostromecka

II

niedziela podlaska

krótko
KONCERTY KOLĘD

W okresie Bożego Narodzenia 
Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki 
Liturgicznej wystąpiły z kon-
certami kolęd w następujących 
parafiach: 
26 grudnia – Wyrozęby, Kożu-
chówek, Skibniew, parafia pw. 
Miłosierdzia Bożego w Sokoło-
wie Podlaskim, Łubin Kościelny 
i parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
w Bielsku Podlaskim, 
27 grudnia – Ugoszcz i parafia 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Węgrowie,
28 grudnia – Grodzisk k. Sterdyni, 
Zembrów, Ceranów, Małkinia 
(diec. łomżyńska), Dziadkowice, 
Boćki i parafia pw. Opatrzności 
Bożej w Bielsku Podlaskim.

HAJNÓWKA
28 grudnia w Hajnowskim Domu 
Kultury odbył się koncert kolęd 
katolickich, zorganizowany przez 
Akcję Katolicką, działającą przy 
parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Hajnówce. 

SOKOŁÓW PODLASKI
3 stycznia w parafii pw. św. Jana 
Bosko odbyło się spotkanie 
opłatkowe członków wspólnoty 
Domowego Kościoła, podczas 
którego Eucharystii przewodni-
czył bp Tadeusz Pikus. 

KORTYNICA
31 grudnia parafialny oddział 
KSM w Korytnicy zorganizował 
wieczór sylwestrowy dla mło-
dzieży z naszej diecezji. Spot- 
kanie rozpoczęło się Mszą św. 
w kościele pw. św. Wawrzyńca. 

WĘGRÓW
2 stycznia w bazylice mniejszej 
odbyło się świąteczne spotkanie 
Pasterza diecezji z księżmi z de-
kanatu węgrowskiego.

DROHICZYN
4 stycznia miało miejsce spotka-
nie opłatkowe Akcji Katolickiej, 
podczas którego Mszy św. w kap- 
licy WSD przewodniczył  
bp Tadeusz Pikus. 

Ks. Krzysztof Żero
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Mieszkańcy Zembrowa stawili się licznie

M ieszkańcy miasta i gminy Kosów 
Lacki kolejny raz pokazali, że 

mają otwarte serca na drugiego 
człowieka. Z  inicjatywy Urzędu 
Miasta i Gminy Kosów Lacki, Parafii 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny oraz Rady Rodziców przy 
Szkole Podstawowej im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego została 
przeprowadzona akcja zbiórki żyw-
ności, która trwała w dniach 6-14 
grudnia 2014 r. w sklepach: Gama, 
Groszek, POLOmarket. Z zebranych 
produktów przygotowano paczki 
dla 35 rodzin. Okazało się, że wokół 
jest wielu bardzo potrzebujących 
ludzi, dla niektórych to była jedy-
na możliwość zorganizowania 
godziwej Wigilii. Organizatorzy 
podkreślają, że pomoc trafiła pod 
właściwy adres. Obdarowani oka-
zali ogromną radość i wdzięczność 
za gest ludzkiej dobroci. Były łzy 
wzruszenia, uśmiechy dzieci.

Szczególnym przypadkiem była 
pewna rodzina, która miała wyjąt-
kowo trudną sytuację materialną. 
Okazało się, że nie mają nawet na 
czym gotować. Kilka wyjątkowych 
osób zareagowało błyskawicznie, 
kupując kuchenkę gazową. Wydaje 
się, że takie sceny można oglądać 
tylko w filmach, jednak nie brakuje 
wokół nas wspaniałych ludzi.

Podziękowania należą się oso-
bom, które wspierają akcję od 
początku, są nimi: burmistrz Koso-
wa Lackiego Jan Słomiak, ks. To- 
masz Pełszyk, a  także Urszula 
Krzymowska, przewodnicząca Rady 
Rodziców oraz koordynator całej 
akcji. Samochód i pomoc w rozwo-
żeniu paczek zapewnił naczelnik 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Koso-
wie Lackim dh Jan Pawlicki.

Kolejne podziękowania organiza-
torzy kierują do dyrektora Caritas 
Diecezji Drohiczyńskiej ks. Łuka-

sza Gołębiewskiego oraz dyrektora 
Domu Miłosierdzia Caritas im. Jana 
Pawła II w Sokołowie Podlaskim 
ks. Rafała Romańczuka. Zawsze 
współpraca parafii Kosów Lacki 
z Caritas przynosi pozytywne efekty. 
Dzięki temu potrzebujący otrzymali 
dużo większe paczki, które uzupeł-
niono o niezbędne produkty.

Czas Wigilii, sianko, biały obrus, 
opłatek, miejsce przy stole. To nie są 
tylko symbole, puste gesty, dzięki 
takim akcjom nabierają głębokiego 
sensu.  Jolanta Celińska

Otwarte serca
KOSÓW LACKI

ZEMBRÓW

Świetlica w Domu Parafialnym już otwarta
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Z zebranych produktów przygoto-
wano paczki dla 35 rodzin
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P rzez dwa lata w diecezji drohiczyńskiej z inicja-
tywy Joanny Wilgodzkiej, diecezjalnej doradczyni 

życia rodzinnego, i  ks. Piotra Arbaszewskiego, 
dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, odby-
wał się kurs nauczycieli Naturalnego Planowania 
Rodziny. W  przedświąteczną sobotę 20 grudnia 
w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Zembro-
wie uroczyście podsumowano kurs, a jego uczest-
niczki otrzymały dyplomy ukończenia. 

Głównym punktem uroczystości była Msza św. 
z homilią bp. Tadeusza Pikusa. Na nabożeństwie 
obecni byli m.in. uczestnicy kursu, a także doradcy 
życia rodzinnego, przedstawiciele Wspólnoty Trud-
nych Małżeństw „Sychar”, słuchacze Uniwersytetu 
Rodziny Diecezji Drohiczyńskiej, członkowie Kościoła 
Domowego. Następnie w trakcie spotkania opłatko-
wego w Domu Parafialnym odbyła się uroczystość 
rozdania dyplomów. Joanna Wilgodzka przybliżyła 
problematykę naturalnego planowania rodziny. 
Podkreśliła, że „zielone światło” dały tej problema-
tyce ustalenia II Soboru Watykańskiego, rozwinięte 
następnie w encyklice papieża Pawła VI „Humanae 
vitae”. Zaznaczyła, że Światowa Organizacja Zdro-
wia popiera metody naturalne. Poinformowała, że są 
one dedykowane małżeństwom, które planują bądź 
odkładają poczęcie dziecka, i  tym małżeństwom, 
które nie mogą doczekać się potomstwa. Poza tym, 
na co zwracają uwagę wybitni profesorowie, NPR 
pomaga wszystkim kobietom, które dzięki mowie 
ciała mogą kontrolować swój stan zdrowia. Poin-
formowała, że pierwszy stopień kursu ukończyło 
15 osób, kurs dwustopniowy – 9 osób z różnych 
parafii diecezji drohiczyńskiej. Następnie bp Tadeusz 
Pikus wręczył dyplomy, gratulując zdobytej wiedzy 
i umiejętności. Podziękował inicjatorom i uczest-
nikom kursu za wielkie zaangażowanie i  życzył 
umocnienia w tym bardzo ważnym dziele.

Kurs NPR przebiegał pod patronatem Polskiego 
Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Plano-
wania Rodziny oraz Instytutu Matki i  Dziecka 
w Warszawie. PSNNPR jest niedochodową orga-
nizacja pozarządową i  istnieje od 1989 r. Celem 
stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy doty-
czącej płodności i jej fizjologicznych uwarunkowań. 
Działania stowarzyszenia prowadzą do poprawy 
zdrowia psychofizycznego polskiego społeczeń-
stwa, umacniają rodzinę i  budzą szacunek do 
życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Na terenie kraju stowarzyszenie posiada oddziały 
terenowe, które realizują zadania statutowe organi-
zacji. PSNNPR od początku swego istnienia współ-
pracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami 
naukowymi oraz organizacjami promującymi NPR 
i wychowanie młodzieży do życia w rodzinie. Jest 
członkiem Europejskiego Instytutu Wychowania 
Prorodzinnego.  Jadwiga Ostromecka

III

wiadomości

Nowi nauczyciele NPR w diecezji drohiczyńskiej
zapraszamy
 OPŁATEK CARITAS
25 stycznia Mszą św. w kościele 
parafialnym pw. Matki Bożej 
z Góry Karmel w Bielsku Podla-
skim o godz. 12 rozpocznie się 
spotkanie opłatkowe Caritas 
z bp. Tadeuszem Pikusem. Po 
Eucharystii dalsza część odbędzie 
w budynku WTZ.

DLA MATURZYSTÓW
W dniach 30 stycznia – 1 lutego 
w WSD w Drohiczynie odbędą się 
rekolekcje powołaniowe dla ma-
turzystów i chłopców z wyższych 
klas szkół średnich (II i III kla- 
sa). Rozpoczną się one w piątek 
o godz. 18, zakończą w niedzielę 
o godz. 15. Uczestników nale- 
ży zgłosić do Rektoratu do  
25 stycznia. 

ŻYCIE KONSEKROWANE 
31 stycznia (sobota) w Drohiczy-
nie odbędzie się spotkanie księży, 
sióstr i braci zakonnych z okazji 
obchodów Dnia Życia Konsekro-
wanego. Wspólnoty na spotkanie, 
które rozpocznie się o godz. 15, 
zabierają ze sobą relikwie zało-
życieli i patronów. W programie 
m.in.: kaplica WSD – wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, 
Koronka do Miłosierdzia Bożego, 
konferencja ascetyczna, adoracja 
Najświętszego Sakramentu z moż-
liwością spowiedzi oraz procesja 
z relikwiami do katedry. Mszy św. 
przewodniczył będzie bp Tadeusz 
Pikus, kazanie wygłosi ks. Dariusz 
Matuszyński SDB. Zakończenie 
w refektarzu seminaryjnym 
wspólną agapą. 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
W dniach 7-8 lutego w sali para-
fialnej w Zembrowie odbędzie 
się I część katechez przedmał-
żeńskich. Kolejna, II część będzie 
miała miejsce w dniach 14-15 lu-
tego. Zgłoszenia, e-mail: petrus@
drdrohiczyn.pl, tel. 693-802-204. 

FORMACJA KAPŁANÓW
14 lutego w budynku WSD w Dro-
hiczynie w ramach Dnia Pasto-
ralnego odbędzie się spotkanie 
księży, wyświęconych w latach 
2010-2014.   Ks. Krzysztof Żero

ZEMBRÓW
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W trakcie spotkania opłatkowego odbyła się 
uroczystość rozdania dyplomów

D zieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Jana Pawła II w Siemiatyczach po raz 

kolejny w okresie świątecznym jako kolęd-
nicy misyjni odwiedzali domy w  para-
fii pw. św. Andrzeja Boboli. Dzieląc się 
radosną nowiną o narodzinach Zbawi-
ciela, opowiadali o trudnej sytuacji dzieci 
w Indiach. To właśnie na pomoc dla nich 
ofiarowali zebrane ofiary. Ze świąteczny-
mi życzeniami pośpieszyli też do Domu 
Opieki Społecznej, gdzie przy wspólnym 
śpiewaniu kolęd spędzili trochę czasu, 
aby sprawić radość przebywającym tam 
pensjonariuszom. Barbara Oleksiuk

Kolędnicy misyjni
SIEMIATYCZE
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Kolędnicy misyjni dotarli do Domu Pomocy Społecznej 
w Siemiatyczach
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W niedzielę 28 grudnia 2014 r. w Siemiaty-
czach odbyło się spotkanie Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich Diecezji Drohiczyńskiej. Uro-
czystej Eucharystii w kościele pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył  
bp Tadeusz Pikus, a wraz z nim przy stole 
Pańskim stanął ks. Dariusz Kujawa, moderator 
diecezjalny Ruchu Rodzin Nazaretańskich. 
Podczas Mszy św. modlono się o rozwój Ruchu 
Rodzin Nazaretańskich oraz za zmarłych 
członków tego ruchu.

W niedzielę Świętej Rodziny wiernych powi-
tał proboszcz ks. Stanisław Ulaczyk: „Dziś, 
kiedy patrzymy na Rodzinę z Nazaretu, do 
naszej świątyni przybyły Rodziny Nazare-
tańskie, ażeby tu, w Siemiatyczach, w święto 
Świętej Rodziny, spotkać się, uwielbiać Boga, 
ale zarazem doświadczać tego piękna, które 
wyłania się z każdej rodziny; a naśladowanie 
Świętej Rodziny jest dla nich drogą życia”. 

Bp Tadeusz Pikus mówił do wiernych: 
„W  niedzielę, kiedy wspominamy Świętą 
Rodzinę, próbujemy odnaleźć w sobie tę więź, 
którą każdy człowiek ma z tej racji, że zawsze 

rodzi się w rodzinie. Nie ma dla ludzi innego, 
właściwego życia na ziemi, jak to, które zapla-
nował Bóg, kiedy stwarzając mężczyznę i nie-
wiastę, ukazał życie tej wspólnoty jako rodziny, 
jako domu”. Ksiądz Biskup kontynuował tę 
myśl w kazaniu: „Każde życie ludzkie powinno 
mieć swój początek i rozwój w rodzinie, gdzie 
jest ojciec i gdzie jest matka. Tam życie poczyna 
się, rodzi się i rozwija. Mówimy, że miejscem 

poczęcia, narodzin, rozwoju, dojrzewania jest 
dom, a początek domowi daje małżeństwo”.

W niedzielę Świętej Rodziny w kościołach 
w  całej Polsce czytany był list Episkopatu 
Polski, w którym biskupi zwracali uwagę na 
problemy współczesnych rodzin, jednocześnie 
podkreślając, jak ważna jest dziś rola rodziny. 
Podobnie ks. Dariusz Kujawa zwracał uwagę, 
jak wiele rodzin jest dziś pogubionych, ale jed-
nocześnie podkreślał, jak wiele jest pięknych 
rodzin: „Jest wielki sens w tym, by dzielić się 
świadectwem wiary, nadziei, żywej miłości. 
Ludzie, którzy spotykają się z  przesłaniem 
ewangelicznym, widzą, że rodziny tym żyją, są 
też pociągani do Pana Boga i próbują tą drogą 
kroczyć. Myślę, że na tym polu Ruch Rodzin 
Nazaretańskich ma też wiele do zrobienia”.

Po Eucharystii wierni wraz z kapłanami 
składali sobie życzenia i przełamali się opłat-
kiem. Spotkanie miało charakter otwarty, 
opłatki rozdawano w całym kościele i każdy 
obecny na Eucharystii mógł uczestniczyć 
także w tej części spotkania Rodzin Nazare-
tańskich. Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

IV

Opłatek Rodzin Nazaretańskich
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G rupa 30 osób na czele z proboszczem para-
fii klasztornej w Węgrowie ks. Romualdem 

Koskiem 20 grudnia 2014 r. udała się na wyciecz-
kę do Warszawy. W wyjeździe brały udział osoby, 
które zaangażowały się w zbiórkę żywności „Tak, 
Pomagam!”. Zbiórka ta była zorganizowana 
w ramach ogólnopolskiej akcji przez Parafial-
ny Zespół Caritas działający przy parafii pw.  
św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy 
w Węgrowie. Celem podróży była sztuka semi-
naryjna wystawiana przez alumnów III roku 
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 
Warszawsko-Praskiej –  spektakl teatralny  
pt. „Miecz obosieczny” na podstawie dramatu 
Jerzego Zawieyskiego, w reżyserii Jerzego Zel-
nika, pod patronatem abp. Henryka Hosera SAC 
i bp. Marka Solarczyka. 

W Liście do Hebrajczyków (4,12) czytamy: 
„Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze 
niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do 
rozdzielenia duszy i ciała, stawów i szpiku, zdol-
ne osądzić pragnienia i myśli serca”. Tytułowa 
fraza w sztuce występuje wiele razy, odnosząc 
się do dysonansu moralnego głównego bohatera, 
który albo zginie, nie podporządkowując się woli 
króla, albo zatraci swoją duszę i życie wieczne, 
sprzeciwiając się głosowi sumienia.

Sztuka ukazuje, jak wielką wagę ma nasze 
posłuszeństwo wobec własnego sumienia. 
Widać to na co dzień w mediach, gdzie nie 
brak informacji, z których wynika, jak często 
dla ludzi najważniejsze są pieniądze, władza 
lub wysokie stanowiska oraz awanse, a ich 
zdobywanie nierzadko dokonuje się poprzez 
świadome i  dobrowolne deptanie ludzkiej 
godności.

Akcja spektaklu osadzona jest w XVI-wiecz-
nej Anglii, kiedy król Henryk VIII zrywa 

jedność z  papiestwem. Jego bliski doradca 
i przyjaciel Tomasz More nie popiera takiego 
działania. Świętość nie jest dana od uro-
dzenia. Tomasz More zajmował się wieloma 
sprawami: był ojcem rodziny, wiódł głębokie 
życie duchowe, służył radą królowi jako kanc-
lerz, prowadził pracę naukową. Miał wiele 
przesłanek do tego, aby ulec pokusie – żyć 
dalej i być ojcem, doradcą, naukowcem. Jed-
nak wybrał śmierć za wolność sumienia, za 
prawdę, za Boga. Z całą pewnością na jego 
wybór wpłynęło dotychczasowe życie. Każda 
chwila codzienności. Celem sztuki jest także 
pokazanie, że świętość jest dla każdego: dla 
ojca i matki, naukowca, polityka etc. I walka 
o nią zaczyna się teraz! 

W konkluzji spektakl ten wywołał we 
mnie wiele emocji. Z jednej strony mogliśmy 
ujrzeć wspaniałą, iście altruistyczną posta-
wę świętego, który w zgodzie z sumieniem, 
mimo wielu pokus, postanowił swoje życie 
oddać Bogu. Natomiast z  drugiej możemy 
dostrzec, że ludzie w obliczu śmierci, zagro-
żenia życia są w stanie dokonać wielu amo-
ralnych, sprzecznych z  dogmatami naszej 
wiary czynów. 

Klaudia Kędzior
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Do Warszawy grupa 30 osób udała się 
ze swym proboszczem ks. Romualdem 
Koskiem

Po Eucharystii wierni wraz z kapłanami skła-
dali sobie życzenia i przełamali się opłatkiem

Wierność głosowi sumienia czasem kosztuje życie
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Zebrani złożyli sobie życzenia oraz podzielili się opłatkiem
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P rzybyło na nie blisko 250 przedstawicieli 
parlamentu i  rządu oraz władz woje-
wódzkich, marszałkowie, radni, sta-

rostowie, przewodniczący rad, prezydenci, 
burmistrzowie i wójtowie, kuratorzy oświaty, 
dyrektorzy powiatowych szpitali, nadleśni-
czy i leśniczy, komendanci wojewódzcy oraz 
powiatowi służb mundurowych, dyrektorzy 
ośrodków kultury i muzeów, przedsiębiorcy 
oraz dziennikarze.

Dobry przywódca  
to dobry gospodarz
Składając życzenia, bp Tadeusz Pikus pogra-
tulował dużej liczbie przybyłych objęcia sta-
nowisk po wygranych wyborach. Podkreślił 
jednak, że sukces lidera zależy od rozwoju 
i zaangażowania innych. „Dobry przywódca 
bowiem przy pomocy zwyczajnych współpra-
cowników osiąga rzeczy nadzwyczajne” –  
powiedział. Ukazał też kilka cech dobrego 
gospodarza, który dba o swój dom, niezależ-
nie, czy jest to rodzina, gmina, przedsiębior-
stwo, czy państwo. Ma on służyć prawdzie, 
nie tolerować fałszerstw, manipulacji i samo-
woli władzy. „Życie społeczne i gospodarka 
dla dobrego gospodarza to nie kasyno gry, 
lecz troska i zabieganie o pokój i dobrobyt” –  
podkreślił Ksiądz Biskup. Życzył pokoju 
Chrystusa, który oznacza zaangażowanie 

w budowę lepszego świata i życzliwe zbli-
żenie się do Boga i ludzi. 

O etyce w życiu publicznym
Zebrani wysłuchali wystąpienia zatytułowa-
nego: „Etyka w życiu publicznym” ks. prof. 
dr. hab. Piotra Mazurkiewicza z UKSW w War-
szawie. Prelegent ukazał wartości i dążenia, 
wpisane w naturę każdego człowieka, które 
dopiero chrześcijaństwo wniosło w naszą kul-
turę, opierając się na fundamencie godności 
osoby, wypływającej z podobieństwa do Boga. 
Ukazał, że chrześcijaństwu zawdzięcza się 
m.in. podkreślenie godności kobiety, monoga-
miczne małżeństwa, powszechne ekonomiczne 
myślenie, znoszące niewolnictwo, a także samą 

demokrację. Powiedział też, że to chrześcijań-
stwo naprawdę wniosło desakralizację świata, 
odrywając go od niezliczonych codziennych 
bóstw naturalnych i ukazując że wszystko, co 
jest stworzone, to dzieło jednego Boga. 

Informacjami na temat przygotowań w die-
cezji drohiczyńskiej do Światowych Dni Mło-
dzieży w 2016  r. podzielił się z zebranymi  
ks. Andrzej Lubowicki, apelując o włączenie się 
w ich organizowanie oraz dobre zaprezentowa-
nie regionu młodzieży przybyłej z zagranicy. 

Czas życzeń
Życzenia w imieniu władz Pasterzowi diecezji 
drohiczyńskiej złożył marszałek województwa 
podlaskiego Mieczysław Baszko. Swoje życze-
nia zarówno Biskupowi Drohiczyńskiemu, jak 
i przybyłym złożył bp Antoni Dydycz, ukazując 
w nich radość z przyjęcia Chrystusa, który może 
zerwać wszelkie więzy zniewolenia człowieka. 
Zebrani złożyli sobie życzenia oraz podzielili 
się opłatkiem przy śpiewie kolęd w wyko-
naniu Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki 
Liturgicznej. 

 Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek. 
Spotkanie to – tak jak każdego roku – odbyło się 
pomiędzy uroczystością Narodzenia Pańskiego 
według kalendarzy gregoriańskiego i juliań-
skiego, zgodnie z którym obchodzą ją wierni 
prawosławni, licznie w nim uczestniczący. 

Ks. Artur Płachno

V

wydarzenia

SPOTKANIE OPŁATKOWE WŁADZ 
Z BP. TADEUSZEM PIKUSEM W DROHICZYNIE

Oprawę muzyczną zapewniły Drohiczyńskie 
Warsztaty Muzyki Liturgicznej

Zgodnie z dwudziesto-
letnią tradycją 3 stycznia 
w auli Wyższego Semi-
narium Duchownego 
w Drohiczynie odbyło 
się doroczne spotkanie 
opłatkowe przedstawi-
cieli władz państwo-
wych, samorządowych 
oraz służb różnych 
szczebli z biskupem 
drohiczyńskim Tade-
uszem Pikusem. Obecny 
był także inspirator tych 
spotkań biskup senior 
Antoni Dydycz
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P rzed świętami Bożego Narodze-
nia 2014 r. w Zespole Szkół im. 

Orła Białego w Ostrówku (gmina 
Łochów) grupa teatralna „Game 
Over” wystawiła spektakl świątecz-
no-profilaktyczny zatytułowany 
„Dwa oblicza Wigilii”. Grupa działa 
w ramach świetlicy opiekuńczej. Jej 
członkami są uczniowie miejscowe-
go Gimnazjum, a zajęcia prowadzą 
panie Ewelina Miciukiewicz i Jolan-
ta Podgórska. One też są autorkami 
scenariusza i reżyserkami przedsta-
wienia. Grupa wystąpiła trzykrot-
nie: dla uczniów, dla rodziców i dla 
pensjonariuszy miejscowego Domu 
Pogodnej Starości. Nie zabrakło  
też gości – przewodniczącego Rady 
Miejskiej w  Łochowie Andrzeja 
Suchenka oraz członków Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 

W świąteczny nastrój wprowadzi-
ły widzów śnieżynki piosenką „Last 
Christmas”. Spektakl składał się 
z dwóch części i pokazywał, zgodnie 
z tytułem, dwa oblicza Wigilii – nie-
dobre, ciemne, i jasne, szlachetne. 
Poszczególne scenki przedstawiały 
problemy, które niszczą życie wielu 
ludziom. Mamy więc bezdomnego 

i  dziewczynkę z  zapałkami, jest 
nieszczęśliwa rodzina z wiecznie 
pijanym ojcem w roli głównej, jest 
rodzina, w  której zapracowana 
matka nie ma czasu ani dla dzieci, 
ani na odpoczynek, ani na święto-
wanie. I jest wreszcie bizneswoman, 
bogata, ale bardzo samotna, i też 
nieszczęśliwa. Wszystkich przy-
gniatał ciężar życia, od którego 
zapragnęli się uwolnić. Pod koniec 
każdej scenki poszczególni bohate-
rowie składają więc swoje ciężary 
w postaci kamieni podrzuconych im 

przez czarne postacie obok żłóbka 
z Dzieciątkiem i  czuwającej przy 
nim Maryi. W zamian otrzymują 
serca symbolizujące miłość i dobro. 
Dzięki zbliżeniu do Najświętszej 
Panienki, spotkaniu z Nią, przecho-
dzą metamorfozę i otwierają się na 
nowe wartości. Pijak zmienia się 
w porządnego męża i ojca, uczęsz-
czającego z  rodziną do kościoła, 
zapracowana matka nie tylko sama 
inaczej organizuje swój czas, ale 
i przekonuje do zwolnienia tempa 
swoje córki. I wreszcie samotna 

bizneswoman, gdy odwiedza ją bez-
domny z dziewczynką, rozpoznaje 
w nim dawnego przyjaciela, który 
zagubił się w życiu. Przerywnikami 
poszczególnych scenek były piękne, 
polskie kolędy oraz życzenia zło-
żone wierszem ks. Jana Twardow-
skiego. Całość zakończył żydowski 
taniec, podczas którego wszyscy 
wielbili Pana w rytm piosenki „Hava 
nagila”.

Wzruszające i pouczające przed-
stawienie, zagrane przez młodych 
aktorów z ogromnym zaangażo-
waniem i  bardzo profesjonalnie, 
dostarczyło widzom wielu przeżyć, 
ale też powodów do refleksji, do 
zastanowienia się nad życiem. 
A wszystko to na tle świątecznej, 
starannie przygotowanej scenerii. 

Widzowie gorąco oklaskiwali 
autorki przedstawienia i jego wyko-
nawców, nie żałowali ciepłych słów 
uznania, a dyrektor Zespołu Szkół 
Marzenna Dobrzańska podzięko-
wała im za pracę, zaangażowanie 
i  dostarczenie wielu wzruszeń, 
a z okazji świąt życzyła wszystkim, 
by ich Wigilie miały tylko jedno 
oblicze – jasne i szczęśliwe. 

Inga Tarapata 

W okresie poprzedzającym święta 
Bożego Narodzenia 16 grudnia 

2014 r. kadra, uczestnicy, rodzice 
oraz zaproszeni goście spotkali 
się, aby podzielić się opłatkiem. 
Wspólnie z warsztatem ten dzień 
świętowały dzieci ze Świetlicy Śro-
dowiskowej „Promyk Dnia” Caritas 
Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku 
Podlaskim oraz goście: bp Antoni 
Pacyfik Dydycz, zaproszeni kapła-
ni oraz przedstawiciele instytucji 
samorządowych. 

Gospodarzami spotkania byli 
ks. Łukasz Gołębiewski – dyrek-
tor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 
oraz Monika Piotrowska-Śliwiń-
ska – kierownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Bielsku Podlaskim. 

Spotkanie odbyło się, jak zwyk- 
le, w odświętnie przystrojonej sali 
widowiskowej. Przy suto zasta-

wionych tradycyjnymi wigilijnymi 
potrawami stołach zasiedli obok 
uczestników i  ich rodzin także 
zaproszeni goście. Spotkanie roz-
poczęło się odczytaniem Ewangelii 
według św. Łukasza o narodzeniu 

Jezusa. Modlitwę w intencji zebra-
nych gości oraz błogosławieństwa 
opłatków dokonał bp Dydycz. 

Najważniejszym, ale najprzy-
jemniejszym elementem spotka-
nia było dzielenie się opłatkiem 

i składanie sobie życzeń. Wszyscy 
zebrani kierowali do siebie ciepłe 
słowa o zdrowiu i szczęściu.

W trakcie spotkania część 
artystyczną pt. „Dziewczynka 
z zapałkami”, opartą na utworze 
miejscowej poetki Beaty Jacewicz, 
przedstawili uczestnicy warszta-
tu (została przygotowana przez 
pracownię doświadczania świata, 
muzyki i  teatru). Motyw zawarty 
w utworze wywołał ogromne wzru-
szenie wśród obecnych. Wspólnie 
też śpiewane były kolędy.

Na koniec spotkania niekwe-
stionowanym bohaterem był św. 
Mikołaj przybyły z  bogato wyp-
chanym workiem prezentów. 
Spotkanie przebiegło w  bardzo 
miłej, ciepłej, świątecznej atmo- 
sferze.

Jadwiga Mariola Wiercińska
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Wzruszające i pouczające przedstawienie dostarczyło widzom wielu 
przeżyć, ale też powodów do refleksji

Modlitwę w intencji zebranych gości oraz błogosławieństwa opłatków 
dokonał bp Antoni Dydycz

„Dwa oblicza Wigilii”

Opłatek w Warsztacie Terapii Zajęciowej
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PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO  
ŚWIATŁA POKOJU 
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Bp Tadeusz Pikus przed podzieleniem się opłatkiem złożył życzenia

Komendant biel-
skiego  hufca  
phm. Dariusz Kośko  
odebrał światełko 
od Chorągwi  
Białostockiej

W uroczystym przekazaniu Betlejemskie-
go Światła Pokoju uczestniczyli m.in.:  
bp Tadeusz Pikus, burmistrz Bielska Pod-

laskiego Jarosław Borowski, wójt gminy Raisa 
Rajecka, starosta bielski Sławomir Jerzy Snar-
ski, przedstawiciele duchowieństwa i  służb 
mundurowych oraz licznie zebrani harcerze, 
zuchy, mieszkańcy miasta. 

– Po raz kolejny gromadzimy się tutaj, aby 
być świadkami ważnego wydarzenia dla mia-
sta i  całej społeczności harcerskiej. Bo oto 
Betlejemskie Światło Pokoju, które przeby-
ło długą drogę, dotarło do Bielska – mówił, 
witając zebranych, kapelan ks. Piotr Jurczak. 
Ogień przywiózł z Chorągwi Białostockiej do 
Bielska hm. Andrzej Bajkowski, od którego 
ognisko wraz z Księdzem Biskupem zapalili 
włodarze miasta i powiatu. W tym czasie na 
palcu rozbrzmiewały kolędy. Ognia pilnował 
mianowany strażnik.

Bp Pikus powitał zuchów, harcerzy pozdro-
wieniem „Czuwaj”. Podkreślił, że był zuchem 
przez dwa lata. Uczestniczył w nocnych wypra-
wach do lasu, gdzie trzeba było pokonać lęk 
i w ciemności, bez latarki, odnajdywać wska-
zany cel. – Ten ogień (Betlejemskie Światło 
Pokoju – przyp. red.) symbolizuje osobę Jezusa 
Chrystusa. Jeśli ktoś przyjmie do swego serca 
Chrystusa jako Pana swego, to w  jego sercu 
i  duszy pojawią się światło i  pokój – mówił 
Ksiądz Biskup. 

– Stwórca nie mógł dać nam większego 
prezentu jak Boże Narodzenie. Chrystus jako 

światło, dobro, miłość przychodzi na ziemię 
– mówił starosta Sławomir Jerzy Snarski. Na 
nadchodzące święta dobroci, miłości i prze-
baczenia starosta życzył, aby Dziecię Boże 
napełniło nas szacunkiem i miłością. 

Po ceremonii przekazania światła przy 
ratuszu i  wręczeniu insygniów harcerskich 
Pasterzowi diecezji wszyscy zostali zapro-
szeni do restauracji „Podlasianka”, gdzie 
modlitwie przewodniczył bp Pikus. Po 

wysłuchaniu fragmentu Ewangelii zwiastu-
jącej narodzenie Syna Bożego życzenia złoży-
li: Ksiądz Biskup, kapelan ks. Piotr Jurczak, 
komendant Komendy Hufca phm. Dariusz 
Kośko, po których to zebrani przełamali się 
opłatkiem i podzielili prosforą. Spotkanie było 
okazją do złożenia życzeń imieninowych Dariu-
szowi Kośko.

W spotkaniu uczestniczyły drużyny har-
cerskie i zuchowe z miasta i powiatu, obecni 
byli wieloletnia komendant bielskiego hufca 
hm. Stanisława Korzeniewska oraz harcerze 
seniorzy.

Następnego dnia harcerze roznieśli Betle-
jemskie Światło Pokoju do szkół, zakładów 
pracy i złożyli życzenia świąteczne. 

 Tadeusz Szereszewski

VII

okołoświątecznie

18 grudnia 2014 r.  
w Bielsku Podlaskim  
na pl. Jana Pawła II  
przy miejskim ratuszu  
odbyło się przekazanie  
Betlejemskiego Światła Pokoju. 
Tegorocznym hasłem akcji  
były słowa św. Jana Pawła II:  
„Zacznijcie dzieło pokoju  
w sobie, byście sami  
napełnieni pokojem  
mogli nieść pokój innym”

Ognisko wraz z Księdzem Biskupem zapalili 
włodarze miasta i powiatu
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P odczas grudniowego week-
endu (19-21 grudnia 2014 r.)  

w Siemiatyczach odbył się 5. Świą- 
teczny Turniej Piłki Siatkowej 
Dziewcząt o Puchar Burmistrza 
Miasta Siemiatycze. Do Sie-
miatycz przyjechały siatkarki 
z  różnych stron Polski, a  także 
z zagranicy. Gospodarze zadbali, 
by uczestnicy imprezy odbywa-
jącej się kilka dni przed Bożym 
Narodzeniem, nie tracąc niczego 
z zawodów, mogli też uczestni-
czyć w Mszy św. W niedzielę rano 
w hali widowiskowo-sportowej 
celebrowano Eucharystię. Przy 
stole Pańskim stanął ks. Robert 
Grzybowski, kapłan od lat zwią-
zany ze środowiskiem sportow-
ców. Na Mszę św. sprawowaną 
w tych nietypowych warunkach 
przyszli młodzi sportowcy, ich 

rodziny i  przyjaciele. Organi-
zatorzy zadbali o  odpowiednie 
przygotowanie obiektu sportowe-
go i oprawę Eucharystii. Wśród 

sportowców rozdzielono czyta-
nia, psalm, zadbano też o oprawę 
muzyczną. Wszystko to stworzyło 
idealne warunki, by każdy, kto 

wyraził taką wolę, mógł rozpo-
cząć niedzielny dzień od wspólnej 
modlitwy.

Podczas homilii ks. Grzybow-
ski, szukając słów i obrazów naj-
bardziej trafiających do młodych 
ludzi, wyjaśniał, jak ważne jest, by 
słuchawki, które często mamy na 
uszach, podłączone były do odpo-
wiedniego urządzenia. Zachęcał, 
by nasze słuchawki połączone 
były z Pismem Świętym. Podkreś- 
lał, jak istotne jest wsłuchiwanie 
się w głos Boży. Kapłan przeko-
nywał, aby nie zniechęcać się, 
kiedy może nie rozumiemy Pisma 
Świętego, i wytrwale uczyć się 
słuchać Boga. 

Rodzice dzieci jeżdżących czę-
sto na zawody sportowe nieraz 
zwracają uwagę, że młodzież 
z powodu takich imprez organi-
zowanych w niedziele nie może 
uczestniczyć w  Eucharystii. 
Podczas Turnieju Piłki Siatko-
wej w Siemiatyczach każdy, kto 
chciał, mógł rozpocząć niedzielę 
od udziału w Mszy św. specjal-
nie dla sportowców odprawionej 
w hali sportowej.

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

Z okazji święta Świętej Rodziny 
28 grudnia 2014 r. w gościn-

nym Gimnazjum Gminy Liw 
w Węgrowie odbył się doroczny, 
jubileuszowy 10. Turniej Sza-
chów Rodzinnych.

W turnieju wystartowała rekor-
dowa liczba 30 rodzin, w  tym  
65 uczestników. Rodziny przyje-
chały z: Sokołowa Podlaskiego, 
Krynek, Warszawy, Węgrowa, 
Wyszkowa nad Bugiem, Kryp, 
Łukowa, Wojcieszkowa, Siemia-
tycz, Ruchny, Żeleźnik i Wołomina.

Turniej rozpoczął się uroczystą 
Mszą św. w bazylice węgrowskiej. 
Przybyłych gości przywitał ks. Krzy- 
sztof Domaraczeńko. Rozegrano 
7 rund systemem szwajcarskim 
przy tempie 15 minut na zawod-
nika. Turniej sędziował Walde-
mar Kulik z Węgrowa. 

Turniej wygrało rodzeństwo 
Konrad i  Jakub Szczygłowie 
z Krynki. II miejsce zajęło rów-
nież rodzeństwo Michał i  Mar-
cin Hryszkiewiczowie z Wyszko-
wa nad Bugiem. III – Wojciech 
i Antoni Szczygłowie z Krynki. 
W nagrodę zwycięzcy otrzyma-
li puchary, medale, obrazy ze 

Świętą Rodziną, książki, czaso-
pisma.

W trakcie turnieju tradycyjnie 
odbył się Festiwal Ciast. Każda 
rodzina biorąca udział w  tur-
nieju szachowym przywiozła 
ciasto. Zawodnicy głosowali na 
poszczególne wypieki. Najlep-
szym ciastem okazał się wypiek 
Danuty Orzełowskiej z Ruchny, 
II miejsce zajął Andrzej Zalew-
ski z Wołomina, III – Romualda 
Ćwiek z Warszawy. Najlepsi otrzy-
mali puchary, medale i  obrazy 

Świętej Rodziny. Zwycięzcom 
gratulujemy.

Dziękuję Waldemarowi Kuliko-
wi za sędziowanie, dyrektorowi 
gimnazjum Krzysztofowi Litce za 
gościnność i Zbigniewowi Czar-
nockiemu. 

Turnieje szachów rodzinnych 
mają już 9-letnią tradycję. Pierw-
szy odbył się 12 lutego w 2006 r. 
w  Dziadkowicach, wygrali go 
wówczas Józef, Anna i Agata Fla-
zińscy z Sokołowa Podlaskiego.

Ks. Krzysztof Domaraczeńko
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Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, obrazy ze Świętą Rodziną, 
książki i czasopisma

Ks. Robert Grzybowski zachęcał, by wytrwale uczyć się słuchać Boga
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Najpierw Msza św., potem mecz

10. Turniej Szachów Rodzinnych

Czy wiesz, że...
Sekcję Wydarzeń Diecezjal-
nych Światowych Dni Mło-
dzieży Diecezji Drohiczyń-
skiej tworzą ks. Zbigniew 
Rostkowski i ks. Andrzej 
Lubowicki.

SIEMIATYCZE
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