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W e wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes 11 lute-

go obchodzimy 23. Światowy Dzień 
Chorego. Został on ustanowiony 
w 1992 r. przez św. Jana Pawła II. 
Myślą przewodnią w tym roku są 
słowa z Księgi Hioba: „Niewidome-
mu byłem oczami, chromemu słu-
żyłem za nogi” (29,15). Dzień ten 
poświęcony jest modlitwie, refleksji 
i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy 
cierpią na duszy i na ciele. Chorzy, 
jednocząc się z Chrystusem cierpią-
cym na krzyżu, uczestniczą w Jego 
zbawczym dziele. 

Dzień Chorego jest okazją do 
spotkań formacyjno-modlitewnych 
ludzi zaangażowanych w opiekę 
nad chorymi, m.in. kapelanów, 
sióstr zakonnych, lekarzy i  pie-
lęgniarek oraz wolontariuszy. 
W kościołach, kaplicach szpital-
nych, hospicjach i w domach pomo-
cy społecznej zostaną odprawione 
Msze św. w intencji ludzi starszych, 
chorych i  ich opiekunów. Odbędą 
się pielgrzymki chorych do san- 
ktuariów maryjnych. Wolontariusze 
odwiedzą swoich podopiecznych 
w szpitalach, hospicjach i domach 
opieki, wręczając im upominki. 
Organizowane będą także wystawy 
prac, wykonanych przez osoby nie-
pełnosprawne i chore oraz koncerty 
muzyczne. W tym dniu szczególnie 
otoczmy opieką duchową i naszą 
życzliwością ludzi chorych oraz 
samotnych. Ks. Krzysztof Żero

Troska o chorych

B ardzo pouczająca jest aneg-
dotka o dziewczynce, która 
niosła na plecach niewiele 

od niej mniejszego chłopca. Na 
czyjąś uwagę, że dźwiga zbyt 
wielki dla siebie ciężar, rezolutnie 
odpowiedziała: „To nie ciężar, to 
mój brat!”. Podobną myśl wyra-
żają obrazki z Afryki, pokazujące 
mamy „obciążone” potomstwem 
przy pracy w domu i na polu. Tak 
bliski związek matki z dzieckiem 
staje się doskonałą ilustracją rela-
cji między Bogiem a nami.

Zmęczony i wyczerpany choro-
bą Hiob postrzega swój los w naj-
ciemniejszych barwach. Najbar-
dziej dokucza mu brak nadziei, 
ponieważ doskonale wie, że nikt 
nie jest w stanie przejąć ciężaru, 
który – nie wiadomo dlaczego – 
stał się jego udziałem. Przekonany 
o tym, że szczęście, jak wyobrażali 
to sobie współcześni mu Izraeli-
ci, dotyczy tylko lat ziemskiego 
życia, prosi Boga o  sprawiedli-
wość, czyli chce, by Pan odpłacił 
mu według jego zasług: pobożno-
ści, dobroczynności, uczciwości… 
Hiob nie pojął do końca zamia-

rów Najwyższego. Nie pojęli ich 
również współcześni Jezusowi 
ludzie. Przekonani, że Nauczy-
ciel z Nazaretu jest 
przede wszystkim 
lekarzem-cudotwór-
cą, przynosili swoich 
chorych i cieszyli się 
z  ich uzdrowienia. 
Chrystus natomiast 
pragnął, by odzyska-
nie zdrowia stało się 
początkiem ich nowe-
go życia. Chciał też, 
by sami uzdrowieni 
doszli do prawdy 
o  Jego tożsamości. 
Rozgłaszanie Dobrej Nowiny 
i wyrzucanie złych duchów było 
walką o człowieka – o jego zdro-
wą duszę i dobrze uformowane 
sumienie. Św. Paweł upodobnił się 
do Mistrza przez to, że nie zabiegał 
o swoją chwałę. Widział w posłan-
nictwie głoszenia Ewangelii swój 
obowiązek, za który świadomie 
nie oczekiwał żadnej zapłaty. 
Pozostając całkowicie wolnym, 
wybrał postawę zależności od 
wszystkich, z nadzieją na więk-

sze skutki apostołowania i na to, 
że zbawcze owoce podjętej misji 
staną się również jego udziałem.

Człowiek nieustan-
nie staje wobec po 
ludzku niewytłuma-
czalnych problemów 
bólu, cierpienia, 
śmierci. Bywa, że kon-
centruje się tylko na 
tym ciężkim doświad-
czeniu i  stopniowo 
traci wszelką ufność. 
Rozwiązaniem jest 
niewątpliwie spoj-
rzenie na Chrystusa, 
który „wziął na siebie 

nasze słabości i nosił nasze choro-
by”. Jezus wprawdzie czasami daje 
cudowną ulgę, ale zwykle staje 
przy nas jako solidarny z nami 
we wszystkim: podnosi słabego, 
obmywa ubrudzonego grzechem, 
w swoich ranach zanurza ciężko 
chorego. Ukrzyżowany Zbawiciel 
bierze na swe ramiona każdego, 
kto w końcu uświadomił sobie, 
że o własnych siłach nie zdoła 
powstać ze swojej duchowej 
nędzy… Ks. Tomasz Pełszyk

NA RAMIONACH JEZUSA

w numerze: 

Rozmowa z ks. Łukaszem Kuźmą, kapelanem 
Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach 

O działalności Niepublicznego Przedszkola 
Sióstr Salezjanek w Sokołowie Podlaskim

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Zadaniem chrześcijanina 
powinno być szukanie ścieżki 
do Boga i drugiego człowieka. 
Musi on uczyć się zarówno 
nieść pomoc innym, jak i od 
innych ją przyjmować, tak 
aby nimi nie pogardzać i nie 
urażać. Bp Tadeusz Pikus 

„Jezus uzdrowił 
wielu dotkniętych 
rozmaitymi choro-
bami i wiele złych 
duchów wyrzucił, 
lecz nie pozwa-
lał złym duchom 
mówić, ponieważ 
wiedziały, kim On 
jest”  
 (Mk 1, 34)
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N a zaproszenie Bractwa Zabrodzkiego z Niegowa 
18 stycznia w parafii pw. Świętej Trójcy w tej 

miejscowości (diecezja warszawsko-praska) gościł 
ks. Mieczysław Rzepniewski – znany i  ceniony 
poeta, kapłan diecezji drohiczyńskiej. W koście-
le powitał go proboszcz niegowski ks. Andrzej 
Rybicki. Podczas muzyczno-poetyckiego wieczoru 
(spotkanie miało miejsce po Mszy św. wieczornej) 
uczennice Publicznego Gimnazjum w Zabrodziu, 
przygotowane pod kierunkiem Jacka Gajewskiego, 
śpiewały pieśni religijne oraz recytowały wiersze 
poety z Podlasia z tomiku „Wyznania pielgrzyma”. 
Zebrani, którzy licznie stawili się na to wieczorne 
niedzielne spotkanie, usłyszeli także pieśń napi-
saną i skomponowaną przez ks. Rzepniewskiego 
w  wykonaniu organisty Pawła Getki. Wybrane 
utwory zaprezentował również sam autor. 

Tradycyjnie już, na zakończenie, ks. Mieczysław 
podpisywał swoje książki. Chętnych po autograf 
nie brakowało.

Organizatorem i  prowadzącym spotkanie był 
Arkadiusz Redlicki z Bractwa Zabrodzkiego.

Ks. Mieczysław Rzepniewski zadebiutował 
tomikiem poezji „W  labiryncie dróg Bożych” 

(1992), do dziś ma ich na koncie już 28. Jest 
członkiem Związku Literatów Polskich, tłuma-
czem książek Michaela Quoista: „Spotkanie ze 
słowem Pana”, „Zwierzenia serdeczne”, „Rozmowy 
o  miłości”, autorem czterech tomów rozważań 
i scenariuszy przedstawień. Obecnie pełni funkcję 
proboszcza w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożenia Wiernych w Klichach, przez wiele lat 
wykładał w  Wyższym Seminarium Duchownym 
w Drohiczynie. Edyta Hartman

W sobotę 17 stycznia gościem Uniwersytetu Rodziny 
Diecezji Drohiczyńskiej był Mieczysław Guzewicz, 

autor książek i  opracowań dotyczących tematyki 
małżeństwa i rodziny, znany w kraju i za granicą, 
członek Rady ds. Rodziny przy Komisji Episkopatu 
Polski, Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej, szczęśliwy mąż i ojciec. 
Mieczysław Guzewicz jest jednym z najlepszych 
w Polsce specjalistów od problematyki rodziny, jego 
wyjątkowe konferencje i  prelekcje dla narzeczo-
nych, małżonków, rodziców i duszpasterzy cieszą 
się ogromną popularnością.

Sobotnie zajęcia tradycyjnie odbyły się w  I LO 
w Sokołowie Podlaskim, a uczestniczyło w nich 
kilkadziesiąt osób z  terenu całej diecezji. Był też 
obecny  ks. Piotr Arbaszewski, dyrektor Wydziału 
Duszpasterstwa Rodzin w naszej diecezji i organi-
zator URDD.

Przedmiotem konferencji były najważniejsze zasady 
budowania wspólnego szczęśliwego życia w małżeń-
stwie. Wykładowca mówił o problemach współczes- 
nych małżeństw i przedstawiał recepty na ich uzdro-
wienie. Prezentował zatrważające dane statystyczne, 
m.in. dotyczące eskalacji rozwodów – w ubiegłym roku 
zawartych zostało 190 tys. małżeństw, orzeczono  
70 tys. rozwodów. Podkreślił, że obecnie w Polsce 
sądy coraz łatwiej orzekają rozwody i zauważalny jest 

totalny atak na rodzinę. Nie zabrakło refleksji o istocie 
sakramentu małżeństwa na podstawie wybranych 
fragmentów Pisma Świętego i w kontekście wypowie-
dzi św. Jana Pawła II. Prowadzący zwracał uwagę na 
potrzebę budowania jedności małżeństwa, trwałych 
i  silnych więzi. Wielokrotnie przytaczał przykłady 
z  życia konkretnych osób, co sprawiało, że forma 
przekazu była barwna. Tym, którzy są zainteresowani 
poruszaną problematyką, można polecić takie m.in. 
książki Mieczysława Gucewicza, jak: „Jak być dobrym 
ojcem, „Miłość małżeńska może być piękna”, „Miłość 
i służba w małżeństwie”, a także wykłady dostępne 
do odsłuchania w Internecie.  Jadwiga Ostromecka

II

niedziela podlaska

krótko
 BIELSK PODLASKI
22 stycznia w Bielskim Domu 
Kultury uczniowie Gimnazjum 
nr 1 im. Niepodległości Polski 
zaprezentowali spektakl o ży-
ciu i męczeńskiej śmierci  
bł. ks. Antoniego Beszty-Bo-
rowskiego, zamordowanego 
wraz z grupą mieszkańców 
miasta przez hitlerowców 
w Lesie Pilickim. 
W dniach 24-25 stycznia w sali 
widowiskowej Bielskiego 
Domu Kultury odbył się  
16. Ogólnopolski Festiwal Ko-
lędy i Pastorałki Współczesnej 
„Kantyczka 2015” 

SIEMIATYCZE
22 stycznia miał miejsce Pod-
laski Przegląd Kolęd i Pastora-
łek Osób Niepełnosprawnych 
„Siemiatycka Stajenka 2015”. 
Warsztat Terapii Zajęciowej, 
prowadzony przez Siostry 
Karmelitanki po raz piąty 
zorganizował „Siemiatycką 
Stajenkę”, zapraszając do 
integracji i wspólnego kolędo-
wania osoby niepełnosprawne 
z Podlasia i Mazowsza. 

BOĆKI
25 stycznia, na zakończenie 
Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan, w sanktuarium 
św. Antoniego została od-
prawiona Msza św. o jedność 
chrześcijan; w tej samej 
intencji 18 stycznia w tam-
tejszej cerkwi prawosławnej 
Zaśnięcia Najświętszej Maryi 
Panny modlono się podczas 
Wieczerni.

NURZEC STACJA 
W dniach 26-29 stycznia 
w Domu Rekolekcyjnym Sióstr 
Urszulanek Najświętszej Maryi 
Panny z Gandino miały miej-
sce warsztaty muzyczno-litur-
giczne dla dzieci i młodzieży 
z parafii pw. św. Ojca Pio 
w Węgrowie, zorganizowane 
przez proboszcza ks. Wiesława 
Niemyjskiego. 

Ks. Krzysztof Żero
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Gościem Uniwersytetu Rodziny Diecezji  
Drohiczyńskiej był Mieczysław Guzewicz

Na zakończenie ks. Mieczysław Rzepniewski 
podpisywał swoje książki

Spotkanie z podlaskim księdzem poetą
NIEGÓW

SOKOŁÓW PODLASKI

O potrzebie jedności małżeństwa
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W czwartek 15 stycznia węgrow-
ski klasztor ponownie zapeł-

nił się wiernymi, którzy przybyli 
na Wieczór Wiary zorganizowany 
przez parafialny oddział Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzieży 
wraz z ks. Radosławem Żukow-
skim. Spotkanie prowadził ks. Ro- 
bert Grzybowski z  diecezjalnej 
Szkoły Nowej Ewangelizacji – 
SNE Drohiczyn.

Tradycyjnie spotkanie roz-
poczęło się od Mszy św., której 
przewodniczył nasz gość. Tego 
dnia rozważaliśmy fragment 
z  Ewangelii według św. Mate-
usza dotyczący spotkania Chrys- 
tusa z  trędowatym. Człowiek 
ten prezentuje bardzo popular-
ną w naszych czasach postawę. 
Zwracanie się do Boga, kiedy 
jesteśmy w potrzebie, stało się 
swego rodzaju rutyną. Jednak 
z tego fragmentu możemy bardzo 
wiele się nauczyć. „Panie, jeśli 
chcesz, możesz mnie oczyścić” – 
te słowa pokazują nam, że nie do 
nas należy decyzja, czy dostąpi-
my uzdrowienia. Nie powinniśmy 
żyć w przesadnym przekonaniu, 
że cokolwiek uczynimy, Bóg 
nam wybaczy. Prośmy Zbawcę 
o  pomoc, lecz pozostawmy Mu 
decyzję, czy ją otrzymamy.

W każdym fragmencie Pisma 
Świętego można doszukać się 
głębszego przesłania, dlatego 
nie powinniśmy poprzestawać 
na oczywistym znaczeniu. Wielu 
ludzi, słuchając Słowa Bożego, 
nie doszukuje się w nim głębsze-
go sensu. Zdarza się, że osoby, 

które dopiero uczą się analizować 
Pismo Święte, bardziej przeżywa-
ją każdy znak niż ktoś, kto na 
co dzień o  nim słucha, jednak 
nie widzi w  nim magii. Takim 
ludziom trudno jest odnaleźć 
drogę do Chrystusa. Możliwe, 
że nigdy nie doświadczą bli-
skiej obecności Boga, skoro nie 
potrafią dostrzec potęgi w  Jego 
słowach. Postarajmy się dać 
Mu szansę na dotknięcie naszej 
duszy.

W czasie krótkiej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu mieli-
śmy szansę na osobistą modlitwę 
i chwilę wyciszenia. Bardzo trud-
no jest oddalić od siebie wszyst-
kie myśli, aby móc w pełni skupić 
się na Chrystusie, jednak warto 
próbować. Przebywanie sam na 
sam z Bogiem pomaga nam nała-
dować się pozytywną energią 

i  siłą do pokonywania wszel-
kich trudności. Nie rezygnuj- 
my z tego! 

Podczas spotkania nie mogło 
zabraknąć pięknych pieśni 
w wykonaniu parafialnej scholi. 
Niespodzianką tego Wieczoru 
Wiary było pojawienie się nowych 
instrumentów. Doskonałe skom-
ponowanie dźwięków pianina, 
skrzypiec i  gitary sprawiło, że 
nie można było oprzeć się nie-
zwykłemu nastrojowi wieczoru.

Wieczory Wiary w naszej para-
fii już od dawna gromadzą węgro-
wian na wspólnej modlitwie. 
Mam nadzieję, że Bóg pomoże 
nam pokonywać wszelkie trud-
ności i  jeszcze długo będziemy 
mogli cieszyć się comiesięcz-
nymi spotkaniami. Kolejne już  
19 lutego. Zapraszamy! 

Emilia Skulimowska

III

wiadomości

Wieczór Wiary zapraszamy
 REKOLEKCJE RRN-u
W dniach 13-15 lutego Ruch 
Rodzin Nazaretańskich 
organizuje zimowe rekolekcje 
w Domu Rekolekcyjnym Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus 
w Siemiatyczach. Zapisy w za-
krystii parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego w Bielsku Podlaskim 
lub u animatorki diecezjalnej 
Urszuli Drewnowskiej.

BAL CHARYTATYWNY 
14 lutego (sobota) w Ciecha-
nowcu w sali bankietowej 
Państwa Olszewskich (ul. 
Świerkowa 26) odbędzie się 
Charytatywny Bal Walentyn-
kowy. Początek spotkania 
o godz. 19. W programie: 
aukcja na cele charytatywne, 
„walczyk czekoladowy”, lote-
ria, smaczne jedzenie, dobra 
muzyka i zabawa. Zapisy:  
p. Adam, tel. 660-477-988,  
p. Beata, tel. 602-696-112,  
p. Ula, tel. 512-246-122. 

REKOLEKCJE U SIÓSTR
W dniach 20-22 lutego 
w sanktuarium Matki Bożej 
Loreańskiej w Loretto  
k. Łochowa odbędą się reko-
lekcje na temat „Zagrożenia 
duchowe dziś. Jak rozeznawać 
we współczesnym świecie?”. 
Zgłoszenia i więcej informacji, 
e-mail: rekolekcjewloretto@
gmail.com, www.loretanki.pl 
lub tel. 511-219-439,  
(29) 741-17-87.

WEEKENDOWY KURS
W dniach 27 lutego – 1 marca 
w Domu Duszpasterstwa 
Młodzieży „Porcjunkula” 
w Serpelicach nad Bugiem 
odbędzie się weekendowy 
kurs przygotowujący młodych 
do sakramentu małżeństwa. 
Zgłoszenia należy kierować 
na adres: Dom Duszpaster-
stwa Młodzieży „Porcjunkula”, 
Serpelice 89, 08-220 Sarnaki, 
e-mail: domduszpasterstwa@
gmail.com, tel. 693-611-468.

Ks. Krzysztof Żero
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Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od Mszy św.

30 stycznia (piątek) odbyło się 
posiedzenie Rady Pedagogicznej 
dotyczące najważniejszych spraw 
z życia seminarium. 

W dniach 30 stycznia – 1 lutego 
w budynku WSD miały miejsce 
rekolekcje powołaniowe dla 
maturzystów. Poprowadził je  
ks. Dariusz Kucharek.

W dniach 31 stycznia – 4 lute-
go alumni WSD przebywali na 
feriach zimowych.

14 lutego (sobota) w budynku 
WSD o godz. 10 rozpocznie się 
Dzień Pastoralny.
 
W dniach 18-22 lutego odbędą 
się rekolekcje wielkopostne dla 

alumnów. Poprowadzi je  
ks. Marian Chalecki SDB, duszpa-
sterz akademicki z Łodzi.

22 lutego w kaplicy WSD pod-
czas Mszy św. o godz. 7.30  
bp Tadeusz Pikus ustanowi 
w posłudze lektora i akolity alum-
nów III i IV kursu.

Ks. Krzysztof Żero

Z ŻYCIA WSD
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J ednym z  elementów tego systemu jest 
nauka przez teatr. Przedszkole od dłuż-
szego czasu angażuje dzieci i  rodziców 

do spektakli, które propagują wychowanie 
chrześcijańskie.

Gdy zapytaliśmy s. Ewę, dlaczego podjęła 
się tej inicjatywy, usłyszeliśmy w odpowie-
dzi: – Jestem nauczycielem z trzynastoletnim 
stażem. Od samego początku wykorzystuję 
teatr w  pracy z  dziećmi i  traktuję go jako 
wspaniałą metodę wychowawczą. W naszym 
przedszkolu razem z dziećmi przygotowujemy 
wiele przedstawień, teatrzyków i pantomimy. 
Wykorzystujemy ku temu różne okazje, np.  
11 listopada poprzez teatr kształtujemy patrio-
tyzm. Takie święta, jak Dzień Babci i Dziadka 
czy Dzień Mamy i Taty, kształtują poczucie 
przynależności do rodziny. W styczniu, kiedy 
wspominamy postać św. Jana Bosko, dzie-
ci z naszego przedszkola przygotowały dla 
rodziców „Kawiarenkę ks. Bosko”. Podczas 
niej wcieliły się w rolę ks. Bosko i zaprezen-
towały sztuczki kuglarskie, włączając w nie 
również rodziców. Dużą rolę przywiązujemy 
do okresów liturgicznych. Na Boże Narodzenie 
przygotowujemy jasełka. Na Wielki Post – 
misteria paschalne. To wszystko czegoś uczy, 
ale też bawi. Zabawa w teatr wymaga pomy-
słowości, twórczego przemyślenia jakiejś treści, 
która ma być odegrana – to wszystko inspiruje 
pewną formę dziecięcej twórczości. Przygoto-

wujemy również spektakle z rodzicami, które 
później dedykujemy dzieciom. Takim ostatnim 
przedstawieniem była bajka pt. „Śnieżka”, 
którą rodzice przedstawili podczas festynu 
rodzinnego. Niektóre z  tych przedsięwzięć 
umieściliśmy na stronie naszego przedszkola 
w zakładce „Dla rodziców” (http://przedszkole- 
-salezjanki.pl). 

Od kilku lat dyrektorem przedszkola jest 
s. Anna Pytka. Jako dyrektor placówki, dla 
którego ważne są wartości chrześcijańskie, 
postanowiła wyjść z przedstawieniami przed-
szkolnymi na forum miasta. W tamtym roku 
udało się pokazać dramę związaną z kanoni-
zacją Jana Pawła II, a w tym roku we wszyst-
kich kościołach w  Sokołowie przedszkole 
zaprezentowało jasełka. Poprosiliśmy s. Annę 
o kilka słów komentarza, gratulując pomysłu. 
Oto, co nam powiedziała: – W tym roku bardzo 
ambitnie przeżywaliśmy Adwent w naszym 
przedszkolu. Przedszkolaki słuchały proro-
ków adwentowych z „Agatką i Szymonem”, 
a rodzice odpowiedzieli na zaproszenie i prze-
żyli Kurs Nowego Życia – rekolekcje. Odbył 
się także kiermasz bożonarodzeniowy, w każ-
dej grupie miał miejsce opłatek połączony 
z jasełkami. Uwieńczeniem całości stało się to 
przedstawienie, które ma pokazać i dzieciom, 
i rodzicom, że to On jest Królem.

Jak się okazuje, nie tylko dla sióstr podejmo-
wane przez przedszkole inicjatywy są ważne. 

Rodzice mówią jednym głosem: – Nasze dzieci 
traktują przedszkole jak drugi dom. Ja też się 
tam tak czuję. Miła atmosfera, ciepłe, wyre-
montowane wnętrza i dobra, domowa kuchnia 
sprawiają, że chętnie tam przyprowadzamy 
nasze dzieci. Jesteśmy też angażowani w życie 
tego przedszkola wraz z dziećmi – mówiła 
nam mama Patrycji i  Oli. Tata Julki, Zosi 
i  Helenki dodał: – W  naszym przedszkolu 
ciągle się coś dzieje. Mamy poczucie, że jako 
rodziny współtworzymy je i możemy czuć się 
rodziną. Siostry stwarzają warunki do ciągłej 
formacji: warsztaty, spotkania integracyjne, 
wartościowi goście na zebraniach. To wszystko 
pomaga nam być lepszymi rodzicami i współ-
małżonkami. Dlatego angażujemy się w pracę 
tego przedszkola i chcemy dać coś od siebie. 
A wspólne tworzenie przedstawień z dziećmi 
to dla nas okazja do bycia razem i wielkiej 
radości.

W słowie podsumowującym Siostra Dyrek-
tor stwierdziła: – Udało nam się dużo dokonać. 
Zaczęliśmy od remontu przedszkola – dziś 
mamy duże, piękne sale, dobre warunki. 
Kadra, oprócz czterech sióstr nieustannie 
oddanych przedszkolu, składa się także z osób 
świeckich ciągle podnoszących swoje kwalifi-
kacje zawodowe. Jest to zespół ludzi otwartych 
na formację, pracę systemem prewencyjnym 
ks. Bosko i oddanych misji przedszkola. Cieszy 
też bardzo indywidualne podejście do dziecka, 
tak jak pragnął ks. Bosko. Udaje nam się orga-
nizować wiele zajęć dodatkowych, które wpły-
wają na jego rozwój intelektualny i duchowy. 
Panuje dobra, rodzinna atmosfera. Serdecznie 
zapraszamy do naszego przedszkola – nabór 
rozpoczynamy od 2 lutego 2015  r. Zajęcia 
otwarte dla dzieci dwu– i trzyletnich, tak jak 
w ubiegłych latach, organizujemy w kwietniu 
i maju. 

 Iwona Mergo-Golatowska

IV

NAUKA, INTEGRACJA, TEATR
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek istnieje już od ponad 
50 lat. Przez ten długi czas wykształciło i uformowało wiele osób, 
które z powodzeniem rozpoczęły naukę w szkole podstawowej.  
Jak w większości takich placówek podejmowane są inicjatywy 
wychodzące naprzeciw współczesnemu wychowaniu. Jednak w tym 
przedszkolu oprócz dydaktyki wielką rolę odgrywa duchowość 
oparta na systemie ks. Bosko – założyciela salezjanek
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KS. MARIUSZ BOGUSZEWSKI: – Czy 
czuje się Ksiądz ratownikiem nadziei? 

KS. ŁUKASZ KUŹMA: – To bar-
dzo konkretne pytanie ukazujące 
bezpośrednio rolę i cel bycia czło-
wiekiem niosącym Jezusa ludziom 
chorym. Jezus jest nadzieją każ-
dego człowieka, więc idąc z Nim 
korytarzami szpitala, czuję, że 
jestem w odpowiednim miejscu 
i z odpowiednią Osobą. Nadzieja 
idzie sama do człowieka, Jezus 
ratuje nadzieję ludzi chorych i daje 
im łaskę zdrowia lub uniesienia 
ciężaru choroby. Z Panem Jezusem 
każdy ratuje nadzieję.

– Czym jest posługa wśród chorych? 
– Na pewno, jak mówił św. Jan  

Paweł II, jest to apostolstwo obec-
ności. Obecność jest najważniejsza, 
inne sprawy animuje sam Bóg, 
często czuje się, że prowadzi nas 
w rozmowie lub do odpowiednie-
go miejsca, gdzie dzieją się dobre 
rzeczy, takie jak spowiedź czy przy-
jecie sakramentu namaszczenia. 
Jednak największym sukcesem jest 
sam kontakt z człowiekiem, czyli 
rozmowa. Wspólne dochodzenie 
do Prawdy.

– Jaką rolę mają bliscy osoby chorej, 
czy choroba ich jednoczy, czy raczej 
rozbija? 

– W szpitalu kilka dni temu zna-
lazł sie mężczyzna, który przeżył 
udar, lekarze dali mu małe szanse 
na powrót do zdrowia, ale rodzina 
czuwa przy nim, modli się. Sam 
byłem tym mocno zbudowany, 
kiedy widziałem osoby kochają-

ce mówiące do nieprzytomnego 
pacjenta. Wielu domowników 
siedziało wokół łóżka na ziemi 
i modliło się, czekając na cud. Cuda 
sie zdarzają. Inny obraz osoby 
odchodzącej z  powodu choroby 
nowotworowej ze smutkiem, ale 
do końca razem. Nie ma większej 
i bardziej przejmującej roli, jaką 
mają bliscy w stosunku do chorego.

– Który moment jest najtrudniejszy 
w posłudze kapelana szpitalnego? 

– Rzadko jestem zakłopotany, 
ale zdarza się i  takie uczucie, 
szczególnie wtedy, gdy proponując 
Komunię św. niektórym osobom, 
nie zasłużę nawet na to, żeby się 
do mnie odwrócić. Ale nie zdarza 
się to często, nie jest to smutek 
lekceważenia mnie, bo ja mam 
służyć, ale chodzi o Pana Jezusa. 
Jego nie można lekceważyć.

– Czy kapelanowi potrzebni są świec-
cy wolontariusze do niesienia pomo-
cy chorym? 

– O  tak, są niezbędni, jest to 
jednak powołanie jak każde inne. 
Nie można go wymusić, ale jeżeli 
ktoś poczuje pragnienie służenia 
chorym, szybko odnajdzie się na 
swoim miejscu, zyska sens życia, 
bo nim jest niesienie miłości bli-

skim. Kolejne osoby, które służą, 
to panie pielęgniarki, przypro-
wadzające chorych na Msze św., 
i panie świeckie, które modlą się 
i rozmawiają z chorymi. Również 
młodzież odnajduje swoje miejsce 
przy łóżku chorego człowieka – to 
piękna sprawa. 

– Posługa kapelana szpitalnego zwyk- 
le kojarzy się z posługą ludziom cho-
rym, czy dotyczy ona też personelu 
medycznego? 

– Tak, jak najbardziej. Pozna-
łem wiele osób, z którymi mamy 
wspólny temat: bieda i cierpienie 
człowieka. Wielokrotnie spędzam 
sporo czasu na rozmowie z perso-
nelem, chodź to słabe słowo, lepiej 
pasuje moi koledzy i  koleżanki 
rozumiejący cierpienie człowieka. 
Oni też mają swoje przemyślenia, 
przeżycia, o których chcą ze mną 
rozmawiać. Wspólnie dochodzimy 
do ciekawych wniosków, wspiera-
my się modlitwą i obecnością.

– Czym charakteryzuje się posługa 
w szpitalu siemiatyckim? 

– Do odwiedzenia mam 5 oddzia-
łów. Taki mit, że kapelan jest skie-
rowany do osób starszych, nie 
jest zgodny z prawdą. Są odział 
geriatryczny i dziecięcy, na którym 

przebywają małe dzieci i młodzież. 
Odział wewnętrzny, chirurgia i gine-
kologiczny. Można spotkać sie z wie-
loma osobami z całego okręgu sie-
miatyckiego. Mam wiele rozmów 
o parafiach, proboszczach i to jest 
piękne, jak ludzie są związani ze 
swoimi księżmi, a często się słyszy, 
że tak właśnie jest. 

– Jakiś szczególny przypadek? 
– Może mój własny. Po kilku 

dniach chodzenia po szpitalu 
sprawdziła się prognoza pani pie-
lęgniarki szkolącej mnie z  zasad 
BHP, że można się samemu zarazić. 
I rzeczywiście tak się stało. Jednak 
potem jakaś dziwna odporność się 
pojawiła i już nie jest łatwo mnie 
zarazić. To tak żartobliwie, a cał-
kiem poważnie to piękny widok 
matek, które przyjmują Komunie 
św. z małymi, jeszcze czerwonymi, 
pomarszczonymi noworodkami na 
rękach. A także przykład pani Krysi, 
która dzień przed swoją śmiercią 
zamówiła Mszę św. o dobrą śmierć 
właśnie. Zderzenie życia i śmierci 
jest całkiem silne w szpitalu i uczy 
pokory.
– W jaki sposób przykład chorych 
wpływa na posługę Księdza? 

V

nasza rozmowa

APOSTOLSTWO OBECNOŚCI

G
K

Z ks. Łukaszem Kuźmą, 
kapelanem Szpitala 
Powiatowego 
w Siemiatyczach, 
rozmawia  
ks. Mariusz  
Boguszewski

dokończenie na str. VIII
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W Drohiczynie 17 stycznia odbyło się spot- 
kanie opłatkowe harcerek i harcerzy oraz 

wolontariuszy przygotowujących się do Świato-
wych Dni Młodzieży z bp. Tadeuszem Pikusem. 
Przyjechali przedstawiciele hufców z Bielska 
Podlaskiego, Sokołowa Podlaskiego i Hufca 
Doliny Liwiec. W harcerskim mundurze na 
spotkaniu pojawili się kapłani: ks. Piotr Pędzich 
– diecezjalny duszpasterz harcerzy, ks. Zbigniew 
Niemyjski, ks. Tomasz Szmurło, ks. Piotr Jur-
czak, obecni byli też alumni z Kleryckiego Kręgu 
Harcerskiego. Wolontariusze przygotowujący 
się do ŚDM reprezentowali niemal wszystkie 
parafie. Na ich przybycie oczekiwał ks. Łukasz 
Suszko koordynujący przygotowania do Świa-
towych Dni Młodzieży w naszej diecezji.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. w drohiczyń-
skiej katedrze, której przewodniczył bp Pikus.  
Podczas homilii zaznaczył, że cieszy go to 
spotkanie z harcerzami i wolontariuszami: – 
Macie w sobie coś z samarytanina, a więc coś 
z miłosierdzia, ponieważ niesiecie pomoc bez-
interesownie, tylko dlatego, że ktoś tej pomocy 
potrzebuje. Jest to działanie w duchu Jezusa 
Chrystusa.

Druga część spotkania miała miejsce w auli 
seminaryjnej. Gości witali ks. Piotr Pędzich i ks. Łu- 
kasz Suszko. – W  ramach przygotowań do 
ŚDM odbędzie się cykl warsztatów dla wolon-
tariuszy zapowiedział ks. Suszko. – Dzisiaj 
spotykamy się po raz pierwszy. Cieszę się że 

grupa jest tak liczna, mam nadzieję, że będzie 
nas jeszcze więcej. Wykład „ABC wolontariatu” 
przedstawiła Agnieszka Bolewska-Iwaniuk. Do 
wolontariatu zachęcał też bp Tadeusz, który 
apelował do zebranych, by w  swoich para-
fiach zachęcali kolejne osoby do włączenia się 
w przygotowania ŚDM. Po zakończeniu panelu 
szkoleniowego nastąpiło łamanie się opłatkiem 
i składanie życzeń.

Harcerze wręczyli Księdzu Biskupowi har-
cerski krzyż, a wszyscy, dzieląc się opłatkiem, 
nieśli też ze sobą dobre słowo i zapewnienie 
o modlitewnej pamięci. Spotkaniu towarzy-
szyło wspólne kolędowanie przy dźwiękach 
akordeonu, a wszystko w ciepłej, przyjacielskiej 
atmosferze, bo przecież i wolontariusze, i har-
cerze to jedna, wielka rodzina, którą Chrystus 
prowadzi do innych ludzi, o czym przypomniał 
podczas spotkania bp Tadeusz. 

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

W Wyższym Seminarium Duchownym w Dro- 
hiczynie 24 stycznia odbyło się spotkanie 

opłatkowe zelatorek dekanalnych, parafial-
nych i księży opiekunów kół Żywego Różańca 
z  całej diecezji z  biskupem drohiczyńskim 
Tadeuszem Pikusem. Organizatorami spot- 
kania byli ks. Roman Kowerdziej – diece-
zjalny duszpasterz wspólnot maryjnych oraz 
Renata Przewoźnik – diecezjalny modera-
tor KŻR. Zostały na nie także zaproszone 
rodziny misjonarzy z diecezji drohiczyńskiej,  
a ks. Adam Romaniuk, pracujący w Ułan Ude 
na Syberii, reprezentował misjonarzy. Obecny 
był też rektor WSD w Drohiczynie ks. Tadeusz 
Syczewski i inni profesorowie i alumni. 

Ks. Roman Kowerdziej przypomniał papie-
skie słowa i świadectwa św. Jana Pawła II 
i Piusa XII, podkreślające ogromną siłę modli-
twy różańcowej. 

Bp Tadeusz Pikus powiedział natomiast, że 
członkowie wspólnot oraz ich posługa modli-
tewna są w życiu Kościoła niczym paciorki 
różańca. Ukazał też ich podobieństwo do 
misji Maryi, dającej nadzieję światu, że Bóg 
się rodzi. Mówił także, że zarówno posługa 
misjonarska, jak też modlitewna ukazują 
Dobrą Nowinę, z której wynika prawda, iż Bóg 
ukochał każdego człowieka. Życzył również 
odwagi w pokonywaniu wszelkich trudności 
życiowych z Chrystusem, który zawsze zwy-
cięża, chociaż także Mu nie zostały oszczędzo-
ne żadne z ludzkich udręk i cierpień. Ksiądz 
Biskup podzielił się także wspomnieniami ze 
swojej pracy na Syberii. 

Zebrani po odśpiewaniu hymnu i modlitwie 
odmówili akt zawierzenia Matce Bożej. Obej-
rzeli oni również przedstawienie „Herodów” 
w wykonaniu zespołu ludowego z Perlejewa, 
gdzie jednym z aktorów jest wójt tamtejszej 
gminy, połamali się opłatkiem, zapoznali 
z  bieżącymi planami duszpasterstwa oraz 
zasiedli do wspólnej agapy. 

Ks. Artur Płachno 

W uroczystość Chrztu Pańskiego Odnowa 
w Duchu Świętym Diecezji Drohiczyńskiej 

zgromadziła się na spotkaniu opłatkowym 
z bp. Tadeuszem Pikusem. Na spotkanie przy-
były wszystkie wspólnoty z diecezji: „Dobry 
Pasterz” z Bielska Podlaskiego, „Effatha” z Haj-
nówki, „Emmanuel” z Ciechanowca, „Radość 
w Panu” z Sokołowa Podlaskiego, wspólnota 
z Węgrowa oraz „Oblubienica Ducha Świętego” 
z Hodyszewa. 

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się Euchary-
stią w kaplicy Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Drohiczynie. Eucharystii przewodniczył 
Ksiądz Biskup wraz z przybyłymi księżmi: koor-
dynatorem diecezjalnym ks. Andrzejem Witer-
skim, ks. Jackiem Zakrzewskim SAC, opiekunem 
wspólnoty hodyszewskiej, która skupia osoby 
z 13 parafii również z naszej diecezji, ks. Henry-
kiem Woźnowskim SDB, opiekunem wspólnoty 
sokołowskiej, ks. Sylwesterem Falkowskim, 
opiekunem hajnowskiej wspólnoty ,,Effata”. 
Obecny był też rektor WSD w  Drohiczynie  
ks. Tadeusz Syczewski z klerykami.

W homilii Ksiądz Biskup ukazał potrzebę 
odkrywania daru, jakim dla człowieka jest 
sakrament chrztu św. Przypomniał, że biblijny 
chrzest św. Jana przygotowywał, porządkował 
ducha ludzkiego do spotkania z Chrystusem 
w Duchu Świętym. Duch człowieka czasami 
nie jest w porządku, gdy nie jest podłączony 
do Ducha Świętego, powiedział. Człowiek musi 
być uporządkowany, chrzest Janowy był symbo-
lem oczyszczenia – z naszej strony my mamy 
porządkować swoje sumienie, przestrzegał. 

Po Eucharystii złożyliśmy sobie życzenia 
i zasiedliśmy przy śpiewie kolęd do wspólnego 
stołu. 

 Katarzyna Puchacz

VI
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S potkanie, na które przybyli 
wolontariusze z  parafialnych 

zespołów Caritas, szkolnych kół 
Caritas, pracownicy warsztatów 
terapii zajęciowych, świetlic tera-
peutycznych oraz Biura Caritas 
Diecezji Drohiczyńskiej, rozpoczęła 
Eucharystia celebrowana w koście-
le parafialnym pw. Matki Bożej 
z Góry Karmel. Przewodniczył jej 
bp Tadeusz Pikus, który w homilii 
powiedział m.in., że Caritas ukazuje 
praktyczny wymiar działalności 
Kościoła, płynącej z wiary. 

Druga część spotkania odbyła 
się w budynku Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, a  rozpoczęło ją prze-
mówienie ks. Łukasza Gołębiew-
skiego – nowego dyrektora Caritas 
Diecezji Drohiczyńskiej, który przejął 
tę funkcję jesienią ubiegłego roku. 
Przybliżył on w nim obraz Caritas 
Diecezji Drohiczyńskiej, która weszła 
w 21. rok działalności z zaangażo-
waniem ok. 1300 osób. Podzięko-
wał poprzedniemu jej dyrektorowi  

ks. kan. Krzysztofowi Kisielewiczowi 
oraz biskupowi seniorowi Antonie-
mu Dydyczowi za wielki wkład, jaki 
wnieśli w jej rozwój i obecny stan. 

Na spotkanie przybył także 
dyrektor Caritas Polska ks. Marian 
Subocz, który przypomniał, że świę-
tuje ona 25. rocznicę powstania. 
Zabierając głos, ks. Krzysztof Kisie-
lewicz podziękował wszystkim za 
wspieranie go w pracy przez 7 lat,  
które wycisnęły zarówno w  jego 

kapłańskiej posłudze, jak i w obra-
zie tej instytucji znaczące piętno. 

Senator RP Maria Koc zapewniła 
o pomocy i działaniach w kwestii 
sprawiedliwego wspierania takich 
instytucji jak Caritas. Burmistrz Biel-
ska Podlaskiego Jarosław Borow-
ski podziękował za wszelkie dzieła, 
którymi Caritas ubogaca to miasto, 
sumiennie wykorzystując i rozlicza-
jąc się z wszelkich funduszy. 

W spotkaniu wziął udział także 
rektor WSD w Drohiczynie ks. Tade-
usz Syczewski, klerycy tej uczel-
ni, inni kapłani, siostry zakonne 
oraz samorządowcy i reprezentacji 
instytucji wspierających działalność 
Caritas. 

Zebrani obejrzeli przedstawie-
nie oparte na kanwie „Dziewczynki 
z zapałkami” w wykonaniu pod-
opiecznych WTZ-ów, a bp Tadeusz 
Pikus i ks. Marian Subocz otrzymali 
też w darze ręcznie zdobione przez 
nich flakony. Po wspólnej agapie 
rozdano też wszystkim pamiąt-
ki przypominające działalność  
Caritas. 

Ks. Artur Płachno 

W raz z biskupem drohiczyńskim 
Tadeuszem Pikusem celebro-

wali ją bp Antoni Dydycz i  inni 
kapłani z diecezji oraz o. Zdzisław 
Klafka CSSR, rektor Wyższej Szko-
ły Kultury Społecznej i Medialnej 
w Toruniu. Obecni byli również 
rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego w Drohiczynie ks. Ta- 
deusz Syczewski i proboszcz para-
fii katedralnej ks. Zbigniew Śre-
dziński. 

Homilię wygłosił o. Klafka. 
Nawiązując do ciągle panującej 

świątecznej atmosfery, podkreś- 
lił, że musimy uczyć się radości 
płynącej z bliskości Boga. Wie-
rzący człowiek nie ma się czego 
bać na świecie, nawet śmier-
ci. Lękać się jedynie powinien 
odejścia od Chrystusa. Powie-
dział też, że w  Rodzinie Radia 
Maryja, tak jak każdej ludzkiej 
wspólnocie, każdy może zna-
leźć swoje miejsce w  dziele 
ewangelizacji, odpowiadając na 
powołanie Boga w stosunku do 
niego. Przekazał również wyra-

zy duchowej łączności od dyrek-
tora Radia Maryja i  TV Trwam  
o.  Tadeusza Rydzyka CSSR, który 
delegował go na to spotkanie. 

Bp Tadeusz Pikus podzięko-
wał przybyłym za zaangażowanie 
w misji ewangelizacyjnej, a dzie-
łom medialnym zogniskowanym 
wokół Radia Maryja podziękował, 
że przekazują to, czego nie można 
odnaleźć w innych mediach. 

Po Eucharystii w  Wyższym 
Seminarium Duchownym w Dro-
hiczynie odbyło się spotkanie, na 

którym byli obecni biskup dro-
hiczyński Tadeusz Pikus oraz 
senatorowie Maria Koc, Waldemar 
Kraska i  burmistrz Drohiczyna 
Wojciech Borzym. 

Składając życzenia, Ksiądz 
Biskup podkreślił wielką rolę 
miłości. Powinna ona być funda-
mentem każdej wspólnoty i łączyć 
ją nawet w różnorodności, powie-
dział. Zebrani śpiewali wspólnie 
kolędy, podzielili się opłatkiem 
i zasiedli do słodkiej agapy.  

 Jan Krakowski

VII

wydarzenia

„Święto serca” – spotkanie Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Spotkanie Rodziny 
Radia Maryja w Drohiczynie

– Działalność Caritas 
to prawdziwe święto 
serca – powiedział 
biskup drohiczyński 
Tadeusz Pikus, rozpo-
czynając noworoczne 
spotkanie Caritas 
Diecezji Drohiczyń-
skiej, które odbyło się 
25 stycznia w Bielsku 
Podlaskim

Członkowie kół Rodziny Radia Maryja z diecezji 
drohiczyńskiej i siedleckiej przybyli 18 stycznia  
do Drohiczyna na swoje doroczne spotkanie. Roz-
poczęła je Eucharystia w katedrze pw. Trójcy Świętej
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Bp Tadeusz Pikus podziękował przybyłym za zaangażowanie w misji 
ewangelizacyjnej

Druga część spotkania odbyła się w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, 
a rozpoczęło ją przemówienie ks. Łukasza Gołębiewskiego (pierwszy od lewej)

Harcerze i wolontariusze działają razem



niedziela nr 6 (1051) . 8 lutego 2015 www.niedziela.pl

W turnieju wzięło udział 142 za- 
wodników. 36 szachistów 

zagranicznych przybyło z: Esto-
nii (3 zawodników), Białorusi (9), 
Ukrainy (13), Czech (7) i Węgier (3). 

Polscy zawodnicy przybyli 
z Jastrzębia-Zdroju, Lublina, Białej 
Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskie-
go, Łomży, Ciechanowa, Wyszkowa, 
Warszawy, Puszczy Mariańskiej, 
Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, 
Mińska Mazowieckiego, Kotunia, 
Miedzny i Krynki. Węgrów repre-
zentowany był tylko przez szachi-
stów należących do Parafialnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Fides” Węgrów. Najmłodszy 
uczestnik miał 6 lat, najstarszy 75.

Zawodników i gości przywitał 
dyrektor 3. MTSz ks. Krzysztof 
Domaraczeńko, a w uroczystym 
otwarciu turnieju udział wzięli: 
senator Maria Koc, wicestaro-
sta Halina Ulińska, burmistrz 
Węgrowa Krzysztof Wyszogrodz-
ki, wiceburmistrz Leszek Redosz, 
sekretarz UG Liw Katarzyna Żela-
zowska oraz gospodarz obiek-
tu dyrektor ZSP Janusz Baum. 
Otwarcie zaszczycił też swoją 
obecnością członek Zarządu 
Polskiego Związku Szachowego 
Andrzej Matusiak.

Po ciepłych słowach przywi-
tania i pozdrowień, życzeniach 
sukcesów i wytrwałości w dąże-

niu do celu skierowanych do 
uczestników i  organizatorów 
przez senator Marię Koc i wice-
starostę Halinę Ulińską znak do 
gry dał sędzia główny turnieju 
Józef Flaziński. 

Po trzech dniach sportowej, ale 
zaciętej, czasami trudnej walki 
nagrodzono szachistów w czter-
nastu kategoriach: młodzicy do 
lat 8, 10, 12, juniorzy 15 i  18 
lat (wszystkie grupy oddziel-
nie dziewczęta i chłopcy), open 
kobiety, open mężczyźni, senior 
60+ oraz nagroda fair play. Przy 
dźwiękach fanfar i w obecności 
Katarzyny Żelazowskiej, Leszka 
Redosza i Michała Piotrowskie-

go, asystenta senator Marii Koc, 
zwycięzców nagrodzono pucha-
rami i upominkami.

Turniej sędziowali arbiter sza-
chowy klasy państwowej Józef 
Flaziński i Waldemar Kulik (klasa 
pierwsza). Wszystkie szczegółowe 
dane 3. Międzynarodowego Tur-
nieju Szachowego z okazji 152. 
rocznicy bitwy pod Węgrowem 
można odczytać ze strony inter-
netowej: http://www.chessarbiter.
com/turnieje/2014/ti_4963/index.
html? l=pl.   Waldemar Kulik

– Zmienia dużo. Ksiądz jest 
człowiekiem i czasem może się 
zagubić w sprawach tego świata, 
a szpital przypomina, co jest naj-
ważniejsze. Miarą naszego życia 
stają sie dobre słowa i  dobro 
uczynione drugiemu.

– Jak powiedzieć choremu, że nie 
ma ratunku? 

– Nie można mówić, chory sam 
to czuje. To jest jego prywatna 
walka z wolą Boga, takie zmaga-
nie się Jakuba z Bogiem. Można 
z  Bogiem rozmawiać i  oczeki-
wać łaski zrozumienia czy nawet 

zaakceptowania Jego woli. I  to 
przychodzi.

– Kto najczęściej prosi o posługę? 
– Osoby żyjące w  komunii 

z Jezusem, te najczęściej, i oczy-
wiście chorzy, którzy mieli zała-
manie zdrowia.

– Jakie przesłanie przekazałby 
Ksiądz najbliższym ludzi chorych 
nieuleczalnie? 

– Choroba to też sposób szyb-
szego uzyskania nieba. Dziś 
szukamy sposobu wzbogacenia 
się, ale szybkiego, i to może być 
złudne, natomiast choroba to 

wzbogacenie się duchowe, cier-
pienie połączone z  cierpieniem 
Jezusa zawsze owocuje. To jest 
nadzieja choroby nawet nieule-
czalnej – stawanie się ofiarą na 
przebłaganie za grzechy świata 
i wielu naszych bliskich i zna-
jomych. Świat przemija, a z nim 
jego postać. Każdy z nas odej-
dzie, a  chorzy nieuleczalnie są 
znakiem – jak Jezus nim był, 
tak i oni – marności i kruchości 
ludzkiej woli. 

Z ks. Łukaszem Kuźmą  
rozmawiał  

ks. Mariusz Boguszewski
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Turniejowe zmagania były zacięte, ale w duchu fair play 
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3. Międzynarodowy 
Turniej Szachowy

Czy wiesz, że...
W skład personalnego 
Komitetu Światowych Dni 
Młodzieży Diecezji Drohi-
czyńskiej przygotowującego 
Forum Młodych i Młodzi 
Tej Ziemi wchodzą ks. Piotr 
Jaroszewicz i ks. Łukasz 
Suszko.

W dniach 17-19 stycznia w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kocha-
nowskiego w Węgrowie odbył się 3. Międzynarodowy 
Turniej Szachowy w szachach standardowych (kla-
sycznych) z tempem 60 minut na partię dla zawod-
nika. Grano 9 partii w jednej grupie open systemem 
szwajcarskim. Organizatorem 3. MTSz był PUKS 
„Fides” Węgrów przy współudziale Starostwa  
Powiatowego w Węgrowie i UM Węgrów

APOSTOLSTWO OBECNOŚCI
dokończenie ze str. V


