
www.niedziela.pl 15 lutego 2015 . nr 7 (1052) niedziela 

niedziela
PODLASKA

nr 7 (1052) • K • rok LVIII • 15 II 2015 • PODLASIE

I

Ś rodą Popielcową w  tym tygo-
dniu rozpoczyna się Wieki Post ,  

40-dniowy czas przygotowania 
paschalnego. Patrząc na tłumy 
w naszych kościołach, mimo że 
jest to dzień pracy, można pokusić 
się o stwierdzenie, że… lubimy ten 
dzień. Ale czy tak jest rzeczywiście, 
to już indywidualna sprawa każde-
go z nas, wierzących. Usłyszymy 
słowa: „Prochem jesteś i w proch 
się obrócisz!” lub „Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię!”. O ile te 
pierwsze niezbyt nas zachwycają, 
przypominając o kruchości, ułom-
ności i  przemijalności ludzkiego 
życia, o tyle te drugie – wzywając 
do wysiłku, to na pewno – uświa-
damiają, że całe życie to ciągłe 
zaczynanie od nowa, a więc kolej-
na szansa, kredyt zaufania dany 
nam od Tego, który umiłował nas 
najbardziej. Bo to w Nim nasze 
życie – szerzej codzienność i nasze 
przemijanie nabierają sensu – to 
wspólny mianownik obu wezwań, 
jeśli głębiej im się przypatrzymy. 
Trzeba tylko/aż zaufać. A że Pan 
Bóg najszybciej przychodzi w ciszy, 
stąd też te 40 dni wyciszenia, 
tak bardzo potrzebne dla życia 
wiarą i … równowagi, nie tylko 
wewnętrznej.

Edyta Hartman

Wyciszenie

N ie ma chyba człowieka, który 
przeszedłby obojętnie obok 
grobów dzieci. Czasami 

zbolali rodzice piszą na nagrob-
kach, że ich dzieci „powiększyły 
grono aniołków”, czasami zaś, nie 
mogąc zrozumieć do końca tego, 
co się stało, twierdzą, iż „Bóg tak 
chciał”… Ciężko nieraz odczytać, 
jaka jest wola Pana, chociaż – 
w świetle wiary – pojmujemy coraz 
lepiej sens i wagę pozornie przy-
padkowych wydarzeń. Patrzymy 
dalej, niż wskazuje tylko obecny 
ból (on zapewne przygotowuje nas 
na jakieś dobro), a  przeżywaną 
radość konfrontujemy natychmiast 
z przyszłymi trudnościami. Czego 
tak naprawdę chce od nas Bóg? 

Przez Mojżesza i  Aarona Bóg 
oznajmia ludowi, jak należy postę-
pować w  wypadku ujawnionej 
choroby trądu. W czasach Patriar-
chów nie było możliwości lecze-
nia dotkniętych tym strasznym 
nieszczęściem, dlatego jedynym 
remedium stała się fizyczna izola-
cja chorych od zdrowych. Gorszym 
nieszczęściem było jednak wyklu-
czenie ich z dóbr duchowych, czyli 

z kultu świątynnego i możliwości 
uczestniczenia w  jakichkolwiek 
zgromadzeniach wiernych. Izra-
elici wszystko tłumaczyli sobie 
bardzo prosto: tak zarządził Pan! 
Kiedy po trzynastu wiekach przy-
szedł na ziemię Chrystus, okazało 
się, że trąd nie jest barierą nie do 
przejścia. Św. Marek zaświadcza: 
Jezus, spotykając trędo-
watego, „zdjęty litością, 
wyciągnął rękę, dotknął 
go i  rzekł do niego: 
«Chcę, bądź oczyszczo-
ny»”. Zbawiciel nakazał, 
by to natychmiastowe 
uzdrowienie potwierdził 
kapłan (tego wymaga-
ło Prawo mojżeszowe). 
Widać z  tego, że suro-
we starotestamental-
ne przepisy nie zostały w żaden 
sposób naruszone, ale otrzymały 
nowe uzasadnienie: Bóg pragnie, 
by człowiek był zdrowy; więcej – 
chce, by zdrowie fizyczne oparte 
było na czystości duszy, czemu 
towarzyszy najpierw uwolnienie 
od trądu grzechowego. Św. Paweł 
poucza, by chrześcijanie nikogo nie 

traktowali jako „wykluczonego” 
(ze względu na wiarę czy narodo-
wość), przeciwnie: mają szukać 
„dobra wielu” i nikogo nie gorszyć. 
Jest to możliwe, gdy wierni będą 
naśladować w tej postawie Apos- 
toła – podobnie jak on naśladuje 
Chrystusa.

Czy wypada nam oceniać Boże 
zamiary względem 
ludzi? Próbujemy 
to robić, ale trzeba 
przyznać, że jest to 
– delikatnie mówiąc 
– śmieszne. Pismo 
Święte ukazuje nam 
miłość Boga jako 
miłość ojcowską, 
szukającą ostatecz-
nego, wiecznego dob- 
ra człowieka. Wie- 

dząc o tym, ale do końca nie rozu-
miejąc, będziemy zapewne ciąg- 
le uparcie podpowiadać Panu, co 
według nas jest lepsze i bardziej 
korzystne. Może dzisiaj trzeba 
z  jeszcze większym zaufaniem 
wypowiedzieć wezwanie z Modli-
twy Pańskiej: „Ojcze, bądź wola 
Twoja…!”. Ks. Tomasz Pełszyk

CZEGO  
CHCE BÓG? 

w numerze: 

Dali się uwieść Chrystusowi – zakonna  
modlitwa w Drohiczynie 

Diecezjalna Modlitwa o Jedność Chrześcijan 
w Hajnówce

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Jezus Chrystus przychodzi 
do tych, którzy się źle mają. 
Każdego, kogo powołuje, aby 
szedł za Nim, powołuje, by 
niósł pomoc tym, którzy jej 
potrzebują: chorym, nie-
dołężnym, małym i dużym, 
ludziom starym; powołuje 
nas, byśmy byli otwarci na 
drugiego człowieka.

Bp Tadeusz Pikus 
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„Pewnego dnia 
przyszedł do 
Jezusa trędowa-
ty i upadając na 
kolana, prosił Go: 
«Jeśli chcesz, mo-
żesz mnie oczyś 
cić»” (Mk 1, 40)
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O wacją na stojąco został nagrodzony premierowy 
spektakl o bł. ks. Antonim Beszta-Borowskim – 

kapłanie i męczenniku, beatyfikowanym w gronie 
l08 męczenników polskich II wojny światowej przez 
Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 r.

Przez ponad 55 lat pamięć o okrutnej zbrodni 
dokonanej 15 lipca 1943  r. przez niemieckiego 
okupanta przy mauzoleum Ofiarom Barbarzyństwa 
na bielskim cmentarzu parafialnym kultywował  
ks. inf. Eugeniusz Beszta Borowski, świadek historii 
tamtego tragicznego poranka (zm. 3 maja 2010 r.). 
Premierą spektaklu „Z pokoleń trudu, z ofiarnej 
krwi…” uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Niepod-
ległości Polski w Bielsku Podlaskim – członkowie 
Teatru „Inwencja” 22 stycznia w Bielskim Domu 
Kultury przywołali posługę w  parafii pw. Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny i  św. Mikołaja 
ks. Antoniego Beszty-Borowskiego, aresztowanie 
i  jego tragiczną śmierć wraz grupą bielszczan. 
W wypełnionej po brzegi sali BDK Mirosława Kola-
sa, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości 
Polski, w sposób szczególny powitała honorowych 
gości: bp. Tadeusza Pikusa i bp. Antoniego Dydycza, 
proboszcza ks. Kazimierza Siekierko, ks. Ludwi-
ka Olszewskiego, proboszcza ks. Henryka Polaka 
i burmistrza Jarosława Borowskiego. 

– Była to opowieść bł. ks. Antonim Beszcie-
-Borowskim, proboszczu bielskim, ks. Ludwiku 

Olszewskim, rektorze kościoła pokarmelickiego,  
ks. Henryku Opiatowskim, kapelanie Wojska Pol-
skiego, oraz mieszkańcach Bielska zamordowa-
nych przez hitlerowców w Lesie Pilickim 15 lipca 
1943 r. – mówi Ewa Łajkowska, autorka scenariusza 
i reżyser spektaklu.

W spektaklu wystąpiło 37 osób, w tym dwie osoby 
ze Szkoły Podstawowej nr 5. Osobę ks. Antoniego 
Besztę-Borowskiego odegrał Kamil Misiuk. Przy-
gotowania scen trwały od listopada. Scenariusz 
i reżyseria – Ewa Łajkowska, scenografia – Jerzy 
Hackiewicz, przygotowanie wokalne – Joanna Chil-
kiewicz. Tadeusz Szereszewski 

II

niedziela podlaska

krótko
 BIELSK PODLASKI
25 stycznia w parafii pw. 
Opatrzności Bożej z okazji 
Dnia Babci i Dziadka została 
odprawiona Msza św. w in-
tencji dziadków, złożono im 
życzenia oraz miało miejsce 
przedstawienie teatralne pt. 
„Drewniana miska”. 1 lutego 
zostało ono wystawione 
także w Remizie Strażackiej 
w Orli. 

28 stycznia w Zespole Szkół nr 
4 im. Ziemi Podlaskiej odbyło 
się spotkanie noworoczne 
starosty z duchowieństwem, 
przedsiębiorcami i przedsta-
wicielami samorządów.

1 lutego w parafii pw. Miło-
sierdzia Bożego po Mszy św. 
wieczornej odbył się koncert 
kolęd w wykonaniu miejsco-
wego chóru parafialnego.

WĘGRÓW
1 lutego odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca  
152. rocznicę bitwy pod Wę-
growem (1863 r.). Obchody 
rozpoczęto Mszą św. w ba-
zylice mniejszej pod prze-
wodnictwem bp. Antoniego 
Dydycza, a następnie miały 
miejsce modlitwy i złożenie 
kwiatów pod pomnikiem 
powstańców oraz otwarcie 
wystawy w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej pt. „Panorama 
bitwy pod Węgrowem”.

HAJNÓWKA
1 lutego w Hajnowskim 
Domu Kultury odbyło się  
28. Wojewódzkie Spotkanie 
Zespołów Kolędniczych, zor-
ganizowane przez Wojewódz-
ki Ośrodek Animacji Kultury 
w Białymstoku, Hajnowski 
Dom Kultury i Stowarzysze-
nie Samorządów Euroregionu 
„Puszcza Białowieska”.

Ks. Krzysztof Żero
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Przedstawione sceny były nad wyraz sugestywne

R enata Jarosz, Katarzyna Biesiada, Alicja Wasi-
lewska, Katarzyna Sieńko, Anna Stosiak, Ewa 

Talarek, Anita Zdunek to mamy, które zaangażo-
wały się nie po raz pierwszy w organizację imprez 
i  uroczystości szkolnych. Ich postawa świadczy 
o  tym, że nieobce im są problemy edukacyjne, 
a współpraca ze szkołą to jedno z najważniejszych 
zadań wychowawczych szkoły.

Zdawać by się mogło, że twórczość Jana 
Brzechwy, Stanisława Jachowicza czy Juliana 
Tuwima swoje najlepsze czasy ma już za sobą. 
Kilka pokoleń Polaków swoją początkową edukację 
rozpoczynało z  rymowanymi wierszykami tych 
poetów. Dzisiaj w dobie zinformatyzowanej wiedzy 
wspomniana twórczość to anachronizmy niepa-
sujące do epoki. Jednak są jeszcze ludzie, którzy 
nie odbierają tej twórczości jako przysłowiowych 
elementów lamusa edukacyjnego. Widzą w  tych 
wierszach ogromny potencjał edukacyjny, a szcze-
gólnie wychowawczy. Wychowanie to najbardziej 
zapomniana sfera obecnego procesu edukacyjnego 
i chociaż już się nie zniweluje tych braków, warto 
chociaż nie dopuścić do rozprzestrzeniania się złych  
nawyków.

Od wielu lat edukacją początkową w  szkole 
w  Mniu zajmują się Małgorzata Kunicka i  Ewa 
Płońska. To dzięki nim przy dużej współpracy rodzi-
ców każdego roku odbywają się w szkole ciekawe 
przedstawienia. W tym roku tradycyjna zabawa cho-
inkowa została połączona z Dniem Babci i Dziadka. 
Licznie zgromadzona publiczności obejrzała prawie 
godzinny program muzyczno-poetycki. 

 Jarosław Usakiewicz

Wychowywały się na nich pokolenia
MIEŃ

BIELSK PODLASKI

„Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi...”
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Na program muzyczno-poetycki złożyły się wiersze
Jana Brzechwy, Stanisława Jachowicza i Juliana Tuwima
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M łodzież z parafii pw. św. Ojca Pio 
w Węgrowie w dniach 26-29 

stycznia wyjechała do Domu Beta-

nia Sióstr Urszulanek w Nurcu. 
Uczestniczyła tam w warsztatach 
muzyczno-liturgicznych. Zajęcia 

muzyczne prowadziła Marta Dej-
narowicz, a  zajęcia liturgiczne  
ks. Wiesław Niemyjski. Oprócz 
zajęć muzycznych był czas na 
modlitwę w kaplicy sióstr: modlili-
śmy się tekstami z Jutrzni, odma-
wialiśmy Różaniec, uczestniczyli-
śmy w Mszy św., była też adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Dzię-
ki uprzejmości dyrekcji Zespołu 
Szkół w Nurcu mogliśmy korzystać 
z pięknej sali gimnastycznej i roz-
grywać mecze piłki nożnej i ręcz-
nej. Dziękujemy Urzędowi Miasta 
za wsparcie finansowe naszego 
wyjazdu, a Siostrom Urszulankom 
za gościnność.

Ks. Wiesław Niemyjski

W Bielskim Domu Kultury  
21 stycznia odbyło się spot- 

kanie noworoczne burmistrza 
miasta Jarosława Borowskiego 
z  przedstawicielami duchowień-
stwa, parlamentarzystów, orga-
nów administracji państwowej 
i samorządowej, służb munduro-
wych, dyrektorami bielskich szkół 
i przedszkoli, kierownictwem jed-
nostek kulturalnych,   prezesami 
bielskich instytucji i  przedsię-
biorstw oraz przedstawicielami 
stowarzyszeń i organizacji poza-
rządowych. 

Zebranych w  Bielskim Domu 
Kultury powitała dyrektor Mał-
gorzata Bil-Jaruzelska i zaprosiła 
do wysłuchania kolęd i pastorałek 
w wykonaniu zespołu „Studia Pio-
senki Fart”. Następnie o zabranie 
głosu poprosiła burmistrza Borow-
skiego, gospodarza spotkania. 
W podsumowaniu 2014 r. mówił 
on o  sukcesach samorządu oraz 
indywidualnych sukcesach miesz-
kańców Bielska Podlaskiego. Koń-
cząc, złożył wszystkim zebranym 
noworoczne życzenia, życząc wiele 
zdrowia i sił potrzebnych do wypeł-
niania codziennych obowiązków, 
aby każdy kolejny dzień roku był 

przepełniony dobrocią, szacunkiem 
i ludzką życzliwością, a podejmo-
wane działania, jak i wyzwania 
były źródłem satysfakcji i  zado-
wolenia. 

W dalszej części spotkania 
nastąpiły wystąpienia okolicznoś- 
ciowe bp. Tadeusza Pikusa, posła 
na Sejm RP Eugeniusz Czykwina, 
pełnomocnika wojewody Mikoła-
ja Mantura, starosty bielskiego 
Sławomira Jerzego Snarskiego, 
komendanta Powiatowej Komen-
dy Policji Wojciecha Rutkowskie-

go oraz dziekana dekanatu Bielsk 
Podlaski ks. mitrata Leoncjusza 
Tofiluka. – Zamiast narzekać na 
zmrok, zapal choć mały płomień 
światła – mówił, nawiązując do 
starożytnego mędrca, bp Pikus.  
– Sądząc po wystąpieniu bur-
mistrza, jestem przekonany, że 
w Bielsku tak właśnie jest. Skła-
dając życzenia, życzył zaś, aby 
Chrystus znalazł choć trochę miej-
sca w sercach bielszczan i szerzej 
– wszystkich Podlasian.  

 Tadeusz Szereszewski

III

wiadomości

zapraszamy
 REKOLEKCJE  
WIELKOPOSTNE KSM
W dniach 27 lutego – 1 marca  
i 6-8 marca w Nadbużańskim 
Ośrodku Ewangelizacji w Drohi-
czynie (ul. Kościelna 10) odbędą 
się rekolekcje wielkopostne KSM 
i stypendystów Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. Zapisy  
i informacje w biurze KSM,  
tel. (85) 655-77-55, e-mail:  
ksm@ksm-drohiczyn.pl. 

SZKOŁY PODSTAWOWE
Wydział Katechezy i Szkolnictwa 
Katolickiego Kurii Diecezjalnej 
w Drohiczynie i Zespół Szkół im. 
H. Mniszek w Sabniach są organi-
zatorami konkursu związanego 
z tematyką Roku Kościelnego. Jest 
on adresowany do uczniów szkół 
podstawowych głównie z terenu 
naszej diecezji. Informacje na 
stronach: www.katecheza.drohi-
czynska.pl oraz www.zssabnie.pl. 

GIMNAZJA
Wydział Katechezy i Szkolnictwa 
Katolickiego Kurii Diecezjalnej 
w Drohiczynie oraz Publiczne Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Glin-
niku organizują kolejną edycję 
konkursu biblijnego dla młodzieży 
ze szkół gimnazjalnych z terenu 
województw podlaskiego i ma-
zowieckiego. Będzie on dotyczył 
znajomości Ewangelii według  
św. Łukasza. Informacje na 
stronach: www.katecheza.drohi-
czynska.pl oraz www.pgglinnik.pl. 

SZKOŁY  
PONADGIMNAZJALNE 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” jest organizatorem 
19. Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej skierowanego do 
młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych. Tematyka obejmuje: Księgę 
Jonasza, Ewangelię według  
św. Łukasza i Dzieje Apostol-
skie wraz z wprowadzeniami, 
przypisami i komentarzami oraz 
słownikiem. Zgłoszenia: www.
okwb.pl (zakładka: zgłoszenie) lub 
poprzez kontakt z koordynatorem 
diecezjalnym (joanna.marchel@
civitaschristiana.pl). 

Ks. Krzysztof Żero

Uczestnicy spotkania stawili się licznie

Zapalili płomień światła
BIELSK PODLASKI

Podczas zajęć muzycznych
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Warsztaty muzyczno-liturgiczne
NURZEC STACJA
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Z inicjatywy Pasterza drohiczyńskiego 
w każdym dekanacie diecezji miały miej-

sce kolędowe spotkania kapłanów z bp. Ta- 
deuszem Pikusem. Ostatnie z nich odbyło 
się w  sanktuarium Trójcy Świętej w  Pro-
styni, na które przybyli niemalże wszyscy 
kapłani posługujący w parafiach dekanatu 
łochowskiego. Rozpoczęło się ono wspólną 
modlitwą w bazylice i przywitaniem Księdza 
Biskupa i przybyłych kapłanów przez dzie-
kana ks. Ryszarda Nicponia oraz proboszcza 
ks. Ryszarda Zalewskiego. Przy śpiewie 
kolęd i Koronce do Trójcy Świętej została 
zawiązana kapłańska wspólnota, po czym 
Ksiądz Biskup wygłosił krótką konferencję 
na temat przeżywania czasu bożonarodze-
niowego w posłudze duszpasterskiej.  

Kolejnym punktem spotkania, już na 
plebanii, była dyskusja na temat sprawo-
wania sakramentu pokuty, którą prowadził  
ks. Sławomir Mazur, proboszcz parafii Łubin 
Kościelny, wieloletni prefekt i  wykładow-
ca teologii moralnej w  WSD w  Drohiczy-
nie. Była to dobra okazja do podzielenia 
się refleksjami płynącymi z posługiwania 
w  konfesjonale i  poruszenia problemów 
dotyczących absolucji. Następnie Ksiądz 
Biskup poprowadził modlitwę, jaka ma miej-
sce przy każdej wizycie kolędowej w naszych 
domach. Pobłogosławił wszystkich kapła-
nów, po czym poświęcił prostyńską plebanię, 
która została wyremontowana staraniem  
ks. Ryszarda Zalewskiego. Plebania ta swym 
ciepłem i otwartością sprzyja spotkaniom 
kapłańskim i duszpasterskim. Ksiądz Biskup 
udał się również na krótką wizytę kolędo-
wą do domu ks. Krzysztofa  Maksimiuka, 
wieloletniego proboszcza w  prostyńskim 
sanktuarium, a obecnie emeryta i rezydenta. 
Ostatnią częścią było spotkanie przy stole 
i wspólny posiłek. Na zakończenie bp Pikus 
wyraził wielką wdzięczność gospodarzom 
za przygotowanie oraz ks. Sławomirowi 
Mazurowi za pomoc w  przeprowadzeniu 
wszystkich spotkań dekanalnych.  

Ks. Błażej Samociuk 

W prawosławnym soborze Trójcy Świętej 
zostały odprawione Nieszpory, pod-
czas których zabrał głos przedstawiciel 

Kościoła katolickiego ks. Krzysztof Koście-
lecki – kapelan Sióstr Klarysek z Hajnówki. 
Nawiązał w  nim do słów patriarchy Kon-
stantynopola Atenagorasa, który do papieża  
bł. Pawła VI powiedział: „Idźmy razem spo-
kojnie, a wszystkich teologów zgromadźmy 
na wyspie, aby ze sobą dyskutowali. My 
idźmy razem w życiu”. Podkreślił, że zostało 
to również przypomniane przez obecnego 
patriarchę Bartłomieja podczas spotkania 
z papieżem Franciszkiem. 

Ks. Kościelecki, nawiązując też do spotkań 
z mieszanymi wyznaniowo rodzinami, któ-
rych w Hajnówce i całym rejonie jest wiele, 

W scenerii bożonarodzeniowej boćkow-
skich świątyń obu wyznań w  dniach 

18-25 stycznia wierni modlili się w ramach 
tradycyjnego Tygodnia Modlitw o  Jedność 
Chrześcijan. 

Myślą przewodnią tegorocznych modlitw 
chrześcijan różnych wyznań były słowa Jezu-
sa do Samarytanki „Daj mi pić”. W takim 
duchu utrzymane było kazanie boćkowskie-
go wikariusza ks. Krzysztofa Dobrogowskie-
go w  cerkwi prawosławnej w  pierwszym 
dniu tego ważnego tygodnia. Tradycyjnie 
wikariusz parafii prawosławnej wygłosił 
słowo Boże w kościele katolickim w Boć-
kach. Ks. Roman Dubiński mówił o  tym, 
że „każdy chrześcijanin powołany jest do 
zbawienia”, a  ono może się zrealizować 
za pomocą miłości. Pięknie opowiedział 
przy pomocy przypowieści o  miłosiernym 
Samarytaninie, na czym polega prawdziwa 
miłość do bliźniego, do drugiego człowieka.

Na zakończenie gospodarz boćkowskie-
go kościoła pw. św. Antoniego i św. Józefa 
proboszcz ks. Henryk Bałdyga zachęcił do 

modlitwy: „Abyśmy zachowali w  sobie tę 
wrażliwość na drugiego człowieka i patrzyli 
na bliźniego przez pryzmat Boga”. 

Całości dopełniała muzyczna modlitwa 
chóru parafii katolickiej. Szczególnie zapad- 
ły wiernym obu wyznań pieśni „Maleń-
ka miłość” i na zakończenie „Abyśmy byli 
jedno”.  Teresa Modzelewska

IV

Abyśmy byli jedno

DIECEZJALNA MODLITWA  
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W HAJNÓWCE

Ksiądz Biskup pobłogosławił kapłanów  
i poświęcił prostyńską plebanię

Diecezjalne modlitwy 
ekumeniczne diecezji 
drohiczyńskiej z udziałem 
duchowieństwa i wier-
nych Kościoła katolickiego 
i Cerkwi prawosławnej miały 
miejsce w Hajnówce 1 lutego

niedziela podlaska

Modlitwy ekumeniczne odbyły się w prawo-
sławnym soborze Trójcy Świętej i...

Zakończenie spotkań dekanalnych
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Proboszcz ks. Henryk Bałdyga czyta Ewan-
gelię, w ławce od lewej proboszcz prawo-
sławny ks. Mirosław Niczyporuk i wikariusz 
ks. Roman Dubiński

PROSTYŃ

BOĆKI
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powiedział, że wielką rolę w ich wspólnym 
życiowym podążaniu razem odgrywa miłość, 
biorąca swe źródło z Jezusa Chrystusa. „To 
ona pozwalała im przechodzić nieporozu-
mienia, burze, zachwiania i to wszystko, co 
wiązało się z  trudem bycia razem w życiu 
małżeńskim”. Modlitwa ekumeniczna i takie 
spotkania mają również świadczyć o  tym, 
że łączy nas miłość Chrystusa, który nie 
jest podzielony, oraz umiłowanie jednego 
Kościoła, który ma swoje źródło w tajemni-
cy Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie powinni 
nawzajem brać na siebie odpowiedzialność 
za prowadzenie się do zbawienia, kontynuo- 
wał. Dalej ukazał nadzieję wspólnej drogi, 
widocznej w codziennym życiu ludzi regionu 
i wymownych znakach, gdy obok siebie stoją 
krzyż lub kapliczka katolicka oraz krzyż 
lub kapliczka prawosławna, wskazujące na 
tego samego Chrystusa. Przypomniał także 
dwa wydarzenia z 2014 r., które złączyły na 
wspólnej modlitwie mieszkańców Hajnów-
ki obu wyznań – katolicką procesję w dniu 
kanonizacji św. Jana Pawła II z jego relikwia-
mi oraz prawosławną peregrynację relikwii  
św. Marii Magdaleny i Krzyża świętego. Swe 
rozważanie zakończył słowami: „My, zwykli 
kapłani i zwykły lud wierny, gromadzimy się, 
aby modlić się i patrzeć na siebie i w swoje 
oczy, tak jak patrzą bracia i siostry”, cytując 
zaś słowa prekursora ekumenizmu Paula 
Gautiera, powiedział, że gdy chrześcijanie 

gromadzą się na wspólnej modlitwie, to świat 
zamienia się w niewidzialny klasztor. 

 Podziękował on także za wspólne modlitwy 
prawosławnemu dziekanowi hajnowskiemu 
księdzu mitratowi Michałowi Niegierewiczo-
wi, nestorowi modlitewnych spotkań ekume-
nicznych, które odbywają się w  Hajnówce 
od 36 lat. 

Po cerkiewnych Nieszporach w  kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego została 
odprawiona Msza św., koncelebrowana przez 
tamtejszego proboszcza ks. Józefa Poskrob-
kę i dziekana hajnowskiego ks. Zbigniewa 
Niemyjskiego. Homilię podczas niej wygłosił 
współpracownik prawosławnego hajnowskie-
go dziekana ks. Paweł Sterlingow. Nawiązał 
w  niej do myśli przewodniej tegorocznego 
Tygodnia Modlitw o  Jedność Chrześcijan, 
którą stanowiły słowa: „Jezus rzekł do Sama-
rytanki: «Daj Mi pić!»” (J 4, 7). Podkreślił, 
że pokazuje ona przełamanie ludzkiej barie-
ry, jaką były relacje Żydów i  Samarytan. 
U podstaw tego stała Woda życia wieczne-
go. Powiedział, iż „odnosi się wrażenie, ze 
współczesny świat odszedł daleko od tego 
źródła z Wodą życia. Takie słowa, jak: miłość, 
szacunek, zrozumienie, stają się słowami 
obcymi. Często też takie słowa, jak rodzina 
czy dawanie świadectwa miłości, brzmią 
obco. Kiedy jednak czerpiemy z Ewangelii, 
mają one na powrót swoje pierwotne znacznie 
i przepełniają serca. (…) Chrystus wzywa nas, 

abyśmy nie byli chrześcijanami tylko z nazwy 
i  ludźmi wierzącymi tylko nominalnie, ale 
przede wszystkim z przykładu naszego życia. 
(…) Ewangelia we współczesnym świecie jest 
też niewygodna dla wielu, dlatego, że Jezus 
Chrystus nazywa w niej rzeczy po imieniu – 
grzech nazywa grzechem, występek nazywa 
występkiem, cnotę nazywa cnota i wzywa nas 
do przestrzegania dwóch najważniejszych 
przykazań – miłości do Boga i do bliźniego” 
– powiedział. 

W modlitwach zarówno w  cerkwi, jak 
i kościele uczestniczyli również: proboszcz 
parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego w Haj-
nówce ks. Zygmunt Bronicki, wikariusze 
obydwu katolickich parafii w  tym mieście 
– ks. Tomasz Łapiński, ks. Andrzej Falkow-
ski i  ks. Sylwester Falkowski oraz kapła-
ni prawosławni – ks. Andrzej Busławski,  
ks. Marek Jurczuk, ks. Paweł Zabrocki,  
ks. Paweł Korszak i ks. protodiakon Marek 
Maciuk, siostry misjonarki Świętej Rodziny, 
prawosławny Chór Soboru Trójcy Świętej, 
katolicki zespół „Śpiewajmy Panu” oraz wier-
ni obu wyznań chrześcijańskich. 

Modlitwy ekumeniczne z udziałem duchow-
nych i wiernych różnych wyznań odbyły się 
w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan 
także w  innych miejscowościach diecezji 
drohiczyńskiej, na terenie której zamieszkuje 
duża liczba wyznawców prawosławia.  

 Ks. Artur Płachno

V

z życia diecezji

DIECEZJALNA MODLITWA  
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W HAJNÓWCE
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...w kościele pw. Podwyższenia Krzyza Świętego
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W ielką pomocą i wsparciem modlitewnym 
dla wszystkich uczestników był ks. Jaro-
sław Rosłon, wikariusz parafii Grodzisk 

k. Siemiatycz oraz trener Katolickiego Klubu 
Sportowego Orzeł Bobola z Siemiatycz. Z czasu 
tego skorzystało 28 chłopców z szkół średnich 
oraz kilku studentów (z KKS Orzeł Bobola  
16 piłkarzy).

Czas rozmyślania nad powołaniem roz-
poczęliśmy w piątkowy wieczór. Odbyło się 
spotkanie z bp. Tadeuszem Pikusem, który 
mówił, że nie wszyscy oczywiście odnaj-
dą się na drodze wiodącej do kapłaństwa. 
W Kościele i w społeczeństwie potrzebni są 
nie tylko mądrzy i święci księża, ale i dobrzy 
ojcowie, sumienni nauczyciele czy też roz-
tropni i  uczciwi urzędnicy. Każdą życio-
wą rolę i każdy zawód można wykonywać  
„z powołania”, jeśli przyświeca nam wola 
służenia Bogu i  ludziom, a  nie wyłącznie 
osobisty interes. Wskazał, że jeśli wybierzemy 
drogę do świętości, to w każdym z powołań 
będziemy szczęśliwi.

W sobotnie przedpołudnie rozważaliśmy 
Księgę Wyjścia (Wj 33), modlitwę Mojżesza 
poza obozem. Zastanawialiśmy się, co nam 
przeszkadza w rozmowie z Bogiem. Po połu-
dniu swoje sprawy życia codziennego i przy-
szłość mogliśmy przed Najświętszym Sakra-
mentem przedstawić i zawierzyć Jezusowi. 

Głównym celem rekolekcji było stworzenie 
dogodnych warunków do tego, aby rekolektanci 
mogli przeżyć osobiste spotkanie z Bogiem. 
Pomogły w tym różne punkty programu, w szcze-
gólności zaś wspólnotowa celebracja sakramentu 
pokuty i pojednania połączona z indywidualną 
spowiedzią i codzienna Eucharystia w kaplicy 
seminaryjnej. Wspólnie z uczestnikami reko-
lekcji modlili się i posługiwali przy konfesjona-
le moderatorzy WSD: ks. Tadeusz Syczewski, 
rektor, ks. Mariusz Bartosiak, prefekt, oraz  
ks. Tomasz Szmurło.

Istotnym punktem programu były także spo-
tkania w grupach dzielenia, które pomagają 
wykształcić w sobie większą otwartość w relacji 
z Bogiem i innymi ludźmi. Podczas rekolekcji był 
także czas na grę w piłkę z klerykami, wspólny 
film i na wieczór pogodny. Ks. Dariusz oraz każdy 
z  kleryków powiedział świadectwo swojego 
powołania, relacji, jaką ma z Panem Bogiem.

Przy okazji rekolekcji możliwe było zapozna-
nie się z naszym seminarium – poznanie księży 
i kleryków, którzy tworzą wspólnotę semina-
ryjną, oraz miejsc, w których kiedyś modlili się 
i studiowali obecni proboszczowie i wikariusze, 
a teraz dorastają w nich do kapłaństwa przyszli 
księża naszej diecezji.

Czas modlitwy, rozważania nad swoim życiem 
zakończyliśmy niedzielną Eucharystią w kaplicy 
seminaryjnej. Al. Grzegorz Konopacki

VI

niedziela podlaska

W rekolekcjach powołaniowych wzięło udział 28 chłopców

„WYJŚĆ POZA OBÓZ”

W dniach 30 stycznia –  
1 lutego pod hasłem: „Wyjść 
poza obóz” odbyły się 
rekolekcje powołaniowe. Był 
to czas rozeznawania swojej 
drogi życiowej. Najważniej-
sze było wsłuchanie się 
w głos Boga. Taki czas dla 
młodzieży męskiej naszej 
diecezji zorganizowało Wyż-
sze Seminarium Duchowne 
w Drohiczynie. Spotkanie 
„twarzą w twarz” z Bogiem 
przygotował i poprowadził 
ks. Dariusz Kucharek, od-
powiedzialny za powołania 
w diecezji oraz ojciec du-
chowny WSD, pomagało mu 
pięciu kleryków
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S potkali się oni najpierw w kaplicy Wyż-
szego Seminarium Duchownego. Tam 
z zachętą do pomocy i otoczenia modli-

twą Drohiczyńskiej Pielgrzymki Pieszej na 
Jasną Górę, duszpasterstwa nauczycieli i dzieł 
ewangelizacyjnych zwrócił się odpowiedzial-
ny za to w diecezji ks. Robert Grzybowski. 
Odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Boże-
go, a  konferencję na temat odczytywania 
i realizacji charyzmatów w życiu zakonnym 
wygłosił rektor WSD w Drohiczynie ks. Tade-
usz Syczewski.

Wezwani, by świadczyć o miłości
Odwołał się w niej do słów: „Bóg jest miłością” ,  
które w 1999 r. były hasłem pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski, w tym również jego pobytu 
w Drohiczynie. Podkreślił, odwołując się do 
jego papieskiego nauczania, że są to z słowa 
klucze do zrozumienia każdego powołania, 
gdyż miłość, którą Bóg nas pierwszy umi-
łował, czyni nas nowymi ludźmi. Świętość 
bowiem to miłość. „Jesteśmy zatem, przypom- 
niał, wezwani do tego, aby świadczyć o Jego 
miłości i odważnie głosić to fundamentalne 
przesłanie najpierw w swoich wspólnotach, 
a potem w miejscu, w którym przyszło nam żyć 
i pracować. Wzywajmy potęgi miłości Boskiej 
Ducha Świętego, aby uczynił nas zdolnymi 
do miłowania. Aby pozwolił nam pozostać 
siewcami miłości, konstruktorami wspólnoty, 

operatorami braterstwa. Mamy być siewcami 
dobra, pokoju, solidarności, ale także odpowie-
dzialności za Kościół, za Ojczyznę i za każdego 
człowieka” – mówił ks. Syczewski.

Pierwszy zakonnik diecezji 
Głównym punktem modlitewnego spotkania 
była Eucharystia, celebrowana w katedrze 
pw. Trójcy Świętej przez bp. Tadeusza Pikusa. 
Podkreślił on znaczenie, jakie mają zakony 
w diecezji, wspierając i włączając się w nurt 
jej duszpasterskich działań. Podkreślając zaś 
obecność biskupa seniora Antoniego Dydycza, 
którego nazwał „pierwszym zakonnikiem 
diecezji”, przypomniał, że ten szczególny 
rok dla zakonników jest dla niego rokiem 
jubileuszowym 60. rocznicy złożenia ślubów 
w  Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów.  
Bp Pikus zachęcił także wszystkich do świę-
towania jubileuszy, które pomagają w odno-
wieniu pierwotnej gorliwości i miłości. 

Homilię wygłosił wikariusz biskupi ds. ży- 
cia zakonnego, salezjanin ks. Dariusz Matu-
szyński. Powiedział on, że chociaż świat często 
nie rozumie istoty życia konsekrowanego, to 
zakony nie są „azylem dla zagubionych, ale 
znakiem i drogowskazem pogodnego nieba”. 

Biskup senior Antoni Dydycz podzielił 
się wspomnieniami z pierwszego spotkania 
przełożonych zakonnych, których w  Roku 
Świętym 1983 zaprosił do Bazyliki św. Piotra 
w Rzymie św. Jan Paweł II. Przerodziło się 
to następnie w obchodzony w święto Ofia-
rowania Pańskiego Światowy Dzień Życia 
Konsekrowanego. Eucharystię poprzedziła 
procesja z relikwiami świętych i błogosławio-
nych założycieli i członków zgromadzeń, aby 
w ich obecności modlić się o odczytywanie 
drogi realizacji swych charyzmatów, prosząc 
ich o wstawiennictwo u Boga. Odbyło się też 
uroczyste odnowienie ślubów zakonnych 
i miała miejsce wspólna agapa. 

Jan Krakowski

VII

wydarzenia

DALI SIĘ UWIEŚĆ CHRYSTUSOWI 
W przeżywanym obecnie Roku Życia Konsekrowanego członkowie zgromadzeń zakonnych 
z terenu diecezji drohiczyńskiej przybyli wieczorem 31 stycznia na zaproszenie bp. Tadeusza 
Pikusa do Drohiczyna na wspólną modlitwę. Poprzedziła ona obchodzony w święto Ofiarowania 
Pańskiego Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Nie zabrakło odnowienia ślubów zakonnych
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Bp Tadeusz Pikus przypomniał, że w Roku Życia Konsekrowanego przypada 60. rocznica złoże-
nia przez bp. Antoniego Dydycza ślubów w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów
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W dniach od 20 do 29 stycznia 
w Poroninie trwał obóz dla 

dzieci i młodzieży z rodzin rolni-
czych dofinansowany przez Fun-
dusz Składkowy Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników. Całe przed-
sięwzięcie zostało zorganizowane 
przez Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. 
Uczestniczyło w nim 46 osób pod 
kierownictwem Eweliny Waw- 
rzyniak. 

U stóp Tatr młodzi ludzie zostali 
bardzo gościnnie przyjęci przez 
tamtejszych górali, którzy zapew-
nili im domową atmosferę i pyszne 
posiłki. Koloniści mieli okazję, aby 
pod czujnym okiem instruktora 
nauczyć się jeździć na nartach 
bądź udoskonalić swoje umiejęt-
ności. W  sercu zimowej stolicy 
Polski – Zakopanem obozowicze 
zwiedzili Muzeum Misia, Fabrykę 
Cukierków „CiuCiu”, a także odby-
li długi spacer po Krupówkach. 
Nie zabrakło również wspólnych 
wycieczek w góry, jak chociażby 

wyprawa na Kalatówki i odwie-
dziny w Pustelni św. Brata Alberta, 
a także wizyty w Izbie Regionalnej 
w Murzasichlu. 

Zgodnie z  tradycją i  duchem 
KSM-u na koloniach codziennie 
sprawowana była Msza św., nie 
zapominano także o modlitwie, 
nauce pieśni religijnych i warsz-
tatach liturgicznych. Nie zabra-
kło także rozrywek, takich jak: 

dyskoteki, „Szansa na Sukces”, 
„Mam Talent” czy dzień z  tań-
cami integracyjnymi. Uczestni-
cy mieli szansę również wyka-
zać swoje zdolności plastyczne.  
Oby kolejne obozy były jeszcze 
bardziej obfitujące w młodzień-
czą radość i krzewiły w sercach 
dzieci i młodzieży wiarę w Boga. 
Do zobaczenia w wakacje! 

Kadra obozu 

W rześki poranek  17 stycznia 
grupa dzieci i  młodzieży 

w wieku 10-16 lat pochodząca 
z terenu województwa mazowiec-
kiego wraz z opiekunkami wyru-
szyła z Sokołowa Podlaskiego do 
górskiej miejscowości Murzasich-
le. Organizatorami 10-dniowego 
obozu formacyjno-rekreacyjnego 
było Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. 
Wypoczynek został dofinansowa-
ny z Funduszu Składkowego Ubez-
pieczenia Społecznego Rolników. 

Każdy dzień miał podobny 
charakter, mimo to każdy dzień 
dla naszych uczestników był 
dniem wyjątkowym. Zaczynał się 
od wczesnej pobudki, modlitwy 
porannej oraz gimnastyki. Pobyt 
na kolonii obfitował w dużo atrak-
cji. Młodzież miała okazję być 
świadkami sukcesu Kamila Sto-
cha w konkursie Pucharu Świata 
w Skokach Narciarskich w Zako-
panem. Młodzi uczestniczyli także 
w koncercie kolęd w wykonaniu 

zespołu „Zakopower” w  san- 
ktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
na Krzeptówkach. Nie zabrakło 
wypraw w góry. Dolina Chochołow-
ska przywitała ich piękną pogodą. 
W  trakcie wędrówki podziwiali 
piękno polskich gór. W drodze na 
Kalatówki zobaczyli Pustelnię  
św. Brata Alberta z kaplicą Świę-

tego Krzyża. Na polanie reglowej 
na Kalatówkach uczestnicy obozu 
ćwiczyli wydobycie ludzi przysy-
panych przez lawinę poprzez spe-
cjalne urządzenia. 

Nauka jazdy na nartach, snow-
boardzie, łyżwach i oponkach nie 
należała do najłatwiejszych. Mimo 
to młodzież bardzo szybko opano-

wała zasady i wskazówki instruk-
torów. Młodzi mieli okazję także 
zwiedzić Zakopane, pospacerować 
po Krupówkach oraz pojechać na 
basen i kręgle. 

Podczas obozu nie zabrakło 
także formacji. Modlitwy poran-
na i wieczorna oraz Msza św. to 
codzienne spotkania uczestników 
z Bogiem. Krótkie kazania gło-
szone przez ks. Łukasza Suszko 
podnosiły na duchu oraz bliżej 
przybliżały postawy i  wartości 
prawdziwych chrześcijan. 

Czas ferii spędzonych w górach 
okazał się bardzo wartościowym 
czasem. Niestety wszystko, co 
dobre, szybko się kończy, tak było 
i tym razem. 10 dni obozu minę-
ło niczym jedno mrugnięcie oka. 
Opuszczaliśmy Murzasichle bardzo 
zadowoleni i z nowymi doświad-
czeniami, a  z  drugiej z  strony 
z nutką smutku, że to już koniec.

Już dziś zapraszamy serdecznie 
na ferie za rok! Do zobaczenia! 

Kadra obozu
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Koloniści mieli okazję, aby pod czujnym okiem instruktora nauczyć się 
jeździć na nartach bądź udoskonalić swoje umiejętności

Nauka jazdy na nartach, snowboardzie, łyżwach i oponkach dostarczyła  
sporo emocji
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Poronin zdobyty! 

Zimowe szaleństwo w Murzasichlu

Czy wiesz, że...
Skład personalny Komitetu 
Światowych Dni Młodzieży 
Diecezji Drohiczyńskiej przy-
gotowujący peregrynację 
krzyża i ikony ŚDM składa 
się z następujących osób:  
ks. Tadeusz Syczewski,  
ks. Robert Grzybowski,  
ks. Andrzej Lubowicki,  
ks. Łukasz Suszko.


