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O kres Wielkiego Postu przemienia 
nas wewnętrznie. Sprawia, że 

stajemy się doskonalsi i odpowie-
dzialni. Niesiemy pomoc duchową 
i  materialną ludziom potrzebu-
jącym, skrzywdzonym przez los, 
starszym i  schorowanym oraz 
potrafimy współczuć innym. 

Dzisiejsza niedziela, nazywana 
Niedzielą „Ad Gentes”, jest dniem 
solidarności, modlitwy, postu i ofiar 
dla misjonarzy z Polski. Na misjach 
w 97 krajach świata pracuje ok. 
2100 polskich misjonarzy. Są to 
kapłani zakonni, diecezjalni, siostry 
zakonne oraz misjonarze świeccy. 
Pełnią swą posługę bardzo często 
w trudnych warunkach. Dają świa-
dectwo o Chrystusie oraz budują 
Kościół. Misjonarze głoszą Chrystu-
sa słowem, nauczając i udzielając 
sakramentów świętych. Służą także 
ubogim, chorym, niepełnospraw-
nym i odrzuconym przez innych. 
Placówka misyjna jest miejscem, 
gdzie najubożsi mogą otrzymać 
niezbędne środki do życia, dzieci 
mogą się uczyć, a  chorzy znaj-
dują pociechę i pomoc. Włączmy 
się w dzieło pomocy misjonarzom 
poprzez wsparcie duchowe i mate-
rialne. Prośmy również Boga, by 
obdarzał ich swoją łaską i błogo-
sławieństwem.

Ks. Krzysztof Żero

Przemiana –  
odpowiedzialność – 
świadectwo

M ożna bez końca zachwycać 
się pięknymi widokami 
naszej Ziemi. Każda pora 

roku, a nawet każda godzina dnia 
lub nocy wydobywają cudowne 
obrazy i dźwięki. Okazuje się jed-
nak, że nie ma nic wspanialszego 
nad postać dziecka, które potrafi 
rodzicom i dziadkom przysłonić 
cały świat. Ono jest najwspa-
nialsze i najpiękniejsze, i nie ma 
wprost słów, żeby wyrazić miłość, 
którą najbliżsi chcą je obdarzyć. 
Stąd płyną pełne czułości spoj-
rzenia, uśmiechy, stała gotowość 
do pomocy, czuwanie nad śpią-
cym maluchem… Czy zdaję sobie 
sprawę z tego, że tak samo patrzy 
na nas Bóg? 

Radość Abrahama, który w Iza-
aku widział szansę na zachowanie 
swego rodu, mąci dzisiaj żądanie, 
które na pierwszy rzut oka neguje 
poprzednie Boże obietnice. Dla-
czego ma złożyć w ofierze (zabić!) 
swego umiłowanego syna? Patriar-
cha, co może dziwić, nie dyskutuje 
z Najwyższym. Jedyne, co ma do 
powiedzenia, to znak gotowości 

na wszystko: „Oto jestem”. Wiemy 
dobrze, że żądanie Pana było tylko 
próbą wiary Abrahama. Zapowiedź 
ofiary i miejsce jej złożenia wska-
zują, jak chce Tradycja, na górę, 
gdzie wiele wieków później stanie 
świątynia jerozolimska. Baranek 
ofiarowany na wzgó-
rzu Moria zamiast Iza-
aka uprzedza zbawczą 
śmierć Jezusa – Baranka 
Bożego, złożonego na 
ołtarzu krzyża za nasze 
grzechy. Opisane przez 
św. Marka przemienie-
nie Pańskie jest okazją 
do podkreślenia prawdy, 
iż właśnie „Syn umiło-
wany” Ojca Niebieskiego 
podejmie zadanie, któ-
rego nikt z ludzi nie mógł godnie 
wypełnić. Szokujące jest zesta-
wienie chwały Jezusa, jaką ujrzeli 
Apostołowie, z zapowiedzią Jego 
„powstania z martwych”. Ucznio-
wie stopniowo będą odkrywać 
sens nadchodzących wydarzeń. 
Najdobitniej podsumowuje nasze 
rozważania św. Paweł, mówiąc 

wprost, że Bóg „własnego Syna nie 
oszczędził, ale Go za nas wszystkich 
wydał”. Oznacza to sytuację wręcz 
nieprawdopodobną: skoro Ojciec 
poświęca umiłowanego Syna za 
nas, to chce przez to powiedzieć, 
jak bardzo nas kocha, jak jeste-

śmy Mu drodzy! Nie chce 
nas oskarżać – chce na 
zbawić, pragnie otoczyć 
nas chwałą, jaka stała 
się udziałem Chrystusa.

Dlaczego, mimo tak 
jasno objawionej Bożej 
miłości do nas, tak wielu  
ludzi nie chce jej poznać 
i  nie potrafi zaakcep-
tować? Czemuż nasze 
relacje z  kochającym 
Ojcem często kończą się 

na oficjalnym „paciorku” i nie-
dzielnym „pójściu do kościoła”? 
Czyż nie stać nas na ludzką miłość 
w odpowiedzi na Miłość odwieczną 
i na uświadomienie sobie, co to 
znaczy: być Bożym dzieckiem – 
wyróżnionym i  tak hojnie obda-
rowanym?! 

 Ks. Tomasz Pełszyk

JEDYNY,  
UMIŁOWANY  
SYN

w numerze: 

Diecezjalny Dzień Formacji Pastoralnej 
w Drohiczynie
Rocznica węgrowskiej bitwy 
O życiu w czystości – debata

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Chrystus uwalnia człowie-
ka i świat spod panowania 
szatana, by nie tylko głosić 
nadejście królestwa Bożego, 
lecz także je urzeczywistnić.

Bp Tadeusz Pikus 
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„Weź twego 
syna jedynego, 
którego miłu-
jesz, Izaaka, idź 
do kraju Moria 
i tam złóż go 
w ofierze na 
jednym z pa-
górków, jaki ci 
wskażę”  
(Rdz 22, 2)
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W środę 11 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Cho-
rego wprowadzony przez Jana Pawła II w 1992 r. 

W tym dniu podczas Mszy św. kapłani udzielają sakra-
mentu namaszczenia chorych. W Siemiatyczach o cho-
rych pamięta także młodzież.

Tradycją Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Sie-
miatyczach jest podejmowanie inicjatyw z okazji Świa-
towego Dnia Chorego. Także w tym roku wolontariusze, 
których opiekunem jest Agnieszka Olendzka, postano-
wili spędzić trochę czasu z chorymi.

Młodzież wspólnie z panią Agnieszką przygotowała 
wyprawę do podopiecznych kilku placówek. Pierwsze 
spotkanie odbyło się w Szkole Specjalnej, a kolejne 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez 
Siostry Karmelitanki. W obu miejscach przygotowano 
wspólne zabawy, które miały scenariusze dostoso-
wane do wieku i możliwości uczestników. – Podczas 
tych spotkań chcieliśmy wnieść radość w życie osób 
niepełnosprawnych, gdyż oni tak jak my chcą bawić 
się, śpiewać i miło spędzać czas. Na koniec spotkań 
rozdaliśmy słodkie walentynki, a gospodarze rewan-
żowali się poczęstunkiem – powiedziała Agnieszka 
Olendzka.

Grupa była też w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuń-
czym, który w Siemiatyczach spełnia rolę hospicjum. 
Tutaj młodzież przyniosła dobre słowo w modlitwie 
i piosence. Na pamiątką spotkania pacjenci otrzymali 
obrazki z Matką Bożą i  tekst modlitwy w  intencji 
chorych. To spotkanie również osłodzono małym 
poczęstunkiem. 

– Wszyscy chorzy witali nas bardzo serdecznie 
i ciepło. Trud naszego wędrowania i nasze zmęczenie 
zostało wynagrodzone uśmiechem i dobrym słowem 
– podsumowała ten dzień opiekunka SKC.

 Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

W Domu Zakonnym Sióstr Urszulanek „Betania” 
w Nurcu Stacji 11 lutego odbyło się spotkanie 

modlitewne ludzi chorych z okazji Światowego Dnia 
Chorego, który obchodzony jest we wspomnienie Matki 
Bożej z Lourdes z inicjatywy papieża Jana Pawła II. 

O godz. 11 proboszcz parafii pw. Matki Bożej Czę-
stochowskiej w Nurcu Stacji ks. Jerzy Olszewski cele-
brował Mszę św. w intencji ludzi chorych i cierpiących. 
Zgromadziło się na niej ok. 50 osób, każdy mógł 
skorzystać z sakramentu pokuty i przyjąć sakrament 
chorych. Podczas homilii Ksiądz Proboszcz odczytał list 
papieża Franciszka z okazji obchodów 23. Światowego 
Dnia Chorego.

Po Eucharystii większość z obecnych spotkała się na 
wspólnej agapie, podczas której każdy mógł zjeść coś 
słodkiego, a co najważniejsze spotkać się z osobami, 
których nie widział od lat. Rozmowom i wspomnieniom 
nie było końca. Widać było wielką radość na twarzach 
wszystkich obecnych, że są jeszcze potrzebni i akcep-
towani ze swoimi słabościami. 

Dla tych, którzy uczestniczyli w przygotowaniach 
tego spotkania, jest to wspaniała lekcja pokory i ufnoś- 
ci wobec woli Bożej poprzez przyjęcie codziennego 
cierpienia i ofiarowania go Bogu. To cierpienie ma 
zbawczy sens: „Czyń dobro cierpieniem” i „Czyń dobro 
cierpiącym”.

Słowa podziękowania kierujemy w stronę sióstr 
urszulanek, które jako pomysłodawczynie tego spot- 
kania otworzyły progi swojego domu i przyjęły nas, 
Księdza Proboszcza za posługę sakramentalną i spra-
wowaną Eucharystię, jak również wolontariuszek 
Parafialnego Oddziału Caritas. Słowa podziękowania 
kierujemy również na ręce wójta gminy Nurzec Stacja 
Piotra Jaszczuka za udostępnienie transportu dla osób 
starszych, które same nie mogły przybyć. 

Mamy nadzieję, że obchody Światowego Dnia Chore-
go na stałe wpiszą się w kalendarz uroczystości naszej 
społeczności parafialnej.  Krystyna Świzdor

II
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krótko
 DROHICZYN
W dniach 13-15 lutego Diece-
zjalna Szkoła Nowej Ewangeli-
zacji św. Józefa w Drohiczynie 
zorganizowała kurs „Nowe Życie”. 
Organizatorem spotkania był  
ks. Robert Grzybowski –  
dyrektor SNE.

SIEMIATYCZE
W dniach 13-15 lutego w domu 
rekolekcyjnym Sióstr Karmelita-
nek członkowie Ruchu Rodzin 
Nazaretańskich przeżywali swoje 
zimowe rekolekcje. 
W dniach 15-18 lutego bp Tade-
usz Pikus kontynuował, rozpo-
czętą jesienią ubiegłego roku, 
wizytację kanoniczną w parafii 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Siemiatyczach. 
Parafia została założona w 1456 r.,  
liczy ok. 5000 wiernych, a jej 
proboszczem jest ks. Stanisław 
Ulaczyk. 

WĘGRÓW
14 lutego w sali klasztornej 
parafii pw. św. Piotra z Alkantary 
i św. Antoniego z Padwy odbył 
się ostatkowy integracyjny bal 
karnawałowy dla osób zaangażo-
wanych w życie parafialne. 
17 lutego w sali widowiskowej 
Węgrowskiego Ośrodka Kultury 
odbyły się tzw. zapusty zorgani-
zowane przez WOK oraz Zespół 
Ludowy „Węgrowianie”.

CIECHANOWIEC
14 lutego w sali bankietowej 
państwa Olszewskich odbył się 
bal walentynkowy, z którego 
dochód przeznaczony został na 
działalność charytatywną. 

SERPELICE
15 lutego w Zakonie Braci 
Mniejszych Kapucynów odbyło 
się sympozjum z okazji 95. rocz-
nicy zaślubin Polski z Morzem 
i 75. rocznicy pierwszej masowej 
wywózki Polaków na Sybir.  
Mszy św. w kościele pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła 
przewodniczył biskup senior 
Antoni Dydycz.

Ks. Krzysztof Żero
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Rozmowom i wspomnieniom nie było końca

Przygotowano wspólne zabawy, które miały scenariusze 
dostosowane do wieku i możliwości uczestników

Światowy Dzień Chorego
SIEMIATYCZE

NURZEC STACJA

Z myślą o chorych
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U roczystość Ofiarowania Pań-
skiego była dla parafii Rozbity 

Kamień dniem szczególnym. Tego 
bowiem dnia rozpoczęła się pere-
grynacja relikwii św. Jana Pawła II  
do rodzin naszej parafii. Bardzo 
ucieszył nas fakt, że właśnie do 
naszej parafii trafiły relikwie św. Ja- 
na Pawła II. Delegacja naszej para-
fii odebrała 29 września 2014  r. 
z  rąk kard. Stanisława Dziwisza 
relikwiarz zawierający fragment 
szaty zanurzonej w krwi świętego 
papieża. W Dniu Papieskim, a zara-
zem w dniu kanonizacji naszego 
wielkiego rodaka, relikwie zostały 
oficjalnie intronizowane w parafii 
Rozbity Kamień. 

Kolejnym etapem jest rozpoczęta 
właśnie peregrynacja tej małej czą-
steczki św. Jana Pawła II do naszych 

domów, do każdego z nas osobiście. 
Przypada ona na czas 20. rocznicy 
konsekracji naszego kościoła para-
fialnego oraz przygotowań do 1050- 
-lecia chrztu Polski. Jak powiedział 
proboszcz ks. Andrzej Ułasiuk, ma 

ona służyć pobudzeniu naszej wiary 
i dobremu przygotowaniu do tych 
ważnych rocznic.

Jako pierwsi relikwie gościć będą 
w swoich domach mieszkańcy wsi 
Korabie i Kosierady. Przedstawi-
ciele tych miejscowości w uroczy-
stej procesji wynieśli na własnych 
ramionach baldachim z  relikwia-
mi do przygotowanego wcześniej 
samochodu. Wszyscy uczestniczący 
tego dnia w Mszy św., z zapalonymi 
gromnicami w ręku, utworzyli długi 
szpaler od drzwi kościoła do bramy 
wejściowej, między którym przy 
śpiewie Litanii do św. Jana Paw- 
ła II przeszła procesja. 

Św. Janie Pawle II, módl się za  
nami, aby nasze rodziny były 
Bogiem silne. 

Małgorzata Tarkowska

III

wiadomości

Peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II
zapraszamy
 NAUCZYCIELE
7 marca w budynku Podlaskiego 
Centrum Dialogu w Drohiczynie 
o godz. 9. rozpocznie się wiel-
kopostny dzień skupienia dla 
nauczycieli. 

KOŁO PRZYJACIÓŁ
W dniach 20-21 marca Koło 
Przyjaciół Radia Maryja z parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku 
Podlaskim organizuje pielgrzymkę 
do Torunia. W programie m.in. 
wizyta w Radiu Maryja, Telewizji 
Trwam oraz Wyższej Szkole Kultury 
Społecznej i Medialnej. Zapisy 
i więcej informacji u Renaty Woj-
ciechowskiej, tel. 504-601-622. 

WEEKENDOWY KURS
W dniach 27-29 marca w Domu 
Duszpasterstwa Młodzieży 
„Porcjunkula” w Serpelicach nad 
Bugiem odbędzie się weekendo-
wy kurs przygotowujący młodych 
do sakramentu małżeństwa. 
Konferencje i spotkania warsz-
tatowe będą prowadzić ojcowie 
kapucyni z pomocą zespołu 
specjalistów przygotowanych 
z tematyki rodzinnej. Zgłoszenia: 
Dom Duszpasterstwa Młodzieży 
„Porcjunkula”, Serpelice 89, 08-220 
Sarnaki, e-mail: domduszpaster-
stwa@gmail.com, tel. 693-611-468. 

SPOTKANIE „SYCHAR”
29 marca (niedziela) w domu 
zakonnym Sióstr Karmelitanek od 
Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach 
odbędzie się kolejne spotkanie 
Ogniska Wiernej Miłości Wspólno-
ty Trudnych Małżeństw „Sychar”. 
Rozpocznie się ono Mszą św. 
o godz. 15. Celem spotkań jest po-
moc małżonkom rozwiedzionym 
i przeżywającym różne kryzysy. 
Więcej informacji i kontakt,  
tel. 693-802-204.

PIELGRZYMKA
W dniach 25 kwietnia – 3 maja 
z sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Sokołowie Podlaskim odbę-
dzie się 9-dniowa pielgrzymka 
do Włoch. Organizatorem jest 
wikariusz ks. Walery Tomaszewski. 
Więcej informacji i zapisy, tel. 664- 
-176-249. Ks. Krzysztof Żero

ROZBITY KAMIEŃ

M
ał

go
rz

at
a 

Ta
rk

ow
sk

a

Mieszkańcy w procesji wynieśli 
baldachim z relikwiami 

Od 5 lat 1 marca obchodzony jest 
jako Narodowy Dzień Pamię-

ci Żołnierzy Wyklętych. Coroczne 
obchody tego dnia są dobrą okazją 
do przypomnienia nam wszystkim, 
jak wiele zawdzięczamy Żołnie-
rzom Niezłomnym – bohaterom 
antykomunistycznego podziemia, 
którzy w obronie niepodległości pań-
stwa polskiego przeciwstawiali się 
sowieckiej agresji i narzuconemu 
siłą reżimowi komunistycznemu, 
a których przez całe lata PRL-u oplu-
wano i ośmieszano. Tych, którzy nie 
polegli z bronią w ręku, poddawano 
bestialskim przesłuchaniom i  tor-

turom w komunistycznych więzie-
niach, skazywano na wyroki śmierci 
w pokazowych procesach, będących 
kpiną z wymiaru sprawiedliwości, 
bez prawa łaski. Przetrwać i docze-
kać rehabilitacji w oczach narodu 
udało się tylko nielicznym... 

Danuta Siedzikówna „Inka”, 
Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, 
ppor. Władysław Łukasiuk „Młot”... 
to tylko niektóre nazwiska znane 
z naszego regionu.

Również na terenie naszej diecezji 
odbędą się uroczystości upamięt-
niające Żołnierzy Wyklętych, Msze 
św. i  modlitwy przy pomnikach, 

odczyty okolicznościowe, z więk-
szych ośrodków m.in. w  Bielsku 
Podlaskim, Hajnówce (swoją siedzibę 
ma tu Stowarzyszenie Historycz-
ne im. Danuty Siedzikówny Inki”) 
czy Węgrowie, ale też w Narewce, 
gdzie znajduje się pomnik poświę-
cony sanitariuszce z Guszczewiny, 
i w Czajach – miejscowości bardzo 
ważnej na niepodległościowej mapie 
Podlasia, tu bowiem w ziemiance 
obozował ppor. Władysław Łuka-
siuk „Młot”. Udział w nich to wyraz 
naszego patriotyzmu i umiłowania 
ojczystego kraju.

Edyta Hartman

Z apraszamy na rekolekcje wieko-
postne KSM i stypendystów Fun-

dacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
które odbędą się w Drohiczynie  
27 lutego – 1 marca oraz 6-8 marca.
Czas rekolekcji pozwala na oderwa-
nie się od codzienności i zbliżenie do 
Boga. To także czas zastanowienia 
się nad sobą i nad swoim życiem. 
Podczas tych rekolekcji z pewnością 
można znaleźć odpowiedź na pyta-
nie, którędy droga do nieba, a także 
uświadomić sobie, jak wygląda 
nasza góra kuszenia. Przede wszyst-

kim to spędzenie wartościowego 
weekendu oraz duchowe przygoto-
wanie się na święta Zmartwychwsta-
nia Pańskiego. Podczas 40-dniowego 
Wielkiego Postu warto zatrzymać się 
na chwilę, wyciszyć i zamyślić. Może 
akurat te rekolekcje będą momen-
tem spotkania Boga oraz spotkania 
z samym sobą...
Zapisy i informacje w biurze KSM: 
tel. (85) 655-77-55, e-mail: ksm@
ksm-drohiczyn.

Zarząd KSM  
Diecezji Drohiczyńskiej

Podlasie pamięta o Żołnierzach Wyklętych

Którędy droga do nieba? Intencje modlitewne dla członków 
Żywego i Nieustającego Różańca 
Diecezji Drohiczyńskiej na marzec

= O zgodę między narodami
= O łaskę nawrócenia dla  
 zatwardziałych grzeszników
= O ochronę życia poczętego

Duszpasterstwo  
Wspólnot  

Maryjnych  
Diecezji  

Drohiczyńskiej
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d ebata w  Węgrowie zosta-
ła zorganizowana po raz 
pierwszy i  według przy-

świecających jej idei miała być 
odpowiedzią młodych ludzi na 
promowany we współczesnym 
świecie konsumpcyjny styl życia, 
często pozbawiony jakichkolwiek 
zasad i wartości. Spotkanie stało 
się również okazją do głębszej 

refleksji nad tematami dotyczący-
mi miłości, narzeczeństwa i mał-
żeństwa, ale przede wszystkim 
tego, jak żyć w czystości i czerpać 
z tego korzyści.

Inicjatorem pomysłu był ks. Piotr  
Karwowski, wikariusz parafii pw. 
św. Piotra z Alkantary i św. An- 
toniego z  Padwy, który choć 
w Węgrowie jest dopiero pół roku, 

mówi wprost: – W mieście brako-
wało tego typu spotkań. Debata 
miała pokazać młodzieży, czym 
jest miłość, a w zasadzie jak odróż-
nić ją od zauroczenia czy czystego 
pożądania – tłumaczy ks. Karwow-
ski, dodając, że problem braku czy-
stości w życiu coraz młodszych 
osób jest bardzo widoczny i nie-
stety ciągle się pogłębia.

W przeddzień walentynek 
uczniowie węgrowskich szkół 
gimnazjalnych i  ponadgimna-
zjalnych mieli okazję wysłuchać 
dwóch wykładów promujących 
miłość w nachalnym – jak mówio-
no – i pozbawionym wartości świe-
cie. – Zakochanie to ja, miłość to 
my. Musimy nauczyć się mówić do 
ludzi z miłością, widzieć w nich 
dobro. Nie możemy być egoistami 
i wykorzystywać drugiej osoby do 
swoich celów – mówiła Bożena 
Pustoła, doradca życia rodzin-
nego i mediator. – Trzeba rozma-
wiać z młodymi ludźmi, aby nie 
odbierali Pana Boga jako stwórcy, 
który zarzuca nas zakazami, bo 
jeśli Pan Bóg czegoś zabrania, 
to tylko i wyłącznie dla nasze-
go dobra – dodawał diecezjal-
ny duszpasterz rodzin ks. Piotr 
Arbaszewski, zapewniając, że 
Bóg chce nas chronić od zranień, 
szczególnie w sferze tak bardzo 
delikatnej i wrażliwej, jaką jest 
miłość dwojga ludzi.

Debata miała pokazać, że życie 
w czystości nie jest wstydem i pro-
wadzi do wierności w  małżeń-
stwie. Dwie pary Justyna i Karol 
oraz Kasia i Karol swoim świadec-
twem udowodniły, że brak przed-
małżeńskiego seksu to świadomy 
wybór. Nie narzucany, a jedynie 
przyjęty, bo tak zostali wycho-
wani i  tak chcą iść przez życie. 
Co więcej – właśnie z  takiego 
życia czerpią przyjemność, każ-
dego dnia pogłębiając łączące ich 
uczucia. Cała czwórka, opowia-
dając historię swojej znajomoś- 
ci i  narzeczeństwa, dała wyraz 
temu, jak wiele satysfakcji można 
czerpać z powolnego i cierpliwego 
odkrywania tajemnicy drugiego 
człowieka. Nie wydzierania jej 
siłą, ale zezwolenia na to, aby 
druga strona sama obdarowywała 
sobą, swoim wnętrzem, a potem 
także ciałem. 

Karolina Skibniewska

IV

O życiu w czystości w Węgrowskim Ośrodku Kultury
„Dam Ci wszystko to, co lubię, ale siebie dam po ślubie” – czyli o tym, jak  

żyć w czystości przed ślubem – to temat debaty, która odbyła się  
w Węgrowskim Ośrodku Kultury w przeddzień święta zakochanych
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Debata miała pokazać, że życie w czystości nie jest wstydem i prowadzi do wierności w małżeństwie
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T ematykę spotkania dotyczącą organizacji 
i przeżywania Światowych Dni Młodzieży 
– Kraków 2016 przybliżył kanclerz Kurii 

Diecezjalnej ks. Zbigniew Rostkowski. Rozpo-
czynając, biskup drohiczyński Tadeusz Pikus 
zachęcił do modlitwy Liturgii Godzin w inten-
cjach aktualnych problemów społecznych, którą 
poprowadził rektor WSD w Drohiczynie ks. Tade-
usz Syczewski. 

O Światowych Dniach Młodzieży 
i inicjatywach krajowych
Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Świa-
towych Dni Młodzieży ks. Grzegorz Suchodol-
ski w swym wystąpieniu przypomniał genezę 
powstania Światowych Dni Młodzieży, których 
idea ma swój początek w spotkaniu młodzieży 
z  całego świata, którą na Niedzielę Palmową 
w 1984 r., kończącą Rok Święty, zaprosił do 
Rzymu św. Jan Paweł II. Przypomniał także kolej-
ne Światowe Dni Młodzieży, które odbywały się 
na różnych kontynentach i w swych przesłaniach 
także dotykały aktualnych spraw społecznych 
i doktrynalnych. W większości z nich uczest-
niczył św. Jan Paweł II, zaś w ostatnich jego 
następcy – Benedykt XVI i Franciszek, którzy 
z wielkim zaangażowaniem przejęli tę inicjatywę. 

W ramach zadań w związku z Światowymi 
Dniami Młodzieży w Krakowie wskazał on na: 
przygotowanie duchowe, zogniskowane wokół 
trzyletniego programu, podczas którego kolejno 
rozważane będzie rozumienie słowa, sakramen-
tów i Caritas, przygotowanie młodzieży w diece-
zjach – w diecezji drohiczyńskiej ogniskuje się 
ono wokół rozumienia Kalwarii, dobre przyjęcie 
znaków Światowych Dni Młodzieży – papieskie-

go krzyża i ikony Matki Bożej, godne przyjęcie 
młodzieży z innych krajów oraz umożliwienie 
im przejazdu do Krakowa. Nakreślił on także 
ramowy program spotkań w Krakowie, gdzie na 
Błoniach Krakowskich planowane są Msza św. 
otwarcia celebrowana przez kard. Stanisława 
Dziwisza, powitanie Ojca Świętego Franciszka 
i nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz czuwanie 
modlitewne i papieska Eucharystia na polach 
w okolicy miasta.

Oprócz tych spotkań w ok. 300 miejscach 
w 34 językach będą głoszone katechezy bisku-
pów. Zostanie zorganizowana strefa pojedna-
nia, będzie możliwość adoracji Najświętszego 
Sakramentu oraz zapoznania się z działalnością 
różnych form duszpasterskich i formacyjnych. 

Wyjaśnił on również logo Światowych Dni 
Młodzieży, w którym znalazły się w barwach 
Krakowa: Polska i Kraków, Chrystus i młodzież 
oraz Iskra Miłosierdzia. 

O działaniach  
w diecezji drohiczyńskiej
Ks. Łukasz Suszko z powołanego przez bisku-
pa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa Komitetu 
Diecezjalnego Światowych Dni Młodzieży ukazał 
obecne jego działania. Powiedział o mobilizacji 

w parafiach w ramach akcji, mającej na celu 
pomoc w przybyciu do Polski młodzieży zza 
wschodniej granicy, o programie przygotowania 
nawet 2000 miejsc w diecezji dla młodych ludzi, 
o wstępnych planach zaproszenia Włochów 
i Hiszpanów z diecezji, w których pracują kapłani 
drohiczyńscy, a także o działającej już w diecezji 
szkole wolontariuszy. Powiedział również, iż 
znaki Światowych Dni Młodzieży będą prze-
bywać w diecezji drohiczyńskiej od 26 lipca do  
8 sierpnia, a w związku z okresem wakacyjnym 
odwiedzą one ośrodki i wspólnoty, a także będą 
wraz z pielgrzymami Drohiczyńskiej Pielgrzymki 
Pieszej na Jasną Górę. 

Głos zabrali także obecni na spotkaniu sta-
rosta siemiatycki Jan Zalewski oraz burmistrz 
Drohiczyna Wojciech Borzym, którzy zapewnili 
o wsparciu ze strony samorządowców, pod-
kreślając, że jest to wielka okazja do promocji 
i pokazania tego regionu Polski. 

Do wystąpienia burmistrza, który powiedział, 
że przyjęcie zagranicznej młodzieży powinno 
dokonać się przede wszystkim w  rodzinach, 
a nie w ośrodkach i  internatach, odwołał się  
bp Pikus. Przypomniał on relacje młodych 
Rosjan, którzy w 1991 r. udali się często bez 
duchowego i mentalnego przygotowania na 
takie spotkanie do Częstochowy. Z pozytywnymi 
wspomnieniami oraz duchową odnową wrócili 
wówczas ci, którzy spotkali się z życzliwością 
konkretnych ludzi oraz świadectwem dobrych 
rodzin ich przyjmujących. Podkreślił również, że 
duszpasterstwo młodzieży powinno zaczynać 
się od duszpasterstwa rodzin. 

Spotkanie zakończyło odmówieniem modlitwy 
Światowych Dni Młodzieży oraz poleceniem się 
wstawiennictwu ich patronów – św. Jana Paw- 
ła II i św. Faustyny.  Ks. Artur Płachno

V

temat numeru

Diecezjalny Dzień Formacji Pastoralnej –  
przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży

W ramach stałej formacji kapła-
nów oraz katolików świeckich 
diecezji drohiczyńskiej 14 lu-
tego w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Drohiczynie 
miał miejsce Diecezjalny Dzień 
Formacji Pastoralnej. W spotka-
niu udział wzięli: biskup senior 
Antoni Dydycz, kapłani z diece-
zji, siostry zakonne, katecheci, 
katechetki, przedstawiciele rad 
parafialnych, kapłani studiujący 
oraz alumni WSD
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Kapłani stawili się licznie

Od lewej: ks. Zbigniew Rostkowski, ks. Grzegorz Suchodolski, ks. Łukasz Suszko, bp Tadeusz 
Pikus, bp Antoni Dydycz, Jan Zalewski, Wojciech Borzym
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J uż po raz siódmy w  para-
fii pw. św. Ojca Pio odbył się 

Charytatywny Bal Karnawałowy.  
7 lutego Centrum Konferencyjne 
Krasnodębski przywitało blisko 
220 gości nie tylko z Węgrowa 
i okolic, ale również z Warszawy, 
Łochowa czy Sokołowa Podlaskie-
go. Pośród miłych gości zaszczy-
ciła nas swoją obecnością senator 
Maria Koc. Gościliśmy też przed-
stawicieli świata sportu: dzien-
nikarza sportowego Bogdana 
Saternusa, kolarzy Lechosława 
Michalaka i  Grzegorza Wajsa. 
Impreza miała na celu integra-
cję środowiska oraz pozyskanie 
funduszy na budowę kościoła. 
Gospodarzem i  inicjatorem balu 
był ks. Wiesław Niemyjski – pro-
boszcz parafii pw. św. Ojca Pio. To 
jego zaangażowanie, otwartość  
i życzliwość tworzą niepowtarzal-
ny klimat i wspaniałą atmosferę. 

Bal rozpoczęła Aleksandra 
Kosiorek – studentka wokalistyki 
na Wydziale Wokalno-Aktorskim 
Akademii Muzycznej w Gdańsku. 
Utwór Anny Jantar „Tylko mnie 
poproś do tańca” zachęcił uczest-
ników balu do wyjścia na parkiet. 
Goście oprócz wspaniałej zabawy 
– w tym roku prowadzonej przez DJ 
Mirosława Urbana – wzięli udział 
w licznych atrakcjach. Było wspól-
ne śpiewanie z ks. Wiesławem, 
odtańczenie kankana czy zorby. 
Wzruszającym momentem były 
oświadczyny jednego z gości, które 
oczywiście zostały przyjęte. Nie-
zapomniane chwile, łzy i emocje 

przeżywała nie tylko narzeczona, 
ale i wszyscy goście. Były życze-
nia, gratulacje i taniec wśród pięk-
nych czerwonych róż. 

Mecenas Krzysztof Supeł, jak 
co roku, prowadził aukcję dzieł 
sztuki, z której dochód przeznaczo-
ny jest na cele parafialne. Licyto-
wano obrazy takich wspaniałych 
artystów, jak: Mirosław Greluk, 
Teresa i Dariusz Kowalscy, Lech 
Pawlak, Małgorzata Konopińska, 
Roman Postek czy Wojciech Dunaj. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się akwarele Katarzyny Słowik czy 
kalendarze ze zdjęciami naszych 
piłkarzy z klubu Czarni Węgrów. 
Kwota zebrana podczas aukcji to 
ok. 10 tys. zł. 

Miłą niespodzianką dla gości 
było losowanie nagrody ufundo-
wanej przez właścicieli Centrum 
Konferencyjnego Krasnodębski. 
Kolację dla dwojga wylosowali 
Katarzyna i Mariusz Marchelowie 
oraz Anna i Leszek Redoszowie. 

Dziękujemy za wsparcie nasze-
go balu Małgorzacie i Markowi 
Buśkom, Krystynie i  Markowi 
Sewerynikom, dziękujemy za 
pomoc organizacyjną Jadwidze 
Snopkiewicz, a  także Barbarze 
i Krystynowi Wołynkom.

Pragniemy podziękować rów-
nież wszystkim biorącym udział 
w aukcji za ofiarność, darczyń-
com, właścicielom i  obsłudze 
restauracji, a przede wszystkim 
wspaniałym gościom za przybycie 
i wspaniałą zabawę. Zapraszamy 
za rok. Bożena Kosiorek

VI

niedziela podlaska

ROCZNICA WĘGROWSKIEJ BITWY
Obchody 152. rocznicy bitwy pod Węgrowem 
rozpoczęła uroczysta Msza św. odprawiona 
w bazylice mniejszej w Węgrowie. Eucharystii 
przewodniczył biskup senior diecezji drohi-
czyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz

Bal nad bale
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E ucharystię koncelebrowali 
też ks. Łukasz Gołębiew-
ski – sekretarz biskupa 

seniora oraz ks. Leszek Gar-
dziński – proboszcz i  dziekan 
węgrowski. W homilii bp Dydycz 
przypomniał najpierw historię 
bitwy pod Termopilami, po czym 
odniósł się do „polskich Termo-
pil”, jak nazywa się bitwę pod 
Węgrowem. Wskazał, że naszym 
powołaniem jest zwycięstwo, 
zwycięstwo, które może mieć 
różną postać, ale powinno ist-
nieć w  naszej świadomości. 
W  Eucharystii uczestniczyli 
przedstawiciele władz samo-
rządowych, parlamentarzyści, 
poczty sztandarowe oraz miesz-
kańcy miasta. 

Kolejnym punktem w obcho-
dów były uroczystości patriotycz-
ne, jakie odbyły się pod pomni-

kiem Powstańców Styczniowych 
w Węgrowie. Tam jako pierwszy 
głos zabrał wiceburmistrz mia-
sta Węgrowa Leszek Redosz.  
– Wspominając ważne wydarze-
nia z  dziejów naszego narodu 
i  ich bohaterów, kształtujemy 
polską duszę, przekazujemy 
wartości przyszłym pokoleniom, 
wypełniamy dobrze swoje patrio-
tyczne obowiązki. Dla mieszkań-
ców Węgrowa takim ważnym 
wydarzeniem z  dziejów mia-
sta jest bitwa 3 lutego 1863 r. 
powstania styczniowego – po- 
wiedział. 

O wrażeniach z uroczystości 
opowiedział także obecny na 
uroczystościach poseł na Sejm 
RP Grzegorz Woźniak. – Dzisiaj 
mówimy wiele o  patriotyzmie 
(…). Patrząc na tych młodych 
ludzi, na ich postawę, widzę 

WĘGRÓW

Było wspólne śpiewanie, odtańczenie kankana czy zorby

Nie zabrakło pocztów sztandarowych i...
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i wierzę, że mamy godnych oby-
wateli, którzy z poczuciem odpo-
wiedzialności, patriotyzmu pod-
chodzą do dnia dzisiejszego. Ktoś 
powie: „Jesteśmy tutaj wszyscy”, 
tak, tylko my jesteśmy starsi, 
nas nie trzeba przekonywać do 
wielu rzeczy, ale młodym ludziom 
w  tych czasach bardzo łatwo 
przedstawić inną rzeczywistość 
i  inne wartości. Tutaj nie uda 
się tego zrobić, ale to jest Pań-
stwa praca i Państwa podejście do 
wychowania młodego pokolenia, 
tego gratuluję – podkreślił. 

Wicestarosta powiatu węgrow-
skiego Halina Ulińska podkreśliła 
z kolei fakt, że Węgrów pamię-
ta o  ważnych wydarzeniach.  
– Naród istnieje, jeżeli pamięta 
swoją historię, pamięta tradycję 
i je kultywuje. Ta bitwa to było 
miejsce, które uświęcone jest 
krwią poległych Polaków. Węgrów 
i  powiat węgrowski pamiętają 
o bitwie pod Węgrowem 3 lutego 
1863 r. – mówiła. 

Wzorem lat ubiegłych przy 
pomniku odbyła się także cere-
monia zaprzysiężenia harcer-
skiego, podczas której do Hufca 
„Doliny Liwca” im. Edmunda 
Zarzyckiego w  Węgrowie dołą-
czyło kolejnych kilkunastu har-

cerzy. Na zakończenie uroczy-
stości delegacje złożyły kwiaty 
pod pomnikiem i  oddały hołd 
poległym powstańcom. 

Ostatnim punktem obchodów 
było spotkanie w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Węgrowie. Gość-
mi spotkania byli Piotr Karsz- 
nia, rysunkowy gawędziarz, który 
rysuje techniką węgla inspirowa-
ny muzyką (podczas kilkunastu 
minut pan Piotr, słuchając muzy-
ki, stworzył rysunek przedstawia-
jący oddział powstańców zmie-
rzający na bitwę), oraz Bogdan 
Kuć, regionalista, który zajmuje 
się wyszukiwaniem biogramów 
powstańców na terenie byłego 
powiatu stanisławowskiego. 
Badacz przedstawił zgromadzo-
nym w  bibliotece słuchaczom 
biogramy kilku powstańców 
pochodzących z terenu powiatu 
węgrowskiego. Otwarto również 
ekspozycję „Panorama bitwy pod 
Węgrowem”. Jest to namiastka 
panoramy bitwy, pochodząca 
z  akwareli wiedeńskiej, która 
została powiększona z  rozmia-
rów 5 x 7 centymetrów do wymia-
rów 2,5 x 4,5 metra. Ekspozycja 
jest urozmaicona eksponatami 
z kolekcji prywatnych. 

Natalia Bala-Gąsecka 

VII

pamięć

ROCZNICA WĘGROWSKIEJ BITWY
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Eucharystii przewodniczył bp Antoni Dydycz w koncelebrze ks. Łuka-
sza Gołębiewskiego i ks. Leszka Gardzińskiego

Druga część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Powstańców Styczniowych

W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, 
parlamentarzyści, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta

...harcerzy
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W czasie ferii zimowych w Warsztacie Terapii Zajęcio-
wej w Bielsku Podlaskim odbywały się półkolonie 

dla dzieci zorganizowane wspólnie z parafią pw. Matki 
Bożej z Góry Karmel. W organizację zaangażowane 
były siostry karmelitanki, głównie s. Bernardyna, która 
to była pomysłodawcą oraz realizatorem zamierzeń, 
a także kadra i uczestnicy warsztatu.

Podczas spotkań dzieciom proponowano różnorakie 
zajęcia. Miały one możliwość wykazania się zdolnościa-
mi plastycznymi, muzycznymi czy aktorskimi ukierun-
kowanymi na przypomnienie przypowieści biblijnych, 
takich jak: „Siewca”, „Zagubiona owca” czy „Dobry 
Samarytanin”. Dzięki wsparciu Księdza Proboszcza 
i aktywności pracowni gospodarstwa domowego WTZ 
każdego dnia przygotowywany był także posiłek. 

Na zakończenie zorganizowany został bal karna-
wałowy, do którego przygotowania trwały kilka dni. 
Najpierw udekorowano salę, a następnie przygotowano 
maski i stroje karnawałowe. Zabawa była tak pory-
wająca, że trudno było ją zakończyć.

W zajęciach każdego dnia brało udział ok. 20 dzie-
ci i 35 uczestników WTZ. Wspólnie spędzając czas, 
poznawali się oni wzajemnie i uwrażliwiali na własne 
potrzeby, dzięki czemu w przyszłości staną się ludźmi 
dorosłymi otwartymi na pomoc drugiemu człowiekowi. 
Sprzyjała temu również wspólna modlitwa. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaanga-
żowanym w organizację półkolonii. 

Jadwiga Mariola Wiercińska

M ożliwość ciekawego spędzenia 
przerwy międzysemestralnej 

stworzyła dzieciom i  młodzieży 
Świetlica Caritas w Domu Miło-
sierdzia w Sokołowie Podlaskim 
pod opieką ks. Rafała Romańczuka.  
Zajęcia na terenie Domu Miłosier-
dzia  odbywały się od 26-30 stycz-
nia  od godz. 9 do godz. 15. Łącz-
nie w półkoloniach wzięło udział  
50 uczniów, począwszy od pierw-
szej klasy szkoły podstawowej po 
gimnazjum.

Każdy z  uczestników mógł 
znaleźć coś dla siebie, a na brak 
atrakcji nie można było narze-
kać. Pierwszy dzień poświęcony 
był integracji i wzajemnemu pozna-
niu się, odwiedziliśmy także strzel-
nicę. Kolejne dni to gry i zabawy 
w Klubie przy Pięknej, wyjazd na 
kręgle do  „Yunavi” w Sokołowie 
Podlaskim, lodowisko w Siedlcach. 
Odwiedziliśmy Strażnicę w Sokoło-
wie Podlaskim, gdzie strażacy przy-
bliżyli nam swoją pracę. Spotka-
liśmy się z policjantem, z którym 
rozmawialiśmy  na temat bezpie-
czeństwa, oraz   odbył się kon-
kurs plastyczny „Stop narkotykom 

i dopalaczom”. P. Dominika uczyła 
nas tańczyć zumbę. Przedostatni 
dzień to kolejny wyjazd, tym razem 
do kina w Sokołowie Podlaskim  na 
film  „Hobbit: Bitwa pięciu armii”. 
Odbył się też  bal karnawałowy. 
Półkoloniści samodzielnie zajęli 
się dekoracją sali i wykonaniem 
karnawałowych masek. Oprócz 
szaleństwa na parkiecie miały 
miejsce również liczne konkursy,  
m.in. na najlepsze przebranie  czy 
konkurs karaoke.

Ostatniego dnia nie zabrak- 
ło również podziękowań. Każde   
dziecko otrzymało pamiątkowy 
dyplom i słodkie upominki, wrę-
czono również nagrody za  najbar-
dziej pomysłowy kostium na balu 
oraz  nagrody w konkursie pla-
stycznym. Codziennie dzieci miały 
zagwarantowany smaczny ciepły 
posiłek i oczywiście Eucharystię 
z homilią skierowaną do dzieci. 

Tegoroczne ferie zimowe dostar-
czyły wszystkim uczestnikom 

wypoczynku bardzo dużo przyjem-
ności, radości i niezapomnianych 
przeżyć. Zimowisko było zarówno 
dla uczestników, jak i opiekunów 
dobrą zabawą. Uczniowie mogli 
wykazać się dużą fantazją i umie-
jętnościami, które w normalnym 
czasie nauki nie zawsze ujaw-
niają. Opiekunkami na zimowi-
sku były: Renata Skwierczyńska, 
Anna Kańkowska-Rogala, Moni-
ka Leśniewska, Magdalena Tren-
dziuk, Marzena Trendziuk oraz 
Paweł Rogala, a kierownikiem – 
ks. Rafał Romańczuk, dyrektor 
Domu Miłosierdzia .

Półkolonie współfinansowane 
były ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Sokołowie Podlaskim 
oraz z  Ośrodka Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Soko-
łowie Podlaskim.

Magdalena Trendziuk

VIII

M
ag

da
le

na
 Tr

en
dz

iu
k

Ja
dw

ig
a 

M
ar

io
la

 W
ie

rc
iń

sk
a

Każdego dnia przygotowywany był posiłek 

Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i słodkie upominki, 
wręczono również nagrody za najbardziej pomysłowy kostium na balu 
oraz nagrody w konkursie plastycznym
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Półkolonie „Domek na skale” w WTZ

Ferie w domu

Czy wiesz, że...
W skład personalnego Komi-
tetu Światowych Dni Młodzie-
ży Diecezji Drohiczyńskiej  
Rady Konsultorów wchodzą 
następujące osoby:  
ks. Krzysztof Mielnicki, ks. Jaro-
sław Błażejak, ks. Robert Grzy-
bowski, ks. Andrzej Lubowicki, 
ks. Łukasz Suszko, ks. Piotr Jur-
czak, ks. Tomasz Szmurło,  
ks. Piotr Arbaszewski, ks. Da- 
riusz Matuszyński SDB, ks. Piotr 
Wójcik, ks. Roman Kowerdziej, 
ks. Mariusz Bartosiak.
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