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W piątek 13 marca przypa-
da druga rocznica wyboru 

na Stolicę Piotrową papieża 
z Argentyny Franciszka – czło-
wieka, który nie przestaje świat 
zadziwiać i zarażać swoim entu-
zjazmem. Bo – jak sam twier-
dzi – „chrześcijanin nie może 
być znudzony i smutny. Ten, kto 
kocha Chrystusa, jest pełen radoś- 
ci i rozsiewa radość”, czego daje 
przykład niemal każdego dnia. 

I dobrze byłoby, gdybyśmy 
to zdanie sobie przyswoili, czy-
niąc swoim (patrz: smutne miny 
w  polskich kościołach). Wiem, 
ktoś powie, że teraz mamy Wielki 
Post, więc takie zachowanie jest 
jak najbardziej na miejscu. Ale 
czy na pewno? Wydaje mi się, 
że nie o  to chodzi, cierpiętnic-
two my, Polacy, mamy zapisa-
ne w genach, co łatwo odnaleźć 
w polskiej literaturze, np. roman-
tycznej, choćby. A i do narzekania 
i krytykowania jesteśmy pierwsi. 
Za papieżem Franciszkiem moje 
zdanie wielkopostne (mimo że 
zarzekałam się komuś, że tako-
wych nie mam) to bycie bardziej 
radosnym, tak na przekór. Pole-
cam i naszym Czytelnikom.

Edyta Hartman

Papież radości

Na gruncie „nowoczesnej” wizji 
człowieka odwoływanie się 
do prawa Dekalogu uważane 

jest, delikatnie mówiąc, za niepo-
rozumienie. Skoro tylko człowiek 
jest źródłem prawa, to wszystko, 
co tę możność ogranicza, należy 
odrzucić! Czy Kościół jest rzeczywiś- 
cie aż tak „zacofany” i niemądry, 
że głosi zasady, których i tak nikt 
nie przyjmie? Bariera wolnej woli 
wydaje się czasami przeszkodą nie 
do przejścia…

Wyjście Izraelitów z niewoli egip-
skiej to czas tworzenia jednolitej 
społeczności, której potrzeba nade 
wszystko jasnych przepisów doty-
czących odniesienia do Boga i do 
wzajemnych relacji w  narodzie. 
Wpierw, niż otrzymali swoją zie-
mię, dostali Prawo Dziesięciu Słów, 
by kształtowało ich życie, było 
drogowskazem prowadzącym już 
nie tylko do Ziemi Obietnicy, ale 
do zbawienia, które miał przynieść 
Mesjasz. Warto podkreślić, że na 

tym etapie rozwoju ludu trzeba było 
użyć negatywnego sformułowania: 
„Nie będziesz…!”. Wprawdzie nakaz 
świętowania szabatu ma ujęcie 
pozytywne, ale zaraz pojawia się 
zakaz podejmowania w tym dniu 
jakiejkolwiek pracy. Tylko przyka-
zanie dotyczące czci ojca i matki 
jest „podwójnie pozytywne”, gdyż 
zawiera obietnicę szczególnego bło-
gosławieństwa dla wypełniających 
je gorliwie. Obiecany Mesjasz stanął 
po kilkunastu wiekach przed ludź-
mi, którzy wprawdzie znali Prawo 
mojżeszowe, ale zatracili jego ducha. 
Jezus ukazał przez dar uczyniony ze 
swego życia, że wszystkie przepisy 
skupiają się w  jednym: przykaza-
niu miłości. Na miejsce wielu zaka-
zów wszedł tylko ten jeden nakaz! 
W  tymże duchu trzeba odczytać 
gorliwość Pana o nieskazitelność 
świątyni jerozolimskiej: była ona 
znakiem troski Chrystusa o świąty-
nię ludzkiej duszy. Wobec prześla-
dowców Jezus jasno zapowiedział 

swoją śmierć („Zburzcie tę świąty-
nię…”) i zmartwychwstanie („...a 
Ja w trzech dniach wzniosę ją na 
nowo”). Wszystko się wypełniło, dla-
tego Apostoł mógł rozgłaszać ukrzy-
żowanego Chrystusa – „zgorszenie 
dla Żydów i głupstwo dla pogan”, 
a w rzeczywistości „moc i mądrość 
Bożą” dla „powołanych tak spośród 
Żydów, jak i spośród Greków”.

Ileż jeszcze razy mamy się przeko-
nywać, że Bóg wie wszystko, że wie 
lepiej niż my, że pragnie dla nas naj-
wyższego szczęścia, w porównaniu 
z którym nasze „szczęścia” są tylko 
jego marną namiastką?! Objawiona 
Mądrość nie narzuca się, szanuje 
nasze wybory. Jej właściwością jest 
pragnienie ratowania błądzących, 
stąd wezwanie do stałego nawra-
cania się, stąd też mocne ostrzeże-
nie przed naiwnym wybieraniem 
tego, co zagraża zbawieniu. Wobec 
zamętu świata pozostaje nam tylko 
niezmienna mądrość Krzyża. 

Ks. Tomasz Pełszyk

UWIERZYĆ SŁOWU

w numerze: 

Priorytetem ludzie potrzebujący skutecznej 
pomocy – z ks. Łukaszem Gołębiewskim, 
dyrektorem Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, 
rozmawia Edyta Hartman

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Pokusa władzy nie pozwala 
kochać Boga. Pokusa bo-
gactwa nie pozwala kochać 
bliźnich, a sławy nie pozwa-
la kochać siebie samego.  
By przezwyciężyć te pokusy, 
potrzeba modlitwy, postu 
i jałmużny.

Bp Tadeusz Pikus 
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„To bowiem, 
co jest głup-

stwem u Boga, 
przewyższa 
mądrością 

ludzi, a co jest 
słabe u Boga, 
przewyższa 
mocą ludzi”  
 (1 Kor 1, 25)
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W dniach 18-22 lutego klerycy Wyższego Seminarium 
Duchownego w Drohiczynie przeżywali rekolek-

cje wielkopostne pod hasłem: „Wystarczy ci mojej 
łaski. Moc w słabości się doskonali…” (2 Kor 12, 9).  
Ks. Marian Chalecki SDB pomagał zgłębiać naturę 
ludzką i to, co można na niej zbudować, by dojść do 
świętości w kapłaństwie Chrystusowym. 

Po ćwiczeniach wielkopostnych (konferencjach, spo-
wiedzi św., wspólnej adoracji i rozmowach duchowych) 
na zakończenie rekolekcji w pierwszą niedzielę Wiel-
kiego Postu bp Tadeusz Pikus celebrował Najświętszą 
Eucharystię, podczas której jeden z alumnów otrzymał 
szatę duchowną, alumni z roku III i IV zostali ustano-
wieni w posłudze lektora i akolity. Nowi lektorzy to: 
Łukasz Bojar, Sylwester Grzeszczuk, Bartosz Margański 
i Michał Sawicki. Nowi akolici to: Krzysztof Antolik, 
Maciej Domańszczyński, Łukasz Grabowski, Grzegorz 
Konopacki, Mariusz Mucha, Kamil Pietraszko, Euge-
niusz Wintow i Paweł Wasilewski.

Na początku Mszy św. ks. Tadeusz Syczewski, rektor 
WSD, po powitaniu kapłanów, alumnów i gości zapro-
szonych wprowadził w obrzędy obłóczyn i posług. Po 
odśpiewaniu Jutrzni al. Mateusz Ujazdowski założył po 
raz pierwszy sutannę, widzialny symbol przynależności 
do Chrystusa. Ostatni guzik w sutannie został dopięty 
przez Księdza Biskupa.

W homilii Pasterz naszej diecezji wspomniał, że 
droga do kapłaństwa składa się z wielu etapów, m.in. 
obłóczyn, posługi lektoratu i akolitatu. Sutanna jest 
szczególnym znakiem Jezusa, jest darem i zadaniem 
oraz świadectwem w codziennym życiu i postępowaniu. 
Natomiast posługa lektora skupia się na publicznym 
głoszeniu Słowa Bożego i życiu nim każdego dnia. 
Wskazał, że akolici dzielą się miłością podczas udzie-
lania Komunii św. oraz nie mogą zapominać, że przez 
swoją służbę przybliżają siebie i  innych do Jezusa 
ukrytego pod postacią Chleba.

W imieniu nowo obłóczonego, nowych lektorów oraz 
akolitów bp. Pikusowi, ks. Syczewskiemu, księżom 
moderatorom seminaryjnym oraz braciom alumnom 
i gościom podziękował al. Eugeniusz Wintow: – „Pójdź-
cie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Pewnego 
dnia my wszyscy odpowiedzieliśmy na to Boże wezwa-
nie. Formacja seminaryjna prowadzi nas do tego, żeby 
stać się „alter Christus”. Chcemy podziękować za to, że 
jeden z naszych współbraci przywdział strój duchowny, 
który symbolizuje zewnętrzną przynależność do Chrys- 
tusa, a dla innych będzie czytelnym znakiem obecności 
Jezusa w świecie. Pragniemy również podziękować 
za ustanowienie czterech braci alumnów w posłudze 
lektora. Wyrażamy nadzieję, że po przez tę posługę 
jeszcze bardziej rozpali się w nich miłość do Słowa 
Bożego i  rozkrzewiania go innym. Dziękujemy też 
za ustanowienie w posłudze akolitów. Jednocześnie 
zobowiązujemy się do większego miłowania nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym 
Sakramencie.

Nowym lektorom i akolitom Ksiądz Biskup wręczył 
dekrety i pobłogosławił wszystkich alumnów na dalszą 
formację seminaryjną. Al. Grzegorz Konopacki
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krótko
 SIEMIATYCZE
19 lutego od spotkań w szko-
łach bp Tadeusz Pikus rozpoczął 
wizytację kanoniczną w parafii 
pw. św. Andrzeja Boboli i będzie 
ją kontynuował w marcu. Parafia 
została erygowana w 1988 r., liczy 
ok. 4600 wiernych, a jej probosz-
czem jest ks. Jan Koc.
19 lutego w kaplicy Sióstr Kar-
melitanek odbyła się adoracja 
Najświętszego Sakramentu dla 
dziewcząt z dekanatu sarnac-
kiego. 
22 lutego w domu zakonnym 
Sióstr Karmelitanek odbyło 
się kolejne spotkanie Ogniska 
Wiernej Miłości Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw „Sychar”. 
22 lutego w kościele pw. św. An- 
drzeja Boboli odbył się kolejny 
koncert z cyklu kameralnych  
spotkań z muzyką organową 
„Cztery pory muzyki – zima”. 

WĘGRÓW
19 lutego w parafii pw. św. Pio- 
tra z Alkantary i św. Antoniego 
z Padwy Wieczór Wiary po-
prowadzi ks. Zbigniew Snarski 
z Białegostoku.
20 lutego w parafii pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny po Mszy św. wieczornej 
odbyło się kolejne spotkanie 
zatytułowane „Bazylika pełna 
wiary”. Spotkania są dla wszyst-
kich i odbywają się w każdy 
trzeci piątek miesiąca.

CIECHANOWIEC
Do 20 lutego w Muzeum Rol-
nictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 
czynna była wystawa czasowa 
pt „Monety i medale czasów 
króla Stanisława Augusta”. 

LORETTO K. ŁOCHOWA
W dniach 20-22 lutego w san- 
ktuarium Matki Bożej Loretań-
skiej miały miejsce rekolekcje 
na temat „Zagrożenia duchowe 
dziś. Jak rozeznawać we współ-
czesnym świecie?”. Ćwicze-
niom duchowym przewodni-
czyły siostry loretanki i ojcowie 
sercanie. Ks. Krzysztof Żero
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Pamiątkowe zdjęcie po uroczystości

W sobotę 21 lutego w Drohiczynie odbyły się dwie 
konferencje rejonowe dla kapłanów z poszczegól-

nych dekanatów diecezji drohiczyńskiej. 
W programie spotkania były część modlitewna 

w drohiczyńskiej katedrze, na którą złożyły się kon-
ferencje ks. Tadeusza Syczewskiego na temat Roku 
Życia Konsekrowanego oraz o. Adama Strojnowskiego 
OFMCap. na temat przesłania Ojca Świętego Franciszka 
na tegoroczny Wielki Post, a także nabożeństwo przed 
wystawionym Najświętszym Sakramentem. 

Część informacyjna miała natomiast miejsce w Kurii 
Diecezjalnej. Poświęcona była ona bieżącym sprawom 
życia Kościoła. Przekazano informacje dotyczące najbliż-
szych planów duszpasterskich. Poruszono m.in. tematy 
dotyczące zagadnień prawnych i administracyjnych, 

przeżycia rozpoczynającego się Wielkiego Postu i Wiel-
kanocy, planów akcji duszpasterskich oraz przygotowań 
do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 

W konfekcjach wziął udział biskup drohiczyński 
Tadeusz Pikus, który podał do wiadomości tekst pod-
pisanych nowych dekretów dotyczących zwalniania 
z ekskomuniki kan. 1398 KPK oraz odpustów w Roku 
Życia Konsekrowanego. 

W konferencjach uczestniczyli także księża dziekani, 
pracownicy Kurii Diecezjalnej, profesorowie Wyższego 
Seminarium Duchownego oraz kapłani odpowiedzialni 
za instytucje i duszpasterstwa diecezjalne. Duszpasterze 
otrzymali również kolejny Biuletyn Kurii Diecezjalnej, 
w którym są zawarte szczegółowe informacje, doku-
menty i terminy przydatne w pracy.  Ks. Artur Płachno

Konferencje rejonowe i nowe dekrety
DROHICZYN

WSD

„Wystarczy ci mojej łaski”
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K olejne zimowe ferie już za uczniami z Mazowsza. 
Duszpasterze z węgrowskiej parafii poklasztornej 

pw. św. Antoniego z Padwy i św. Piotra z Alkantary 
dołożyli starań, by miejscowa młodzież spędziła je 
w sposób wyjątkowy. Ks. Radosław Żukowski i Marek 
Sobisz, wspierani przez nauczycieli oraz wolontariuszy 
z miejscowego KSM, zaplanowali „Twórczą rekreację”. 
Sześciodniowy cykl spotkań rozpoczął się w parafial-
nej sali 26 stycznia o godz. 9. Prawie 50-osobowa 
grupa uczestników aktywnie przystąpiła do działań 
integracyjnych, sportowych i tanecznych. Kolejne dni 
pełne były atrakcji i niespodzianek w Węgrowie i poza 
nim. Całość kosztów pokryła parafia we współpracy 
z Urzędem Miasta, który już kolejny raz dofinansował 
tę cenną parafialną inicjatywę. 

Na miejscu młodzi ludzie wzięli udział w spotkaniu 
z policjantami. W  tym celu wybrali się do komen-
dy powiatowej. Funkcjonariusze opowiadali o zada-
niach stawianych przed nimi każdego dnia, o swej 
roli w pilnowaniu porządku publicznego, o wyjątko-
wych i trudnych wyzwaniach. Poruszyli także temat 
bezpieczeństwa zabaw dzieci na świeżym powietrzu 
w czasie ferii. Przeprowadzili pogadankę na temat 
niedawno wprowadzonego obowiązku noszenia ele-
mentów odblaskowych w trakcie poruszania się po 
drogach po zmierzchu. Młodzież z zainteresowaniem 
śledziła pokaz wyposażenia policyjnego i sposobów 
jego stosowania, a  także pokaz posłuszeństwa psa 
służbowego. Bardzo atrakcyjne okazało się zwiedzanie 
policyjnych radiowozów i testowanie znajdującego się 
w nich sprzętu. Po powrocie z komisariatu czekała 
na młodych przedstawicielka Nadleśnictwa Łochów 
Katarzyna Dzundza, która przygotowała dla nich 
zajęcia edukacyjne z przyrody i ekologii. Poszerzyła 
w  ten sposób wiedzę uczestników na temat pracy 
leśników i funkcjonowania lasu, mieszkających tam 
zwierząt. Atrakcyjne nagrody mobilizowały słuchaczy 
do udziału w konkursach i do wykazywania się swą 
wiedzą w tej dziedzinie.

Natomiast podczas wyjazdowych dni korzystaliśmy 
m.in. z gościnności właściciela ośrodka wypoczynko-
wego „Binduga” w Broku. W zimowej aurze odbyły się 
przejażdżki bryczkami, ognisko, zwiedzanie zwierzyńca 
i zabawy w domku myśliwskim. Udaliśmy się również 
do Warszawy. Tam zwiedzaliśmy Zamek Królewski 
i Manufakturę Cukierków, a w ramach odpoczynku 
w Złotych Tarasach posililiśmy się i obejrzeliśmy film 
w kinie. Kolejnego dnia wybraliśmy się do Siedlec, 
w których sport grał główną rolę. Po karkołomnych 
(dla niektórych) wyczynach na lodowisku spędziliśmy 
czas w miejscowej kręgielni przy nieco mniej męczą-
cych zajęciach. 

Zakończenie feryjnego cyklu spotkań było prawdzi-
wie karnawałowe: dzieci, młodzież i dorośli wystąpili 
w pomysłowych i barwnych strojach podczas uro-
czystego balu. Tańce i zabawy przeplatane słodkimi 
przekąskami dostarczyły wielu okazji do śmiechu 
i radości. DJ Karol zadbał o dobre humory i atrakcje 
na parkiecie. Są już uczestnicy, którzy pytają, kiedy 
kolejne półkolonie. No cóż, najpierw poczekajmy na 
ferie. Najbliższy długi wypoczynek w wakacje! 

Elżbieta Wrzosek

III

wiadomości

Twórcza rekreacja
zapraszamy

 MISTERIUM PASYJNE
Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi 
Bielskiej”, działające przy parafii pw. 
Opatrzności Bożej, przygotowuje 
Misterium Pasyjne, znane z Kalwarii 
Zebrzydowskiej. 

SPOTKANIE MODLITEWNE
15 marca w parafii pw. św. Piotra  
z Alkantary i św. Antoniego 
z Padwy w Węgrowie o godz. 20 
rozpocznie się pierwsze spotkanie 
modlitewne „Błogosławieństwo dla 
wszystkich mieszkańców Węgro-
wa”, które będzie odbywało się 
cyklicznie raz w miesiącu .

ADORACJA
19 marca budynku WSD w Drohiczy-
nie odbędzie się adoracja Najświęt-
szego Sakramentu dla chłopców 
z dekanatu sokołowskiego.
26 marca w kaplicy Sióstr Karme-
litanek w Siemiatyczach odbędzie 
się adoracja dla dziewcząt z deka-
natu sokołowskiego.

PIELGRZYMKA MUZYKÓW
28 marca pod hasłem: „Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię” 
przebiegać będzie 6. Ogólnopolska 
Pielgrzymka Muzyków Kościelnych 
na Jasną Górę. Swoje uczestnictwa 
należy zgłosić do 22 marca pisem-
nie lub e-mailowo: nkilnar@o2.pl. 
Do udziału zaprasza ks. Jarosław 
Kuźmicki – duszpasterz organistów 
i kościelnych naszej diecezji.

DZIEŃ SKUPIENIA
W dniach 28-29 marca Siostry 
Karmelitanki z Siemiatycz zapra-
szają młodzież na dni skupienia 
w klasztorze. Będzie to okazja do 
podsumowania okresu Wielkiego 
Postu i refleksyjnego spojrzenia na 
tajemnicę Odkupienia, którą będzie-
my przeżywać w Wielkim Tygodniu. 

MISTRZOSTWA KSM
W dniach 29-31 maja w Ełku 
odbędą się 6. Ogólnopolskie 
Mistrzostwa KSM w Piłce Siatkowej. 
Naszą diecezję reprezentować 
będą: Kleryckie Koło KSM przy WSD 
w Drohiczynie, drużyna męska 
z oddziału KSM w Hajnówce oraz 
drużyna dziewcząt ze Skrzeszewa.
 Ks. Krzysztof Żero
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W warszawskiej Manufakturze Cukierków dzieci 
dowiedziały się, jak powstają słodkości

S erdecznie zapraszamy dzieci 
w wieku przedszkolnym do 

udziału w kolejnej edycji konkur-
su plastycznego: 
„Wszystko, co żyje, niech chwa-
li Maryję”
Patronat honorowy: Biskup Dro-
hiczyński Tadeusz Pikus, Podlaski 
Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel, 
p.o. Mazowiecki Kurator Oświa-
ty Katarzyna Góralska, Instytut 
Teologii Pastoralnej i Katechetyki 
Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II
Organizatorzy konkursu: Kato-

lickie Przedszkole św. Antoniego 
w Węgrowie oraz Wydział Kate-
chezy Kurii Diecezjalnej w Drohi-
czynie
Regulamin oraz potrzebne 
załączniki są umieszczone na 
stronach internetowych: www.
klasztorwegrow.pl i katecheza.
drohiczynska.pl
O szczegółach konkursu można 
dowiedzieć się telefonicznie:  
885-052-052
Patronat medialny: „Niedziela 
Podlaska”, Podlasie 24.pl, Katolic-
kie Radio Podlasie

Konkurs plastycznyKs. Andrzejowi Kiersnow-
skiemu, proboszczowi parafii 
pw. Trójcy Przenajświętszej 

w Rudce, wraz z darem 
modlitwy składamy ser-

deczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Matki

ŚP. JANINY  
KIERSNOWSKIEJ

Niech Dobry Bóg  
obdarzy śp. Janinę  

szczęściem wiecznym.

Redakcja  
„Niedzieli Podlaskiej”
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Rekolekcje zimowe 
Ruchu Rodzin Naza-
retańskich odbyły 
się w  Siemiatyczach 

w  dniach 13-15 lutego. Uczest-
niczyło w nich 60 osób z diecezji 
i  archidiecezji: drohiczyńskiej, 
białostockiej, łomżyńskiej, lubel-
skiej, warszawskiej, warszawsko-
-praskiej. Przyjechały małżeństwa 
i osoby samotne, kobiety i męż-
czyźni. Rekolekcje prowadził ks. 
Dariusz Kujawa – moderator RRN 
Diecezji Drohiczyńskiej. Gościli-
śmy również moderatora krajo-
wego ks. Dariusza Kowalczyka. 
Pomocą służył opiekun grupy 
siemiatyckiej ks. Adam Pańczuk.

Temat rekolekcji – „Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię” wpro-
wadził nas w przeżywanie czasu 
Wielkiego Postu i  jest tematem 
obecnego roku duszpasterskiego 
w Polsce.

Pierwsza konferencja – „Grzech 
i Miłosierdzie Boże” uświadomiła 

nam, że grzech ciężki zrywa wieź 
z Bogiem i prowadzi do wiecznego 
potępienia. Każdy grzech, także 
powszedni, powoduje nieuporząd-
kowane przywiązanie do stworzeń, 

które domaga się oczyszczenia. Bar-
dzo mocno wybrzmiało, że piekło 
istnieje naprawdę, a wszyscy jeste-
śmy grzesznikami. Pan Jezus umarł 
za każdego z nas, ponieważ bardzo 

nas kocha, a Miłosierdzie Boże roz-
lewa się na wszystkich grzeszników. 
Stąd konieczna jest nasza skrucha 
i przyjście z całą determinacją do 
Jezusa.

Druga konferencja – „Sakrament 
nawrócenia” przypomniała nam, że 
sakrament pokuty jest powrotem 
syna marnotrawnego w  ramiona 
miłosiernego Ojca, uwalniając nas 
z grzechów. Ważnym warunkiem 
dobrej spowiedzi jest szczerość 
i konkretność. Im głębsza będzie 
skrucha, tym doznamy większej 
radości przebaczenia. Wybrzmia-
ła też mocno prawda, że grzech 
niszczy Kościół, a dobra spowiedź 
Kościół buduje. Wszyscy bowiem 
jesteśmy członkami Mistycznego 
Ciała Chrystusa.

Trzecia konferencja – „Nawróce-
nie ku radykalizmowi” zachęciła 
nas do podjęcia radykalnego nawró-
cenia. Świętym nie można zostać 
bez radykalizmu wiary. Mamy się 
umniejszać, aby Chrystus w nas 

W Środę Popielcową Eucharystię 
w katedrze pw. Trójcy Świętej 

w  Drohiczynie celebrował dro-
hiczyński biskup senior Antoni 
Dydycz. W homilii przypomniał 
on, że modlitwa, post i jałmużna, 
związane nieodłącznie z okresem 
Wielkiego Postu, otwierają sumie-
nia i serca ludzkie na to, co dobre. 
Mówił: „W tym okresie z  jednej 
strony odczuwamy potrzebę więk-
szej powagi i refleksji, z drugiej 
natomiast, wbrew zewnętrznym 
przejawom, przeżywamy pewną 
radość. Ta radość, ukryta głębo-
ko w naszych sercach, bierze się 
stąd, że tylko chrześcijaństwo 
wychodzi nam naprzeciw. Tylko 
w  chrześcijaństwie każdy czło-
wiek może przemienić się w życiu, 
może oderwać się złego postę-
powania, może odzyskać pełną 
godność swego człowieczeń-

stwa. Zawdzięczamy to Chrys- 
tusowi Panu”. 

Odwołując się natomiast do 
aktualnego programu duszpa-

sterskiego, Ksiądz Biskup powie-
dział: „Mamy nawracać się i czy-
nić pokutę! (…) Nawracać się 
to znaczy na nowo dostrzegać 

osobę Jezusa Chrystusa. Na nowo 
uświadamiać sobie, kim jest dla 
nas Chrystus! Jak wielkim jest 
skarbem, wsparciem i  pomocą. 
Nawracajmy się do tego dobra 
i  prawdy, a  przede wszystkim 
do tej miłości. Odkrywajmy to 
piękno, wielkość, ale też ten czas, 
w  którym możemy odkrywać 
piękno osoby Chrystusa”. 

Zwrócił on także uwagę na 
czynienie pokuty, które ma 
umacniać, zabezpieczać i dawać 
solidny fundament nawrócenia. 
„Czynić pokutę to znaczy starać 
się wybierać dobro i  postępo-
wać zgodnie z prawdą, pamiętać 
o  życzliwości i  wrażliwości na 
drugiego człowieka. Pokuta to nie 
jest tylko negacja i  odrzucanie, 
ale przede wszystkim ofiarowa-
nie naszej cierpliwości, pomocy 
i wrażliwości. Aby nie była ona 

IV

Wielki Post czasem powagi i radości

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Ks
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W rekolekcjach Ruchu Rodzin Nazaretańskich uczestniczyło 60 osób

Bp Antoni Dydycz przyjął popiół na swoją głowę z rąk ks. Tadeusza 
Syczewskiego

niedziela podlaska

SIEMIATYCZE

DROHICZYN
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W raz z  Pasterzem diecezji 
przy stole Pańskim stanęli 
też ks. Stanisław Ulaczyk 

– proboszcz parafii i pochodzący 
z Siemiatycz ks. Tomasz Szmur-
ło – sekretarz Księdza Bisku-
pa. W  Mszy św. uczestniczyli 
też pozostali kapłani pracujący 
w parafii, siostry zakonne, miesz-
kańcy Siemiatycz, a wśród nich 
harcerze i Zespół Pieśni i Tańca 
„Małe Podlasie”. Eucharystię ubo-
gacały chór parafialny i młodzie-
żowa schola „Emaus”.

W homilii Ksiądz Biskup przy-
pomniał czytane kilka dni temu 
słowa z  Księgi Rodzaju, które 
mówiły o  tym, ze Bóg żałował, 
że stworzył człowieka. „Bóg stwo-
rzył człowieka, który miał być 
w jedności z Bogiem, tymczasem 
człowiek świadomie i dobrowol-
nie odmówił Bogu posłuszeństwa, 
utracił wówczas raj, ale utracił 
też obraz i  podobieństwo Boże, 
które były w człowieku”. Opisywał 
fatalne skutki grzechu i nadzie-
ję, jaką daje przyjście Chrystusa, 
który jest drogą, prawdą i życiem. 
Dziś Jezus Chrystus podaje nam 
trzy środki pomocne w nawróce-
niu i pojednaniu, a są to modli-
twa, post i jałmużna. Upominał, 
że nie możemy modlić się, pościć 
czy dawać jałmużny na pokaz. 
Wyjaśniał też, jak należy korzy-

stać z tych środków i jakie efekty 
mogą przynieść w naszym życiu. 
„Modlitwa wtedy jest prawdziwa, 
gdy słuchamy Boga i  mówimy 
do Niego. Jałmużna zbliża nas 
do drugiego człowieka, dlatego 
musimy nauczyć się pomagać 
i przyjmować pomoc. Post służy 
nam samym, bo to wyrzeczenie 
pomaga nam uporządkować 
nasze życie”. Pasterz przestrzegał 
też, by nie próbować rozdzielać 
tych trzech filarów, bo modlitwa 
post i  jałmużna zawsze muszą 
być połączone. „Grzech uderza 

nie tylko w  jedność z  Bogiem, 
ale uderza w  jedność z  drugim 
człowiekiem i uderza w jedność 
z  samym sobą. Modlitwa, post 
i jałmużna pozwalają nam przyjąć 
do serca i  zaakceptować Boga, 
brata, siostrę i samego siebie”.

Bp Pikus pobłogosławił popiół, 
którym następnie jego głowę  
posypał dziekan siemiatycki  
ks. Stanisław Ulaczyk. Potem 
Ksiądz Biskup wraz z innymi kapła-
nami posypali popiołem głowy  
wiernych.

Biskup drohiczyński Tadeusz 
Pikus od niedzieli do środy prze-
bywał w Siemiatyczach z wizy-
tacją kanoniczną w parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. W  niedzielny poranek  
(15 lutego) proboszcz ks. Stani-
sław Ulaczyk przekazał Pasterzowi 
symboliczne klucze do kościoła, 
zapraszając do poznania parafii 
i prosząc o modlitwę w jej intencji. 
Od tej pory odwiedzał on szkoły, 
urzędy i inne instytucje funkcjo-
nujące na terenie parafii, spotykał 
się z grupami działającymi przy 
parafii. Parafianie mieli też moż-
liwość każdego dnia uczestniczyć 
w Eucharystii, której przewodni-
czył Ksiądz Biskup. Środa Popiel-
cowa była dniem kończącym tę 
część wizytacji.

 Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

V

Wielki Post czasem powagi i radości

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

Trzy filary: modlitwa, post i jałmużna
Wielki Post jest real-
nym wejściem na drogę 
Jezusa Chrystusa, 
a modlitwa, post i jał-
mużna pomagają nam 
w nawróceniu i pojed-
naniu – mówił biskup 
drohiczyński Tadeusz 
Pikus w Środę Popiel-
cową podczas Eucha-
rystii sprawowanej 
w kościele pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Siemia-
tyczach
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Środa Popielcowa w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach, gdzie gościł  
bp Tadeusz Pikus

tylko chwilowa, tak jak czynią to 
ludzie mający pewne nałogi i na 
czas Wielkiego Postu postana-
wiają, że nie będą czegoś używać 
lub jakość się zachowywać. (…) 
Tego typu podejście sprawia, że 
stajemy się handlarzami na kilka 
tygodni. Natomiast nawracanie 
musi być pełne. Jeżeli w  pełni 
się nie nawracamy, nigdy nie 
dostrzeżemy wielkości Jezusa 
Chrystusa i  pełni chrześcijań-
stwa” – powiedział bp Dydycz. 

Bp Antoni pobłogosławił popiół, 
który przyjął również na swoją 
głowę z rąk wikariusza generalne-
go diecezji drohiczyńskiej i rektora 
WSD w Drohiczynie ks. Tadeusza 
Syczewskiego. W  Eucharystii 
uczestniczyli kapłani pracujący 
w  Drohiczynie, klerycy, siostry 
zakonne oraz wierni z tego miasta.

Ks. Artur Płachno

wzrastał i osiągnął w nas swoją peł-
nię. Wybrzmiała też mocno prawda 
wypowiedziana przez św. Ambroże-
go, że Pan Bóg patrzy nie tyle na to, 
co ofiarujemy Mu w darze, ile na to, 
co rezerwujemy dla siebie. Najdo-
skonalszym wzorem świętości jest 
Maryja, Matka naszego radykali-
zmu, którą pragniemy naśladować.

Pragniemy podziękować Sio-
strom Karmelitankom od Dzieciątka 
Jezus za serdeczne goszczenie nas, 
a ks. Dariuszowi za żywe, pełne 
dowcipu konferencje, poświęcony 
czas i ciepły, ojcowski uśmiech dla 
każdego.

Czytelniku, jeżeli masz pragnie-
nie przemiany serca, czujesz się bez-
radny lub poszukujesz jakiejś drogi, 
zapraszamy Cię na letnie rekolekcje 
do Jastarni w dniach 18-25 lipca br. 
Najlepiej dzwonić, tel. (85) 730-93- 
-06 do Urszuli i Szczepana Drew-
nowskich.

Barbara Czubak
Urszula Drewnowska

wydarzenia



niedziela nr 10 (1055) . 8 marca 2015 www.niedziela.pl

EDYTA HARTMAN: – Od listopa-
da 2014  r. pełni Ksiądz funkcję 
dyrektora Caritas Diecezji Dro-
hiczyńskiej. Czy już wdrożył się 
Ksiądz w nowe obowiązki? 

KS. ŁUKASZ GOŁĘBIEWSKI: 
– Trudno jest odpowiedzieć tak 
zdecydowanie, ponieważ Caritas 
to przede wszystkim ludzie: pra-
cownicy i podopieczni Warszta-
tów Terapii Zajęciowej, Świetlic 
Socjoterapeutycznych, wolonta-
riusze z Parafialnych Zespołów 
i Szkolnych Kół Caritas, a nade 
wszystko ludzie potrzebujący 
pomocy, których jest coraz więcej. 
Natomiast sprawy administracyj-
ne i ekonomiczne to długi proces 
wdrażania, bo jak każda instytu-
cja jesteśmy dotknięci „chorobą 
nadmiernej biurokracji i zawiłych 
przepisów”, ale z pomocą Bożą 
i wspaniałego zespołu moich naj-
bliższych współpracowników na 
pewno będzie dobrze. 

– Czy miał Ksiądz styczność z Cari-
tas wcześniej? 

– Tak. Już w szkole średniej 
w Węgrowie dzięki ks. Krzyszto-
fowi Kisielewiczowi i pani Izabeli 
Perczyńskiej mogłem współpra-
cować z dziećmi niepełnospraw-
nymi. To były trudne początki, 
ale zaszczepiły we mnie potrze-
bę niesienia pomocy najbardziej 
potrzebującym i czerpania z tego 
ogromnej radości. Z pewnością ta 
„szkoła życia” wpłynęła również 
na wybranie drogi kapłańskiej. 

– Caritas to dziś, po ponad 20 la- 
tach funkcjonowania w diecezji, 

sprawnie działający mechanizm. 
Na pewno będzie Ksiądz konty-
nuował działania podjęte przez 
swoich poprzedników. Niemniej 
nowy dyrektor, to i nowe pomysły 
i cele. Jeśli tak, to jakie? 

– Oczywiście, kontynuacja 
jest potrzebna, bo te wszystkie 
dzieła, które już są, wymaga-
ją nieustannej kreatywności 
i świeżości, a co za tym idzie – 
ogromu pracy. Jestem wdzięczny 
wszystkim moim poprzednikom, 
że na dane czasy zrobili tyle, 
ile można było, na ile pozwo-
liły warunki, ludzie, finanse. 
Nowych pomysłów jest dużo. 
Choć, kiedy o  nich mówię, to 
wielu łapie się za głowę i stwier-
dza, że to niemożliwe. W tym 
krótkim czasie od listopada 
2014 r. udało się już otworzyć 
nową świetlicę socjoterapeu-
tyczną dla dzieci w  Rudce. 

VI

niedziela podlaska

PRIORYTETEM LUDZIE POTRZEBUJĄCY SKUTECZNEJ POMOCY
Z ks. Łukaszem Gołę-
biewskim, dyrekto-
rem Caritas Diecezji 
Drohiczyńskiej, 
rozmawia Edyta 
Hartman
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M agazyn „Z  diecezji drohiczyń-
skiej”, podsumowujący waż-

niejsze wydarzenia z życia Kościo-
ła drohiczyńskiego, emitowany 
dotychczas na antenie Katolickiego 
Radia Podlasie (101,7 FM oraz 106,0 
FM) każdej niedzieli o godz. 9, od  
22 lutego emitowany jest pół godzi-
ny później, czyli o godz. 9.30. 

Pozostała obsługa relacji z die-
cezji drohiczyńskiej w  ramach 
codziennego programu porannego 
i popołudniowego, jak i obsługa ser-
wisów informacyjnych – bez zmian. 

Redakcja Diecezji Drohiczyńskiej, 
która zajmuje się obsługą informa-
cyjną oraz relacjami z życia Kościoła 
w diecezji drohiczyńskiej, zwraca się 
z prośbą o przekazywanie informa-
cji religijnych, a  także z dziedziny 
kultury, polityki czy gospodarki, 
stanowiących integralną część 
życia regionu do redakcji w Dro-
hiczynie: ks. Artur Płachno, tel. (85) 
565-57-54 lub 604-271-213, email: 
aplachno@interia.pl lub aplach-
no@radiopodlasie.pl, a  także do 
działających na terenie diecezji 
drohiczyńskiej redakcji tereno-
wych w: Węgrowie – Natalia Bala- 
-Gąsecka, tel. 508-059-868, email: 
bala@radiopodlasie.pl; Sokołowie 
Podlaskim – Karolinia Skibniewska,  
tel. 502-710-082, e-mail: skib-
niewska@radiopodlasie.pl, Lech 
Zakrzewski, tel. 512-300-339 lub 

(25) 781-18-5, email: sokolow@
radiopodlasie.pl; Siemiatyczach –  
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk,  
tel. 501-448-609, email: siemiaty-
cze@radiopodlasie.pl; Łosicach, 
obejmującej swym zasięgiem oko-
lice Sarnak – Dorota Kalinowska, 
tel. 500-105-909, email: losice@
radiopodlasie.pl. 

Informacje i  relacje są także 
zamieszczane wraz z  galeriami 
fotografii i dźwiękami na współ-
pracującym z  Katolickim Radiem 
Podlasie portalu internetowym 
www.podlasie24.pl. Posiada on 
też specjalną zakładkę: „Kościół – 
diecezja drohiczyńska”. 

Oprócz bieżących informacji 
i relacji na antenie KRP transmito-
wane są też Eucharystie niedziel-
ne o godz. 10 zarówno z katedry 
w  Drohiczynie lub innych parafii 
(zazwyczaj jedna w miesiącu), waż-
niejsze uroczystości, stałe nabożeń-
stwa z  sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Sokołowie Podlaskim – 
Koronka do Bożego Miłosierdzia 
w piątki o godz. 15 oraz Różaniec 
w pierwsze wtorki miesiąca o godz. 
20.30. Emitowane są także cykliczne 
audycje z udziałem duszpasterzy 
i diecezjan drohiczyńskich (dusz-
pasterstwo rodzin, KSM itp.).

Ks. Artur Płachno 
Dyrektor Redakcji Diecezji 

Drohiczyńskiej KRP

Zmiana czasu emisji magazynu  
„Z diecezji drohiczyńskiej”  
na antenie Katolickiego Radia Podlasie
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Skuteczną i owocną pomocą są 
stypendia dla dzieci i młodzieży 
w programie „Skrzydła”, których 
postanowiłem zorganizować 
przynajmniej dwa razy więcej, niż 
było. I udało się. Mamy już ponad 
50 stypendiów dzięki naszym 
dobrodziejom i sprawności moich 
współpracowników. Przed waka-
cjami planuję otworzyć kolejną 
świetlicę w Węgrowie przy bazy-
lice. Jest ona bardzo potrzebna, 
bo pozwala zająć się dziećmi 
z rodzin ubogich czy dysfunkcyj-
nych. Największe jednak zadanie, 
jakiego się podjąłem, to wybu-
dowanie w  Bielsku Podlaskim 
centrum charytatywnego. Dzięki 
życzliwości bp. Tadeusza Pikusa 
i  proboszcza bazyliki mniejszej  
ks.  Kazimierza Siekierko otrzy-
maliśmy działkę w centrum mia-
sta. To ogromna inwestycja, trud-
na i kosztowna, ale z pomocą Bożą 

i  ludzką jestem przekonany, że 
damy radę, a to dzieło posłuży 
ludziom w każdym wieku i będzie 
oznaką bezinteresownej miłości 
caritas. Nowych pomysłów i doin-
westowania potrzebuje również 
Dom Miłosierdzia w Sokołowie 
Podlaskim. Rozpoczynamy tam 
rozbudowę kuchni i zagospodaro-
wanie kolejnych pomieszczeń. Ten 
rok będzie trudny, bo wiele kosz-
townych dzieł, ale po raz pierw-
szy można odpisać 1% podatku 
na rzecz Caritas Diecezji Drohi-
czyńskiej (KRS 0000442509). 
Zachęcam do tego, bo dzięki 
wspieraniu wielu potrzebnych 
dzieł każdy z nas ma możliwość 
uczestniczenia w misji charyta-
tywnej Kościoła, niosąc pomoc 
najbardziej potrzebującym. 

– Co dla Księdza będzie priorytetem 
w pracy na rzecz Caritas? 

– Przede wszystkim ludzie, 
którzy potrzebują skutecznej 
pomocy, a nie programów, które 
generują jedynie statystyki czy 
wskaźniki nic nieznaczące. 
I  oczywiście nic nie zrobię bez 
dobrego i profesjonalnego zespo-
łu współpracowników, poczyna-
jąc od biura, poprzez Parafialne 
Zespoły i Szkolne Koła. Ta sieć 
wolontariatu musi być silna, pro-
fesjonalna i  przede wszystkim 
oparta na fundamentach wiary, 
z której będą wypływały bezinte-
resowna miłość i chęć dzielenia 
się nią. 

– Przeżywamy właśnie Wielki Post, 
z założenia okres, w którym chęt-
niej niż zwykle powinniśmy podej-
mować uczynki miłosierdzia. Co 
na ten czas proponuje diecezjalna 
Caritas? 

– Tradycyjnie akcja ogólnopol-
ska Jałmużna Wielkopostna – skar-
bonki, do których przez czas postu 
zbieramy drobne ofiary, które nie 
tylko wspierają dobre dzieła, ale 
uczą nas wyrzeczenia i dzielenia 
się z  innymi. To liczne projekty 
modlitewne, rekolekcje, krucjaty, 
które są zapleczem duchowym 
w działalności Caritas. Zachęca-
my także do całorocznej jałmużny, 
o której już wspominałem, prze-
kazania 1% na wsparcie naszych 
działań, w tym także Diecezjal-
nej Wypożyczalni Sprzętu Reha-
bilitacyjnego, czy ufundowania 
stypendiów dla dzieci i młodzie-
ży w programie „Skrzydła”. Nie 
możemy poprzestawać na okresie 
Wielkiego Postu, bo przykazanie 
miłości bliźniego obowiązuje nas 
każdego dnia. 

– Rok 2015 obchodzony jest w Pol-
sce jako Rok Caritas, ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na rodzinę 
(mottem roku są słowa: „Caritas 
dla rodziny”). To dobry czas na 
pochwalenie się licznymi inicja-
tywami, które podejmuje Caritas 
Diecezji Drohiczyńskiej, w tym na 
rzecz rodziny. Proszę je przybliżyć 
naszym Czytelnikom.

– Nasza pomoc rodzinie to 
przede wszystkim świetlice socjo-
terapeutyczne dla dzieci i mło-
dzieży oraz program ich dożywia-
nia. Na szeroką skalę prowadzimy 
akcje wakacyjne, z których korzy-
sta blisko 1000 młodych ludzi, 
a  to też jest pomoc w  formacji 
nowych pokoleń. Liczne projekty 
aktywizujące bezrobotnych lub 
zmieniających swoje kwalifikacje. 
To także przedsięwzięcia między-
pokoleniowe: warsztaty, festyny, 
konkursy. Prowadzimy również 
Diecezjalny Ośrodek Wspiera-
nia Osób Niepełnosprawnych – 
to konkretna pomoc rodzinom 
dotkniętym niepełnosprawnością 
lub chorobą. Podobne dzieło pro-
wadzą Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej dla 70 niepełnosprawnych, 
gdzie można codziennie uczyć się 
zawodu i podstawowych czynnoś- 
ci ułatwiających życie. Ogromną 
akcją dla rodzin jest program żyw-
nościowy FEAD 2014-2020. Choć 
z trudnościami, ale udało się nam 
już w tym roku rozdzielić blisko 
90 ton żywności prawie 5000 
rodzin. To trudne logistycznie 
zadanie jest konkretnym wspar-
ciem i  odciążeniem skromnych 
domowych budżetów. 

– Jak przekonałby Ksiądz tych nie-
zdecydowanych czy wahających, 
dlaczego warto angażować się 
w działalność Caritas? 

– Wystarczy przytoczyć słowa 
Pisma Świętego: „Cokolwiek 
uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili” (Mt 25, 40) i „kto nie 
miłuje bliźniego, którego widzi, 
jakże może miłować Boga, któ-
rego nie widzi?” (1J 4, 20).

Dlatego zachęcam do anga-
żowania się w działalność Cari-
tas naszej diecezji. Niech każdy 
wybierze dla siebie odpowiedni 
sposób i  zechce zrobić to tak, 
jakby sam oczekiwał, będąc 
w potrzebie. Dziękuję wszystkim 
wolontariuszom i dobrodziejom 
za wspieranie nas we wspólnym 
dziele Caritas. I
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Ks. Łukasz Gołębiewski, kapłan od 2003 r., od listopada 2014 r. 
dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, sekretarz biskupa seniora 

Antoniego Dydycza, wykładowca teologii moralnej w WSD
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W sobotę 14 lute-
go w  Siemiatyczach 
odbył się młodzieżo-
wy bal karnawałowy. 
Imprezę organizo-

wało Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży oddział przy parafii 
pw. św. Andrzeja Boboli w Sie-
miatyczach. Bal zorganizowa-
no z  okazji walentynek, które 
w tym roku obchodzono w ostat-
nią sobotę karnawału, było więc 
walentynkowo, ostatkowo i bez-
alkoholowo. Ponad 80 młodych 
osób postanowiło właśnie w taki 
sposób spędzić sobotni wieczór. 
Na balu oczywiście najwięcej było 
młodzieży z Siemiatycz, ale byli 
też goście z Drohiczyna, Sokoło-
wa czy innych zakątków diecezji, 
a także studenci, którzy przyje-
chali specjalnie z Warszawy czy 
Białegostoku. 

Bal walentynkowy zorganizo-
wano po raz drugi. Ks. Paweł 
Grzeszek, opiekun KSM przy 
parafii pw. św. Andrzeja Boboli, 
podkreśla, że to młodzież wyszła 
z  pomysłem organizacji impre-
zy. „Rozmawialiśmy o tym, jak 

można spędzić ten szczególny 
wieczór, padły więc słowa, dla-
czego nie zrobić balu, dlaczego 
nie zaprosić innych ludzi nie 
tylko z Siemiatycz, ale też z całej 
diecezji”. Zuzanna Jachimczuk 
reprezentująca parafialny oddział 
KSM przyznaje, że chociaż organi-
zacja balu to niemałe wyzwanie, 
to nikogo nie trzeba było nama-
wiać do współpracy, bo młodzież 
lubi się bawić i  chętnie bierze 
sprawy w swoje ręce. Ks. Paweł 
zwraca też uwagę, że ważny jest 

bezalkoholowy charakter impre-
zy, co sprawia, że spotkanie ma 
zupełnie inny wymiar niż ten, 
który zwykle proponuje się, orga-
nizując zabawę dla młodzieży 
czy dorosłych. Uczestnicy balu 
to młodzież już dorosła lub sto-
jąca u progu dorosłości. Często 
bywają na imprezach, gdzie jest 
alkohol, i widzą, jak bawią się ich 
rówieśnicy, dlatego świadomie 
wybierają imprezę z wartościa-
mi. Martyna z parafii Ostrożany 
odważnie mówi, że do dobrej 

zabawy nie jest potrzebny alko-
hol: „Chodzę na wiele imprez, 
gdzie nie ma alkoholu, bo wiem, 
że jestem wtedy bezpieczna, 
wiem, że będziemy dobrze się 
bawić, że nie będzie nieprzyjem-
nych sytuacji”. Podobnego zdania 
jest Patryk, student z  Warsza-
wy: „Chcemy pokazać, że bez 
alkoholu można bawić się super. 
Byłem na wielu imprezach mocno 
zakrapianych alkoholem i jestem 
pewien, że nasze imprezy są dużo 
lepsze, wszyscy dobrze się bawią, 
a potem wszystko pamiętają”.

Przed balem młodzież uczest-
niczyła w Eucharystii w kościele 
pw. św. Andrzeja Boboli. Zaba-
wę w pięknie udekorowanej sali 
rozpoczęła modlitwa do Ducha 
Świętego, a  potem zatańczono 
poloneza. Tej nocy od muzyki 
przygotowanej przez DJ-a gło-
śniejszy był tylko szczery śmiech 
młodych ludzi, którzy walentyn-
kowo-ostatkową noc spędzali 
na parkiecie. Organizatorzy już 
teraz zapewniają, że za rok będzie 
kolejny bal, na którym warto być.

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

W Siemiatyczach  
7 lutego w Folwar-
ku Księżnej Anny 
odbył się kolejny 
bal charytatywny, 
którego inicjato-
rem od wielu lat 

jest Akcja Katolicka o. Siemia-
tycze. Głównym celem impre-
zy było pragnienie udzielenia 
pomocy Warsztatowi Terapii 
Zajęciowej w  Siemiatyczach, 
dzięki której ta placówka może 
nieustannie podnosić standardy, 
tak aby osoby niepełnosprawne 
mogły jak najlepiej rozwijać się 
i  urzeczywistniać swoje pasje. 
Współpraca z  zaprzyjaźnioną  
s. Immaculatą, pracującą w Kame-
runie, pozwoliła nam  zrealizować 
drugi cel naszego balu, a miano-

wicie wspieranie dzieła misyjnego 
i  pomoc najuboższym. Owoca-
mi balu są nie tylko pozyskane 
dobra materialne, ale również 
te duchowe, bowiem przy okazji 
można było uczyć się od innych 
umiejętności dzielenia się i oka-
zywania chrześcijańskiej miłoś- 
ci ubogim, chorym czy innym 
potrzebującym. Uczyć nasze serca 
miłości do braci i sióstr – to był 
nasz duchowy cel. Bal odbył się 
w staropolskim zwyczaju. Swoją 
obecnością zaszczycił nas i popro-
wadził  bal aktor Jerzy Zelnik 
wraz z ubiegłoroczną wicemiss 
Podlasia i finalistką Miss Polski 
Pauliną Kurzynowską. Oprawę 
muzyczną zapewnił nam nie-
zawodny zespół „Romans”. 
W programie było wiele atrakcji, 

które uświetniły wieczór, m.in. 
występ muzyków Kamila Mali-
nowskiego i Piotra Gozdka z Sied- 
lec. Można też było nabyć obrazy 
wykonane przez dzieci z Afryki 
i zrobić zdjęcie z księżną Anną. 
Uczestników balu spotkała miła 
niespodzianka w postaci upomin-
ków pozyskanych od sponsorów.  
Dzięki dobroci i otwartości ludz-
kich serc mogliśmy zrealizować 
zamierzone cele. Wszystkim 
osobom uczestniczącym i  zaan-
gażowanym w  przygotowanie 
tego pięknego dzieła serdecznie 
dziękujemy.

Słowa uznania kierujemy rów-
nież do właścicieli restauracji za 
nietuzinkowe jedzenie i profesjo-
nalną obsługę.

 Akcja Katolicka
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Walentynkowo, ostatkowo i bezalkoholowo. Ponad 80 młodych osób 
postanowiło właśnie w taki sposób spędzić sobotni wieczór
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KSM na walentynki

Bal charytatywny AK
Czy wiesz, że...
Parafia poklasztorna w Węgro-
wie otrzymała dofinansowa-
nie w wysokości 750 tys. zł 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013 
na prace konserwatorsko-
-budowlane przy elewacji 
kościoła.

SIEMIATYCZE


