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I

J ako dziecko bardzo lubiłam 
16 maja. Tego dnia bowiem 

w mojej rodzinnej parafii – pw. 
św. Andrzeja Boboli odbywał się 
odpust, były kramy, obwarzan-
ki, ogólnie – świąteczny nastrój, 
który udzielał się wszystkim, 
zarówno dorosłym, jak i dzie-
ciom. I choć wiedziałam, że to 
jakby imieniny i uczczenie patro-
na parafii, to nim samym zainte-
resowałam się znacznie później. 
Dowiedziałam się, że w ikono-
grafii istnieje kilka wyobrażeń 
tego świętego, jedno z najbar-
dziej rozpowszechnionych – jako 
wędrowca z kijem w ręku, właś- 
nie takowy obraz wisiał nad 
ołtarzem w  mojej ówczesnej 
parafii. Pamiętam też, jak wiel-
kie wrażenie wywarł na mnie 
opis jego okrutnej, męczeńskiej 
śmierci w  Janowie Poleskim 
z rąk Kozaków 16 maja 1657 r., 
jak również słowa wypowiedzia-
ne do nich przez świętego: „Moja 
wiara prowadzi do zbawienia. 
Nawróćcie się”. I dopiero wtedy 
zrozumiałam, jak wielkiego 
patrona ma moja parafia. A to 
uświadomiło mi, że nie można 
głosić Ewangelii Jezusa bez 
konkretnego świadectwa życia 
nawet dziś, choć w  Polsce –  
na szczęście – nie wiąże się to 
z  bezpośrednim zagrożeniem 
życia.  
 Edyta Hartman

Patron

W śród wielu bohaterów telewi-
zyjnych seriali można czasa-
mi znaleźć postać ze wszech 

miar pozytywną. Tytułowy ojciec 
Mateusz jest, jak się okazuje, nie 
tylko bystrym detektywem, który 
zawsze o  krok uprzedza działa-
nia policji, ale przede wszystkim 
dobrym duszpasterzem, zabiega-
jącym o  ratowanie duszy nawet 
najgorszego bandyty. Nic dziwnego, 
że nasi wierni szukają w swoich 
kapłanach kogoś, kto chociażby 
w części był podobny do filmowego 
herosa...

Słowo „uprzedzenie” dobrze 
oddaje atmosferę nieżyczliwości 
w relacjach między Żydami i poga-
nami. Utarte schematy i religijne 
tradycje nie pozwalały im na nor-
malne kontakty. Św. Piotr obawiał 
się więc spotkania nawet z kimś tak 
życzliwym jak setnik Korneliusz. 
Przysłowiowe lody pękły, kiedy 
Duch Święty „uprzedził” ludzkie 
obawy swoim zstąpieniem na 
zebranych w domu otwartego na 
prawdę poganina. Apostoł zrozu-
miał wtedy, że musi pójść drogą 
wskazaną już uprzednio przez 
Pana, by „nie uważał za nieczystych 
tych, których Bóg oczyścił”. Kościół 
odkrył wówczas drogę ewangeli-

zacji całego świata – wszystkich 
ludzi bez wyjątku. Uprzedzająca 
miłość Chrystusa sprawiła, jak 
On sam mówi, że staliśmy się 
Jego przyjaciółmi. Zanim pomyś- 
leliśmy o Bogu, już 
byliśmy w Jego sercu. 
Zanim uświadomi- 
liśmy sobie, że jesteś- 
my miłowani przez 
Ojca, już wcielony 
Syn Boży oddał za 
nas swoje życie na 
krzyżu! Skuteczność 
tego daru została 
złożona w  człowie-
cze ręce: zależy ona 
od zachowywania 
przykazań i trwania w Jezusowej 
miłości. Gdy tak faktycznie się 
dzieje, „wybrani” mogą korzystać 
w całej pełni ze skarbnicy Bożych 
dobrodziejstw. Św. Jan przekazuje 
jeszcze raz te same treści – prze-
medytowane przez długie lata – 
i kładzie szczególny nacisk na prze-
niesienie tej uprzedzającej miłości 
na relacje międzyludzkie: „każdy, 
kto miłuje, narodził się z  Boga 
i zna Boga”. Spieszyć do bliźnich 
z pomocą zanim jeszcze zdążą nas 
o nią poprosić – to dopiero postawa 
godna chrześcijanina.

Ludzie, także bardzo gorliwi 
w wierze, chcieliby doświadczać 
od innych wsparcia w  trudnoś- 
ciach, cierpliwości, wybaczania..., 
zapominają natomiast o tym, że 

najpierw sami powinni dać wzór 
dobroci wobec bliźnich. Jezus 
przygotował nam znaki sakra-
mentalne, ponieważ wiedział, że 
„łaska Boża jest do zbawienia 
koniecznie potrzebna”. Rodzice 
troszczący się o  jedzenie, ubra-
nie, wykształcenie dla swych 
dzieci niech zastanowią się dzi-
siaj, czy myślą równie poważnie 
o ich zbawieniu – ucząc modlitwy, 
uczestniczenia w Mszy św., uni-
kania grzechu, życia w przyjaźni 
z Chrystusem...? 

 Ks. Tomasz Pełszyk

UPRZEDZAJĄCA 

ŁASKA

w numerze: 

Rozmowa z ks. Andrzejem Lubowickim, diecezjalnym 
koordynatorem Światowych Dni Młodzieży

Miała serce matki – s. Elżbieta Kuncewicz,  
karmelitanka Dzieciątka Jezus (1926 – 2015)

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Kapłaństwo 
nie jest umową o pracę. 
Kapłaństwo 
jest umową o życie.

Bp Tadeusz Pikus 
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„W tym przejawia się miłość, 
że nie my umiłowaliśmy Boga, 
ale że On sam nas umiłował 
i posłał Syna swojego 
jako ofiarę przebłagalną 
za nasze grzechy”  (1 J 3, 20)
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A rtyści Teatru Wielkiego Opery 
Narodowej, Filharmonii Naro-

dowej w  Warszawie, Teatru 
Muzycznego w Łodzi, Warszaw-
skiej Opery Kameralnej, Orkie-
stry Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego i  scen warszawskich 
oraz uczniowie I  Liceum Ogól-
nokształcącego w  Sokołowie 
Podlaskim wystąpili przed soko-
łowską publicznością w specjal-
nym koncercie „W hołdzie św. Ja- 
nowi Pawłowi II”, który odbył 
się 19 kwietnia w konkatedrze 
pw. Niepokalanego Serca Naj-
świętszej Maryi Panny. Patro-
nat honorowy nad wydarzeniem 
sprawowali biskup diecezji dro-
hiczyńskiej Tadeusz Pikus oraz 

minister rolnictwa i rozwoju wsi 
Marek Sawicki.

Podczas koncertu artyści zapre- 
zentowali przed licznie zgroma-
dzoną publicznością pieśni zwią-
zane z życiem św. Jana Pawła II,  
m.in. pieśni patriotyczne i maryj-

ne, w tym „Góralu czy ci nie żal” 
i „Barkę”. Przypomniano także 
informacje dotyczące biografii 
Ojca Świętego oraz słowa, jakie 
podczas swojego pontyfikatu kie-
rował do wiernych. 

Karolina Skibniewska 

W Niedzielę Miłosierdzia Boże-
go w kościele pw. św. Anny 

w Sterdyni dzieci ze Szkolnego 
Koła Caritas działającego w miej-
scowym Zespole Szkół po Mszy św.  
o godz. 9 zaprezentowały wier-
nym przedstawienie teatralne 
pt. „Bądź radosnym uczniem 
Chrystusa”. Poświęcone było ono 
pamięci św. Jana Pawła II w związ-
ku z 10. rocznicą jego śmierci. 

Być uczniem Jezusa Chrystusa 
w dzisiejszym świecie jest bardzo 
trudno. Artyści, grając postacie 
Maryi, św. Piotra, św. Maksy- 
miliana Kolbego, św. Jana Pawła II  
oraz sługi Bożej m. Antoniny 
Mirskiej ze Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności Bożej, ukazali wszyst- 
kim uczestnikom, jak być prawdzi-
wym uczniem Chrystusa w rodzi-
nie, w szkole i codziennym życiu. 

Podsumowując przedstawienie,  
s. Ewelina mówiła, że uczeń 
Chrystusa powinien codziennie 
karmić się ziarnem Słowa Bożego  
i nim żyć.

W niedzielę 19 kwietnia 
przedstawienie to zaprezento-
wano w  kościołach w  Seroczy-
nie i  Łazówku oraz w  kaplicy 
w  Kiełpińcu. Po przedstawieniu 
wierni, wychodząc ze świątyń, 
otrzymywali ziarenka, czyli zawi-
nięty w ozdobny papierek cukie-
rek i karteczkę z cytatem z Pisma 
Świętego, aby zapytali siebie, co 
Jezus chce mi dziś powiedzieć. 
To wspaniały pomysł. Ziarenka 
ze Słowem Bożym przyjmowane 
były z  radością. Wierni wrócili 
do swych domów z przesłaniem 
Maryi: „Uczyńcie wszystko, co 
wam powie mój Syn Jezus”.

Dzieci przygotowała s. Ewelina 
ze Zgromadzenia Sióstr Opatrz-
ności Bożej, katechetka ze Szkoły 
Podstawowej w Sterdyni i opiekun-
ka Szkolnego Koła Caritas. 

 Stanisława Maciak

II

niedziela podlaska

krótko
 WĘGRÓW
19 kwietnia w parafii pw.  
św. Piotra z Alkantary i św. An- 
toniego z Padwy Mszy św. 
z modlitwą o uzdrowienie 
przewodniczył ks. Andrzej Wi-
terski – diecezjalny koordyna-
tor Odnowy w Duchu Świętym.
 
19 kwietnia odbyła się uroczy-
stość związana z 75. rocznicą 
zbrodni katyńskiej. Rozpoczęła 
się ona przy Komendzie Policji 
złożeniem kwiatów pod tablicą 
funkcjonariuszy Policji Pań-
stwowej z Węgrowa zamordo-
wanych w Katyniu, następnie 
w bazylice została odprawiona 
Msza św. w intencji pomordo-
wanych i w kościele wyświetlo-
ny film o Katyniu.

DROHICZYN
21 kwietnia diecezjalny etap 
19. Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej wygrała Maria 
Grądzka, która weźmie udział 
w czerwcu w finale ogólnopol-
skim w Niepokalanowie.

23 kwietnia odbyło się spot- 
kanie bp. Tadeusza Pikusa 
z księżmi dziekanami, doty-
czące aktualnych zagadnień 
z życia naszej diecezji.

KOŻUCHÓWEK
25 kwietnia w parafii pw. 
św. Wawrzyńca bp Tadeusz 
Pikus udzielił 52-osobowej 
grupie młodzieży sakramentu 
bierzmowania.

ZEMBRÓW
W dniach 25-26 kwietnia w sali 
parafialnej odbyła się I część 
katechez przedmałżeńskich. 
Kolejna, II część miała miejsce 
w dniach 9-10 maja. 

SERPELICE
W dniach 26-27 kwietnia 
w Domu Rekolekcyjnym Braci 
Mniejszych Kapucynów w Ser-
pelicach odbyło się spotkanie 
księży święconych w latach 
2010-2014. 
Ks. Krzysztof Żero
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Wykonawcy koncertu „W hołdzie św. Janowi Pawłowi II”  
z patronem honorowym bp. Tadeuszem Pikusem

Dzieci zaprezentowały wiernym przedstawienie teatralne  
pt. „Bądź radosnym uczniem Chrystusa”

Siewca sieje ziarno
STERDYŃ

SOKOŁÓW PODLASKI

Papieski 
koncert



www.niedziela.pl 10 maja 2015 . nr 19 (1064) niedziela 

W parafii pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego 
z Padwy w niedzielę po 5. rocznicy katastrofy 

rządowego samolotu pod Smoleńskiem rozpoczę-
ły się węgrowskie obchody upamiętnienia tego 
smutnego wydarzenia w najnowszej historii Polski. 
Uroczystości zostały zorganizowane przez senator 
Marię Koc, burmistrza Węgrowa Krzysztofa Wyszo-
grodzkiego oraz Klub Gazety Polskiej. Uczestniczyli 
w  nich samorządowcy, duchowni, radni, poczty 
sztandarowe oraz mieszkańcy Węgrowa. 

Całość rozpoczęła się od Eucharystii, której 
przewodniczył bp Antoni Dydycz wraz z ks. Łuka-
szem Gołębiewskim oraz miejscowym proboszczem  
ks. Romauldem Koskiem. W homilii Ksiądz Biskup 
nawiązał m.in. do obchodzonego święta Miłosier-
dzia Bożego, jak również przytoczył bogatą biogra-
fię Anny Walentynowicz, bowiem na korytarzach 
klasztornych, w izbie pamięci, została odsłonięta 
kolejna tablica upamiętniająca Annę Walentyno-
wicz. Ostatnim punktem uroczystości w Węgrowie 
było spotkanie w Węgrowskim Ośrodku Kultury. 
Zebranych gości przywitała senator Maria Koc. 

Następnie głos zabrał Andrzej Brzezik, nauczy-
ciel historii z Węgrowa i  jeden z  organizatorów 
spotkania, który zaprosił na scenę gościa specjal-
nego – Annę Kołakowską, która także podzieliła 
się z zebranymi wspomnieniami o Annie Walen-
tynowicz. Całość zakończył koncert w wykonaniu 
Andrzeja Kołakowskiego.  Marek Sobisz

III

wiadomości

Upamiętnili ofiary katastrofy smoleńskiej 
zapraszamy
 SPOTKANIE „SYCHAR”
24 maja w domu zakonnym 
Sióstr Karmelitanek od Dzie-
ciątka Jezus w Siemiatyczach 
odbędzie się spotkanie Ogniska 
Wiernej Miłości Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw „Sychar”. 
Rozpocznie się ono Mszą św. 
o godz. 15. Więcej informacji 
i kontakt, tel. 693-802-204.

DZIEŃ MODLITW
25 maja w naszej diecezji 
będziemy obchodzili Dzień 
Modlitw o Świętość Kapła-
nów. Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 15 w auli seminaryjnej. 
Na początku zostaną podane 
informacje Kurii, a następnie 
wystąpi ks. Dariusz Matuszyński, 
wikariusz biskupi ds. instytutów 
życia konsekrowanego. Mszy 
św. w katedrze przewodniczył 
będzie bp Tadeusz Pikus, a kaza-
nie wygłosi ks. Tomasz Pełszyk 
– diecezjalny ojciec duchowny. 
Pod koniec Mszy św. zostaną 
złożone życzenia tegorocznym 
srebrnym jubilatom. Spotka-
nie zakończy się wspólnym 
obiadem w refektarzu semina-
ryjnym. 

GIMNAZJA
28 maja w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kalnicy k. Brańska 
odbędzie kolejna edycja kon-
kursu biblijnego dla młodzieży 
ze szkół gimnazjalnych z terenu 
województw podlaskiego 
i mazowieckiego pt. „Spotkania 
z Biblią. Ewangelia według  
św. Łukasza”. Konkurs organizują 
Wydział Katechezy i Szkolnictwa 
Katolickiego Kurii Diecezjalnej 
w Drohiczynie oraz Publiczne 
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Glinniku.  

WOLONTARIUSZE ŚDM
W dniach 29-30 maja w Drohi-
czynie w ramach przygotowań 
do wolontariatu ŚDM Kraków 
2016 pod hasłem: „Koniec języ-
ka za przewodnika” odbędzie 
się kolejne spotkanie wolonta-
riuszy. 
Ks. Krzysztof Żero
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Węgrowskie uroczystości uświetnił 
bp Antoni Dydycz

MIĘDZYRZECZ PODLASKI

U dany weekend zaliczyli zawodnicy Parafialnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fides” Węgrów, 

którzy reprezentowali powiat węgrowski i miasto 
Węgrów w turniejach szachowych w Siedlcach i Mię-
dzyrzeczu Podlaskim. W niedzielę 26 kwietnia w 2. Mi- 
strzostwach Międzyrzecza Podlaskiego w Szachach 
Szybkich piękny sukces odnieśli najmłodsi zawodnicy 
Aleksandra Żurawicka i Tomasz Orzełowski, wygry-
wając kategorię do lat 8. W nagrodę otrzymali puchar, 
dyplom i nagrodę rzeczową. Natomiast w kategorii do 
lat 10 Patryk Krawczyk był 6., a Emilia Izdebska 5. 
Bardzo cieszy postawa Jakuba Żurawickiego, który 
w kategorii do lat 14 zajął bardzo wysokie 2. miejsce. 
4. miejsce przypadło Piotrowi Orzełowskiemu. W kate-
gorii dziewcząt Gabriela Izdebska zajęła 3. miejsce. 
Turnieje zostały rozegrane systemem szwajcarskim 
na dystansie 9 rund. Przy tempie gry w open 10 minut 
+ 5 sekund na posunięcie dla zawodnika. Natomiast 
u młodszych 15 minut dla zawodnika. 

Dla Tomasza Orzełowskiego turniej był ostatnim 
sprawdzianem przed zbliżającymi się Mistrzostwa-
mi Polski do lat 8, które odbędą się w Poroninie. 
Życzymy udanego występu i sukcesów na arenie 
ogólnopolskiej.

Dzień wcześniej, 25 kwietnia, w Galerii Siedlec-
kiej odbył się 4. Indywidualny Turniej Szachowy 
z cyklu Grand Prix COFFEE FOR YOU. Wystąpiło 
22 zawodników. Grano systemem szwajcarskim  

9 rund po 15 minut dla zawodnika. Turniej odbył 
się w  jednej kategorii open. Powiat węgrowski 
i miasto Węgrów reprezentowało 5 zawodników 
z PUKS „Fides” Wegrów. 

Wysokie, 4. miejsce w open zajął Jakub Żurawic-
ki, który znalazł się pomiędzy dorosłymi gracza-
mi. Również wysokie, 6. miejsce zajęła Gabriela 
Izdebska. W turnieju grali jeszcze Ola Żurawicka, 
Rafał Gires i ks. Krzysztof Domaraczeńko.

Kolejny raz szachiści z  PUKS „Fides” Węgrów 
potwierdzili wysoką formę gry. Dziękuję trenerce 
Agnieszce Dżbik za przygotowanie zawodników do 
turnieju. Gratulujemy szachistom i życzymy kolejnych 
sukcesów. Ks. Krzysztof Domaraczeńko
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Kolejny raz szachiści z PUKS „Fides” Węgrów 
potwierdzili wysoką formę gry

„Fides” triumfował
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B ędą to pierwsze w Polsce reko-
lekcje oparte na utworach  
św. Hildegardy z  Bingen. 

Zaproszenie skierowane jest do 
kobiet uzdolnionych wokalnie.  

Osoby prowadzące  
Ks. dr Wiesław Hudek – teolog, 
muzykolog, liturgista, wykładow-
ca liturgiki na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Śląskiego. 
W  latach 2003-2007 dyrygent 
chóru seminaryjnego w Katowi-
cach, od 2003 r. przewodniczący 
Komisji Muzyki Sakralnej Archi-
diecezji Katowickiej oraz dusz-
pasterz organistów, członek Sto-
warzyszenia Polskich Muzyków 
Kościelnych. Jest pomysłodawcą 
Żorskiego Festiwalu Twórczości 
Religijnej „Fide et Amore”.  Od 
2011  r. asystent kościelny Pol-
skiej Federcji Pueri Cantores.

S. dr hab. Susi Ferfoglia – 
organistka, wykładowca Między-
uczelnianego Instytutu Muzyki 
Kościelnej Akademii Muzycznej 
i Uniwersytetu Papieskiego  w Kra-
kowie. Prowadzi również klasę 
organów, zajęcia z historii i prakty-
ki chorału gregoriańskiego w Archi- 
diecezjalnej Szkole Muzycznej 
w Krakowie. Założycielka  zespo-
łu  wokalnego „Flores Rosarum” 
wykonującego chorał gregoriański 
oraz dzieła św. Hildegardy z Bin-
gen, których będą uczyć podczas 
warsztatów muzycznych w trakcie 
rekolekcji. 

Katarzyna Wiwer – sopranistka, 
absolwentka Wydziału Wokalno-
-Aktorskiego krakowskiej Akade-
mii Muzycznej. Swoje umiejętnoś- 
ci i wiedzę poszerzała zgodnie ze 

swoimi zamiłowaniami 
do muzyki dawnej oraz 
muzyki kantatowo-ora-
toryjnej. Repertuar śpie-
waczki obejmuje dzie- 
ła dawne, wykonywane 
z towarzyszeniem instru-
mentów historycznych.   
Ma na swoim koncie sze-
reg prawykonań zarówno 
utworów współczesnych, 
jak i pierwszych, czasem 
po setkach lat, współczes- 
nych wykonań utworów 
z dziedziny muzyki daw-
nej (m.in. Jacek Różycki 
„Ave Sanctissima Maria”, 
Luis Grabu „Albion and 
Albanius”, „Te Deum”   
Georga Schmezera).   
W  lutym 2003  r. pod 
dyrekcją Paula Esswoo-
da jako pierwsza w Polsce 
wykonała nowo odkrytą 
„Glorię” Haendla. Szcze-
gólnym rozdziałem w jej życiu arty-
stycznym jest muzyka chorałowa 
oraz muzyka średniowieczna. Jako 
wykonawca, który na co dzień zaj-
muje się muzyką dawną, od lat 
zapoznaje się z dawnymi notacjami 
muzycznymi, wykonując muzykę 
bezpośrednio ze starodruków lub 
rękopisów. Od 2012 r. jest człon-
kiem zespołu „Flores Rosarum”. 
Szczególnym osiągnięciem zespołu 
było pierwsze w  Polsce scenicz-
ne wykonanie moralitetu „Ordo 
Virtutum” Hildegardy z  Bingen. 
W  przedsięwzięciu tym zespół 
wystąpił wraz ze znakomitym 
zespołem „Peregrina” (Bazylea), 
specjalizującym się w muzyce śre-
dniowiecznej. Jest również pedago-
giem śpiewu. W czasie rekolekcji 

poprowadzi z uczestniczkami indy-
widualną emisję głosu.

W programie 
Konferencje o św. Hildegardzie, jej 
duchowości i dziełach, adoracja, 
Liturgia Godzin, codzienna Eucha-
rystia, modlitwa przy relikwiach 
św. Hildegardy, nauka utworów 
św. Hildegardy, indywidualna emi-
sja głosu, dyskusje przy herbacie, 
moc błogosławieństw.

Wydarzenie
11 lipca, w uroczystość św. Bene-
dykta, patrona Europy, będzie 
odprawiona Msza św. o godz. 18. 
Eucharystii będzie przewodni-

czył bp Antoni Pacyfik Dydycz. 
Po Mszy św. odbędzie się koncert 
zespołu „Flores Rosarum”. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Drohiczyna, okolic 
oraz gości.
Termin rekolekcji: 8-12 lipca.
Przyjazd i zakwaterowanie 7 lip- 
ca w godzinach popołudniowych.
Liczba miejsc ograniczona. Wyma-
gana znajomość nut (neumy).
Szczegóły na stronie: http://bene-
dyktynki.blogspot.com.
Zgłoszenia: Klasztor Mniszek Bene-
dyktynek, ul. Benedyktyńska 6,  
17-312 Drohiczyn, tel. (85) 655-71- 
-53 lub 781-005-946, e-mail: osb.
drohiczyn@gmail.com. 
Osoba odpowiedzialna: s. Zofia 
Agata Latała OSB.  I

IV
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ZE ŚW. HILDEGARDĄ 

niedziela podlaska

MNISZKI BENEDYKTYNKI Z DROHICZYNA 
ZAPRASZAJĄ



www.niedziela.pl 10 maja 2015 . nr 19 (1064) niedziela 

„Na pierwsze spotkanie zaprosiła mnie przyja-
ciółka, która jest nauczycielem katechetą. Kiedy 
przyszedł czas spotkania, szukałam pretekstu, 
jak na nie nie iść. Jak to mówią, załapałam 
«zwiechę systemu». Mąż mi walnął moralniaka, 
w stylu: oddajesz ważne sprawy w swoim życiu 
walkowerem. Pojechałam. Dowiedziałam się, że 
będzie «lectio divina». Tuż przed pomyślałam, 
o rany – nuda. Przeżyłam to spotkanie bardzo 
głęboko. Dzięki Słowu Bożemu odkryłam, że 
mam puste serce. Nie mogę więc niczego z sie-
bie dać ani mojemu mężowi, ani tym bardziej 
dziecku. Wczoraj byłam na drugim spotkaniu. 
Było odpowiedzią na moją modlitwę do Ducha 
Świętego o prowadzenie mnie i męża. Roberta 
na nim nie było. Zajmował się w tym czasie 
naszą córką, jednak ja zdałam mu relację. Spot- 

kania wtorkowe są dla mnie jak źródło, do 
którego przychodzę i piję. Tato z nieba przypro-
wadził mnie na nie dwukrotnie, stawiając na 
mojej drodze osobę, poprzez którą przyciąga 
mnie do siebie. Dzięki, Aga!” – Anna Karolina 
Mierzwińska.

„Na comiesięczne spotkania nauczycieli orga-
nizowane przez ks. Roberta Grzybowskiego 
trafiłam dzięki szkolnemu księdzu katechecie. 
Od pewnego czasu staram się pogłębiać 
swoją relację z Panem Bogiem i dlatego zain-
teresowałam się tymi spotkaniami. Dzięki nim 
miałam okazję do wielu przemyśleń, inaczej 
spojrzałam na swoją pracę. Mój stosunek do 
uczniów również uległ zmianie. Myślę, że wię-
cej jest w nim wyrozumiałości, cierpliwości. 

Moja wiara jest mocniejsza, co daje mi siłę do 
pokonywania trudności i odwagę mówienia 
o Bogu innym. Za to wszystko – chwała Panu” 
– Ewa.

„Spotkania duszpasterstwa nauczycieli są 
formacją duchową. To czas zatrzymania się 
w codziennej gonitwie. Jestem osobą bardzo 
zapracowaną, ciągle się spieszę i mam wra-
żenie, że na pewno o czymś zapomniałam. 
Spotkania pomagają mi w zastanowieniu 
się, dokąd zmierzam, jaki cel ma ta gonitwa. 
Muszę przyznać, ze pozwoliły mi nabrać 
dystansu do codzienności. O spotkaniach 
dowiedziałam się z plakatów rozmieszczonych 
w szkole, a także ze strony podlasie24.pl. Dzię-
kuję Panu Bogu za to dzieło” – Agnieszka.

P odczas wieczoru, dzieląc się 
świadectwem własnego życia, 
o darach Ducha Świętego opo-

wiadali ks. Robert Grzybowski 
oraz małżeństwo Teresa i Dariusz 
Milewscy. Spotkaniu towarzyszyła 
modlitwa o dar Ducha Świętego, 
która – jak podkreślał ks. Robert 
Grzybowski – jest jedyną drogą do 
żywej, pięknej i  radosnej wiary. 
Nauczyciele modlili się za siebie 
nawzajem, powierzając jednym 
swoje intencje i  proszą innych 
o modlitwę. 

Cykliczne spotkania duszpaster-
stwa nauczycieli zapoczątkowano 
we wrześniu 2013 r. Już podczas 
pierwszych spotkań ustalono, że 
będą one organizowane raz w mie-
siącu, dając systematyczną pracę 
formacyjną. Nauczyciele i wycho-
wawcy biorą też udział w dniach 
skupienia, rekolekcjach, pielgrzym-
kach. Na spotkania przyprowadzają 
znajomych z pracy, ale też rodziny 
i przyjaciół.

21 kwietnia nauczyciele spotka-
li się w Siemiatyczach, wcześniej 

zgromadzenia takie odbyły się 
w Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, 
Ciechanowcu, Łochowie i Bielsku  
Podlaskim. 

Kolejne spotkania odbędą się 
w Sokołowie Podlaskim – 11 ma- 
ja, w  Węgrowie – 12 maja, 
Łochowie – 14 maja, Bielsku 
Podlaskim – 18 maja, Siemia-
tyczach – 19 maja i Ciechanow-
cu – 20 maja. Ukoronowaniem 
rocznej pracy będzie pielgrzym-
ka nauczycieli do sanktua- 
rium Matki Bożej w  Miedznie. 

Wydarzenie to zaplanowano  
21 czerwca.

„Przyprowadźcie wszystkich, 
którzy spragnieni są Wody Życia – 
zaprasza duszpasterz nauczycieli 
ks. Robert Grzybowski i  dodaje: 
– Mam nadzieję, że nasze spotka-
nia duszpasterstwa nauczycieli są 
czasem duchowego odpoczynku 
i żywego odkrywania Pana Boga. 
Bardzo Was proszę, abyście zapra-
szali i  przyprowadzali kolejne 
«owieczki», bo wiele jest serc, które 
potrzebują otuchy i nadziei”.

V

z życia diecezji

DUSZPASTERSTWO 
NAUCZYCIELI – 
SPOTKANIA U ŹRÓDŁA

Ks. Robert Grzybowski 
opowiadał o darach 
Ducha Świętego

Zakończył się kolejny cykl spotkań duszpasterstwa 
nauczycieli diecezji drohiczyńskiej. 
We wtorek 21 kwietnia spotkanie duszpasterstwa 
odbyło się w Siemiatyczach. W Siemiatyckim 
Ośrodku Kultury, w sali, gdzie właśnie prezentowa-
na jest wystawa fotografii „Jan Paweł II – Apostoł 
Pokoju”, spotkali się nauczyciele z Siemiatycz 
i okolicy. Tym razem pochylili się nad tematem 
„Wstąpić do wysokiej komnaty: przyjąć moc Ducha”
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W parafii pw. św. Piotra z Alkan-
tary i św. Antoniego z Padwy  

24 kwietnia odbył się Wieczór 
Wiary. Organizatorem cyklicznych 
spotkań modlitewnych jest miej-
scowy odział Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży. Rozpoczęli-
śmy od wyświetlenia filmu, który 
pokazał stosunek współczesnego 
człowieka do Pisma Świętego. Był 
on pewnym eksperymentem prze-
prowadzonym na osobach prze-
mierzających ulice Warszawy. Pole-

gał na tym, że na chodniku, obok 
niedopałków, w kilku najbardziej 
ruchliwych miejscach stolicy zosta-
ło położone Pismo Święte. Z ukry-
cia były nagrywane reakcje ludzi, 
jak odnoszą się do tej niecodziennej 
sytuacji. Jeżeli ktoś podniósł księgę 
Pisma Świętego, to wtedy podcho-
dziliśmy z mikrofonem i pytaliś- 
my, dlaczego. Niestety, większość 
ludzi, ku naszemu smutkowi, 
przechodziła obojętnie. Następ-
nie dzięki Markowi, miejscowemu 

zakrystianowi, udaliśmy się na 
Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, gdzie na wykładzie 
„Dialog pastoralny” prowadzo-
nym przez ks. prof. dr. hab. Ja- 
na Przybyłowskiego postawiliśmy 
doktorantom pytanie, dlaczego 
ludzie, widząc, że na ziemi leży 
Pismo Święte, przechodzą obok 
obojętnie. Byliśmy świadkami 
bardzo ciekawej i  ubogacającej 
dyskusji. Ponadto poprosiliśmy  
ks. Dariusza Kucharka, ojca 
duchownego WSD w  Drohiczy-
nie, aby odpowiedział na pytanie, 
jaką wartość ma Pismo Święte dla 
współczesnego człowieka. 

Po wyświetleniu filmu rozpo-
częła się Eucharystia, której prze-
wodniczył ks. Andrzej Brzozow-
ski, proboszcz parafii pw. Krzyża 
Świętego w Grabówce, z archidie-
cezji białostockiej. W czasie liturgii 
obecne były relikwie św. Charbela, 
do których celebrans nawiązał 
w  homilii, przybliżając życiorys 
świętego i cuda uzdrowień za jego 

wstawiennictwem. W  spotkaniu 
modlitewnym wzięli udział kapłani 
miejscowej parafii. 

Po Mszy św. odbyło się nabo-
żeństwo ku czci św. Charbela, pod-
czas którego za wstawiennictwem 
świętego z Libanu prosiliśmy Boga 
o uzdrowienie duszy i  ciała. Na 
koniec każdy z nas mógł dotknąć 
i ucałować relikwie św. Charbela. 
Całe spotkanie zostało ubogaco-
ne śpiewem i grą przez młodzież 
z KSM-u, z sekcji liturgicznej, która 
działa w wymiarze scholi parafial-
nej, przy współpracy miejscowego 
organisty.

Kwietniowy Wieczór Wiary 
uświadomił nam, że warto czasem 
wejść w  tłum zabieganych ludzi 
i podzielić się kawałkiem chleba, 
którym jest Słowo Boże. Czasem 
mały fragment Pisma Świętego daje 
nam nie tyle samą odpowiedź, co 
ukojenie i pocieszenie w trudnych 
chwilach. Pismo Święte jest wciąż 
żywe, pokaż to innym! 

Martyna Katarzyna Zarzycka

W Drohiczynie 23 kwietnia odbyła 
się kolejna Rada Kierownictw 

i Księży Asystentów KSM. Tym razem 
dzięki otwartości rektora ks. Ta- 
deusza Syczewskiego gościliśmy 
w murach Wyższego Seminarium 
Duchownego w Drohiczynie. Spot- 
kanie rozpoczęło się tradycyjnie 
przywitaniem przybyłych delegacji 
oddziałów. Następnie ks. Łukasz 
Suszko – zastępca asystenta KSM 
DD wygłosił krótką konferencję na 
temat motywacji. Każdy otrzymał 
kartkę, na której miał napisać, co 
mu się kojarzy z motywacją. Następ-
nie kartki zostały zebrane i ponow-
nie rozdane. Naszym zadaniem było 
stworzenie historii z logicznym cią-
giem, włączając w to słowa znajdu-
jące się na otrzymanych kartkach. 
Każdy dodał minimum jedno zdanie 
do zaczętej przez ks. Łukasza histo-
rii o dziewczynie, która potrzebowa-
ła dobrej motywacji. 

Ks. Łukasz, podsumowując 
przedstawioną przez nas historię, 
powiedział, że motywacja to nie 

tylko zachęcanie, to także porusza-
nie i uruchamianie do działania. 
Pan Bóg stworzył nas do czynienia 
dobra i piękna, dał nam radość, 
która daje motywację do działania. 
Trzeba być odważnym w tym, co 
się robi, gdyż Bóg wymaga od nas 
nie tylko pokory, ale także odwa-
gi. Na zakończenie ks. Łukasz 
przedstawił także kilka kroków, 
które mogą pomóc w  tym, aby 

w naszych oddziałach motywacja 
działała tak jak trzeba, a  są to: 
deklaracja, analiza celów, zaplano-
wanie nagrody, wizualizacja celu, 
analiza plusów i minusów oraz 
gwarancja 5 minut. 

Następnie Monika Pietraszko – 
prezes KSM zachęcała zebranych 
KSM-owiczów do udziału w wyjątko-
wym spływie kajakowym „Misja Mło-
dych – Bugiem do Krakowa”, który 

odbył się w dniach 1-2 maja i wpisuje 
się w przygotowanie do Światowych 
Dni Młodzieży Kraków 2016. Oprócz 
tego wszyscy zostali zaproszeni do 
udziału w otwarciu sezonu w Parku 
Linowym NOE w Broku, który miał 
miejsce w dniach 1-3 maja. Główną 
atrakcją był koncert zespołu „Full 
Power Spirit” w sobotni wieczór. 

Ostatnim punktem naszego spot- 
kania była projekcja filmu na dużym 
ekranie pt. „Karolina”. Opowiada on 
historię życia patronki Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży bł. Karo-
liny Kózkówny, której setną rocznicę 
śmierci obchodziliśmy w minionym 
roku. Każdy KSM-owicz powinien 
obejrzeć ten film, aby jeszcze bar-
dziej zrozumieć sens jej męczeńskiej 
śmierci. Film ten pokazuje także 
historię odkrywania, że świat pro-
stych i uniwersalnych wartości jest 
receptą na dobre i szczęśliwe życie. 

Następna Rada Kierownictw 
i Księży Asystentów KSM już 14 ma- 
ja w Drohiczynie. Zapraszamy! 

Ewelina Trusiak

VI
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KSM-owicze zmotywowani do działania

Dzielili się Bożym Słowem
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KSM-owicze dowiedzieli się, że trzeba być odważnym w tym, co się robi

Każda mógł dotknąć i ucałować 
relikwie św. Charbela
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MAREK SOBISZ: – Proszę Księdza, 
jak długo w naszej diecezji trwają 
przygotowania do ŚDM i na czym 
one polegają? 

KS. ANDRZEJ LUBOWICKI: 
– W  listopadzie ubiegłego roku 
bp Tadeusz Pikus powołał do 
istnienia Diecezjalny Komitet 
Organizacyjny Światowych Dni 
Młodzieży Kraków 2016. Od tego 
momentu w naszej diecezji pełną 
parą ruszyły przygotowania do 
tego wydarzenia. Instytucje pań-
stwowe, samorządowe i kościelne 
z  terenu diecezji zaangażowane 
są w  działania mające na celu 
przyjęcie uczestników ŚDM, którzy 
w lipcu przyszłego roku przybędą 
na tzw. dni w diecezjach poprze-
dzające udział w ŚDM w Krakowie. 
Będą je wspierać wolontariusze, 
którzy przygotowują się do tego 
wydarzenia, odbywając comie-
sięczne szkolenia m.in. z zakresu 
pierwszej pomocy. Drohiczyńskie 
parafie przyjmą ok. 2 tys. młodych 
ludzi z różnych krajów. Ponadto 
ważne, a nawet najważniejszye 
jest przygotowanie duchowe. 
W coraz więcej parafii odbywają 
się spotkania formacyjne na bazie 
programu SERCE 2.0 przygotowa-
nego przez Krajowe Duszpaster-
stwo Młodzieży. 

– Z jakich krajów przyjadą do naszej 
diecezji młodzi ludzie i co zostanie 
dla nich przygotowane? 

– Rejestracja uczestników ŚDM 
rozpocznie się dopiero 12 miesię- 
cy przed tym wydarzeniem, ale 
do naszego diecezjalnego biura 
zgłosiły się już dwie grupy mło-
dych ludzi z Rosji oraz Irlandii. 
W  diecezji drohiczyńskiej dni 
przygotowujące do Światowych 
Dni Młodzieży w  Krakowie 
odbędą się w dniach 20-25 lipca 
2016 r. Grupy młodzieży przyjadą 
do Drohiczyna wieczorem i będą 
rozlokowane po parafiach naszej 
diecezji. Następnego dnia nasi 
goście będą przebywali w para-

fiach, zwiedzali okolicę oraz 
integrowali się z mieszkańcami 
miejscowości, w  których będą 
mieszkali. 22 lipca będziemy 
mieli dzień pod hasłem: „Kal-
waria”, który spędzimy w Dro-
hiczynie. Wszystkie przybyłe do 
naszej diecezji grupy spotkają się 
na wspólnej modlitwie podczas 
Eucharystii, Koronki do Bożego 
Miłosierdzia oraz Drogi Krzyżo-
wej zakończonej adoracją przy 
krzyżu na Kopcu Pamięci Podla-
sia. W sobotę przybyła młodzież 
spotka się także w Drohiczynie, 
ale w duchu podlaskim. W tym 
dniu pragniemy zaproponować 
przybyłej młodzieży aktywność 
fizyczną, tj. spływ kajakowy, rajd 
rowerowy oraz różnego rodzaju 
gry i zabawy na świeżym powie-
trzu. Szczegółowy program jest 
jeszcze w przygotowaniu, a osta-
teczny jego kształt zatwierdzi 
zespół złożony z  przedstawi-
cieli samorządów i diecezjalne-
go komitetu powołanego przez 
Księdza Biskupa. Sobotni dzień 
zakończą prezentacja krajów oraz 
koncert. 25 lipca to dzień, w któ-
rym przybyłe do nas grupy mło-
dych ludzi wyruszą do Krakowa, 
aby uczestniczyć w centralnych 
wydarzeniach Światowych Dni 
Młodzieży. Zanim udadzą się 
do Krakowa, będą uczestniczyć 
w Mszy św. pod przewodnictwem 
bp. Tadeusza Pikusa. 

– W tym roku naszą diecezję odwie-
dzi krzyż Światowych Dni Młodzie-
ży. W  jakich dniach się odbędzie 
peregrynacja znaków ŚDM oraz 
jaka idea przyświeca temu wyda-
rzeniu? 

– W  dniach od 26 lipca do  
8 sierpnia br. w naszej diecezji 
odbędzie się peregrynacja krzyża 
i ikony Matki Bożej ŚDM. Sym-
bole odwiedzą każdy dekanat, 
w którym będą przebywały 24 go- 
dziny. Jako pierwszy krzyż i ikonę 
będzie gościł dekanat ciechano-

wiecki, a jako ostatni łochowski. 
1 sierpnia symbole ŚDM będą 
w Drohiczynie na Mszy św. roz-
poczynającej 25. Drohiczyńską 
Pieszą Pielgrzymkę na Jasną 
Górę. Peregrynacja symboli odby-
wa się we wszystkich polskich 
diecezjach, stanowiąc element 
duchowego przygotowania Pola-
ków do spotkania w  Krakowie 
z papieżem Franciszkiem. 

– Jak mieszkańcy diecezji mogą 
włączyć się w  przygotowania do 
Światowych Dni Młodzieży? 

– Przede wszystkim prosimy 
diecezjan o  modlitwę w  inten-
cji Światowych Dni Młodzieży, 

które odbędą się w następnym 
roku w naszym kraju. Prosimy 
także, aby mieszkańcy diecezji 
otworzyli swoje serca i  drzwi 
swoich domów na pielgrzymów 
przybyłych z różnych krajów, któ-
rzy będą chcieli przygotować się 
do tego wydarzenia w  diecezji 
drohiczyńskiej. Przyszłoroczna 
wizyta duszpasterska kapłanów 
w  domach będzie poświęcona 
Światowym Dniom Młodzieży 
i przyjęciu młodzieży ze świata 
na terenie naszej diecezji. Chce-
my, aby było to nasze wspólne 
dzieło. Niech Podlasie i  diece-
zja drohiczyńska pokażą swoją 
gościnność i duchowość.  I

VII

nasza rozmowa

POKAŻMY SWOJĄ GOŚCINNOŚĆ I DUCHOWOŚĆ
Z ks. Andrzejem Lubowickim, diecezjalnym koordynatorem Światowych Dni Młodzieży, 
rozmawia Marek Sobisz
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Ks. Andrzej Lubowicki, diecezjalny koordynator Światowych Dni 
Młodzieży, wraz ze współpracownikami z biura ŚDM
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W prawdzie tytułu matka nigdy nie nosi-
ła, ale miała serce matki. Można było 
spokojnie z nią przebywać i czuć się 

bardzo dobrze w jej obecności. Nic dziwnego, 
że zgromadzenie kilkakrotnie powierzało jej 
urząd przełożonej nad siostrami. Skąd ten 
charyzmat? To tajemnica Boża, której tylko 
możemy się domyślać. S. Elżbieta Kuncewicz 
urodziła się w Wilnie, u  stóp Matki Bożej 
Ostrobramskiej. Już w zaraniu życia rodzona 
matka oddała swą córeczkę w opiekę Matce 
Bożej Miłosierdzia, do której cała rodzina 
miała wielkie nabożeństwo. Rodzice kochali 
bardzo swoje dzieci, a mając już trzech synów, 
tym większą radością i czułością otoczyli swą 
najmłodszą pociechę. 

S. Elżbieta przyszła na świat 1 październi-
ka 1926 r. i otrzymała na chrzcie św. imię swej 
patronki – Teresa. Św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus wzięła maleństwo w swą szczególną 
opiekę i prowadziła przez życie, a w odpo-
wiednim czasie doprowadziła do Zgroma-
dzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, 
którego jest patronką. S. Elżbieta bardzo 
szybko weszła w  ducha Karmelu i  drogę 
dziecięctwa Bożego. W pracy nad sobą przy-
świecało jej hasło św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus: „Niebem moim będzie czynić dobrze 
na ziemi”. 

Ducha swego umacniała Eucharystią 
i modlitwą. Różańca z ręki nie wypuszcza-
ła. Omadlała wszystkich, których spotkała 
na drodze swego życia, szczególnie kapła-
nów, rodzinę, siostry zakonne. Kochała 
pracę, a z obowiązków sobie powierzonych 
wywiązywała się bardzo starannie. Pełni-
ła w naszych domach urząd: zakrystianki, 
ekonomki domowej, była kucharką, praco-
wała przy stacji Caritas w Lublinie, a przede 
wszystkim była dobrą przełożoną dla sióstr, 
dlatego ten urząd powierzano jej kilkakrotnie.

Miała szczęście znać i  korzystać z  rad 
naszego ojca założyciela, sługi Bożego  
o. Anzelma Gądka. On również darzył s. Elżbietę  
zaufaniem i życzliwością. Od niego otrzymała 
wieczne pióro z życzeniem, by spod niego 
wychodziły same dobre myśli i  życzenia. 
Pióro w dobrym stanie służyło s. Elżbiecie 
aż do śmierci (48 lat), spełniając życzenie 
Ojca Założyciela.

Wiemy, że nikogo nie omijają trudy i cier-
pienia. S. Elżbieta ten krzyż nosiła przez 
wiele lat cichutko, nie skarżąc się, bo – jak 
często powtarzała – „Pan Bóg jest dla mnie 
dobry, niezmiernie dobry”, więc czy można 
narzekać. Bielsk Podlaski to ostatnia placów-
ka s. Elżbiety, gdzie przebywała z siostrami 
od 1988 r., przez kilka lat jako przełożo-
na, organizując ten dom. Siostry podjęły 
następujące prace: katechezę, przedszkole, 
zakrystię, wystrój kościoła, organistostwo. 
W  tej parafii Siostra przeżyła jubileusze 
50- i 65-lecia życia konsekrowanego. Tu też 
oddała swoje życie 6 kwietnia 2015 r. w ręce 
Trójcy Przenajświętszej, której predikat nosi-
ła. Mszę św. pogrzebową w Bielsku Podlaskim 

celebrował bp Tadeusz Pikus w  otoczeniu 
17 kapłanów, 30 sióstr zakonnych i licznie 
zgromadzonych parafian. W wigilię Niedzieli 
Miłosierdzia Bożego w Siemiatyczach, gdzie 
zostało przewiezione ciało śp. s. Elżbiety, 
liturgii pogrzebowej przewodniczył proboszcz 
parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel z Biel-
ska Podlaskiego ks. Henryk Polak. Po Mszy 
św. żałobny kondukt wyruszył na cmentarz 
parafialny w Siemiatyczach, gdzie trumna 
z ciałem śp. s. Elżbiety została złożona w gro-
bowcu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

„Błogosławieni, którzy w Panu umierają... 
bo idą wraz z nimi ich czyny” (Ap 14,13).

S. Santina Florek, 
karmelitanka Dzieciątka Jezus

Miała 
SERCE MATKI
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Intencje modlitewne dla członków 
Żywego i Nieustającego Różańca Diecezji 
Drohiczyńskiej na maj
= O rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy sług Bożych 
kard. Stefana Wyszyńskiego i Pauliny Jaricot, założyciel-
ki Żywego Różańca
= O dobre i liczne powołania do 
kapłaństwa, życia konsekrowanego 
oraz misyjnego
= O umocnienie w posłannictwie 
głoszenia Słowa Bożego dla kapłanów
Duszpasterstwo Wspólnot Maryjnych  
Diecezji Drohiczyńskiej

S. Elżbieta 
Kuncewicz 
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