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N ie ma chyba dziś osoby w polskim Koście-
le, która nie widziałaby, czym jest i czym 
zajmuje się Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży. Wszak takich zapaleńców trudno 
nie zauważyć. Zarażają entuzjazmem i Bożą 
radością, udzielają się w parafiach na róż-
nych płaszczyznach, organizują konferencje 
i debaty, festiwale piosenki religijnej, wakacje 
i ferie z Bogiem, kursy językowe, uczą sza-
cunku do polskiej flagi... i  tak wymieniać 
można by jeszcze długo. 17 października 
mija 20 lat, odkąd również w naszej – drohi-
czyńskiej diecezji istnieje to stowarzyszenie 
młodych ciałem i duchem, świadomych swej 
wiary, dojrzałych chrześcijan. A jest się czym 
pochwalić i z czego cieszyć. Zaś jubileusz jest 
ku temu okazją doskonałą.

Zacznijmy od początku
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nie jest 
organizacją młodą, sięga bowiem czasów 
międzywojennych, uściślając 5 lutego 1934 r. 

Tego dnia w  Krakowie podczas krajowego 
zjazdu Akcji Katolickiej powołano Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, którym 
przyświecało hasło: „Budujemy Polskę Chrys- 
tusową”. A że było nośne, dość powiedzieć, 
że tuż przed wybuchem II wojny światowej 
obie gałęzie stowarzyszenia skupiały ponad 
250 tys. młodych ludzi. Wojna – nietrudno 
zgadnąć – przerwała tę działalność. Co prawda 
po jej zakończeniu udało się reaktywować 
KSM w archidiecezji poznańskiej i częściowo 
w krakowskiej, jednak wkrótce zdelegalizo-
wano stowarzyszenie w całym kraju i stan 
ten trwał przez cały okres istnienia PRL, 
choć byli księża, jak choćby Karol Wojtyła, 
którzy mimo represji i  szykan prowadzili 
z młodzieżą spotkania w duchu KSM. Po upad-
ku komunizmu, dokładnie w 1990 r., dekret  
z  10 października Konferencji Episkopatu 
Polski na nowo powołał do życia KSM jako 
organizację ogólnokrajową, tym razem bez 
podziału na gałąź męską i gałąź żeńską. 

KSM u nas
W diecezji drohiczyńskiej KSM istnieje od  
27 maja 1995 r., a od 17 października 1995 r. 
posiada osobowość prawną cywilną. Od 
momentu powołania ks. Roman Kowerdziej, 
obecnie proboszcz parafii w Łochowie, prowa-
dził stowarzyszenie i za jego kadencji został 
powołany pierwszy zarząd – takie informacje 
udało się wynaleźć w archiwum stowarzysze-
nia. W 2004 r. KSM przeżył reaktywację. Stało 
się to możliwe z inicjatywy ks. dr. Andrzeja 
Lubowickiego, obecnego asystenta Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohi-
czyńskiej, 18 stycznia 2004 r. w Czartajewie 
na zjeździe diecezjalnym. Obecny zarząd 
w składzie: prezes: Monika Karina Pietrasz-
ko, zastępca prezesa Mateusz Stefaniuk, 
skarbnik Ewelina Trusiak, sekretarz Ewelina 
Wawrzyniak, zastępca sekretarza Katarzyna 
Krynicka, członek delegat na krajową radę 

SIŁA TKWI W MŁODYCH
EDYTA HARTMAN

w numerze: 

Inauguracja roku w WSD – relacja  
z Drohiczyna

Trwajmy razem z Chrystusem – wizytacja  
kanoniczna w parafii Kożuchówek
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dokończenie na str. IV-V

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Im więcej 
w teologu Boga, 
tym więcej teologii. 
Teolog bowiem 
powinien 
umożliwiać 
mówienie Bogu.

Bp Tadeusz Pikus 

Zarząd i Komisja Rewizyjna KSM  
z asystentem diecezjalnym
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W ogrodach parafii pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi 

Panny w Siemiatyczach powstają 
parki. O ich utworzeniu zadecydował 
proboszcz parafii ks. Stanisław Ula-
czyk po konsultacjach z Radą Para-
fialną i zasięgnięciu opinii biskupa 
drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa 
i biskupa seniora Antoniego Dydy-
cza. Sadzenie parku zainicjowano 
w sobotę 3 października. W pierwszą 
sobotę miesiąca, dniu poświęconym 
Najświętszemu Sercu Maryi, wierni 
zebrali się przy kościele, by wspólnie 
sadzić drzewa. Starsi i młodsi wyposażeni w szpadle, 
grabie tworzyli park, który służyć ma mieszkańcom 
plebanii, klasztoru i miasta. Wśród pracujących byli 
duchowni i siostry zakonne: ks. Stanisław Ulaczyk, 
ks. Mariusz Woltański, ks. Adam Pańczuk i s. Nina. 

W sadzeniu roślin brali udział m.in. 
wicestarosta powiatu siemiatyckiego 
Marek Bobel, burmistrz Siemiatycz 
Piotr Siniakowicz, dyrektor Siemia-
tyckiego Ośrodka Kultury Jolanta 
Sidorowicz i inne osoby, które swój 
wolny czas postanowiły poświęcić 
wspólnemu dobru. Wierni pracowali 
z wielkim zaangażowaniem, sadząc 
rośliny zgodnie z przygotowanym 
projektem parku.

Ogrody będą miały powierzchnię 
3,5 ha i podzielone będą na kilka 
zieleńców. W sobotę 3 października 

sadzono rośliny w tej części parku, która będzie nosiła 
imię bp. Władysława Jędruszuka. Parafianie posadzili 
ok. 400 sadzonek drzew i krzewów. Każdy, kto przy-
łączył się do tego dzieła, mógł wpisać się do księgi 
pamiątkowej. Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

W Hryniewiczach Małych – małej wiosce należącej 
do parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel znajduje 

się mała kapliczka, wybudowana w 1944  r. Histo-
ria powstania tej przydrożnej kapliczki sięga czasów  
II wojny światowej. Otóż w czasie wojny Niemcy zamie-
rzali rozstrzelać wszystkich mieszkańców Hryniewicz 
Małych. Wykopano specjalnie do tego celu doły w lesie, 
w pobliżu Rajska. Co w takiej sytuacji robili mieszkańcy 
Hryniewicz? Modlili się, wzywając szczególnej opieki 
Matki Najświętszej. I stało się coś nieprawdopodobnego. 
W ostatniej chwili jeden z Niemców wstrzymał egzeku-
cję i kazał uciekać obecnym tam ludziom. Dzięki temu 
zostali ocaleni. Wszyscy uznali to za cud i szczególne 
wstawiennictwo Maryi. Staraniem mieszkańców wsi 
pod przewodnictwem nauczycielki Marii Pydych została 
wybudowana kapliczka jako wotum wdzięczności za 
ocalenie. Na kapliczce umieszczono napis: „Z wdzięcz-
ności Matuchnie Niepokalanej za ocalenie 1944”. 

Niestety kapliczka wymagała remontu. W tym roku 
staraniem ks. Henryka Polaka, tutejszego proboszcza, 
kapliczka została odrestaurowana. W odnowienie zaan-
gażowali się wszyscy mieszkańcy Hryniewicz Małych, 
a w szczególny sposób swoją pomoc okazali: Krzysztof 
Hryniewicki, Krzysztof Grzybowski, Roman Hryniewicki 
oraz Franciszka Sarnacka.

4 października uroczystego poświęcenia kapliczki 
dokonał Ksiądz Proboszcz. Zarówno w homilii, jak i na 
zakończenie Mszy św. wyraził wszystkim mieszkańcom 
wielką wdzięczność za każdy gest pomocy i okazanej 
życzliwości przy odnowie kapliczki. Zaznaczył, że każda 
bezinteresowna pomoc ma wielką wartość w oczach 
Bożych.  Ks. Łukasz Wojewódzki
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Wspólne zdjęcie mieszkańców wsi przed kapliczką

II
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krótko
Skrzeszew. 29 września 

podczas uroczystości odpusto-
wej ku czci św. Michała Archa-
nioła bp Tadeusz Pikus udzielił 
grupie młodzieży sakramentu 
bierzmowania. 

Drohiczyn. 30 września 
odbyła się pierwsza po waka-
cjach Rada Kierownictw i Księży 
Asystentów KSM.
30 września w budynku WSD 
odbył się kolejny kurs dla foto-
grafów i filmowców na terenie 
obiektów sakralnych.

Siemiatycze. W dniach  
2-4 października u Sióstr Karmeli-
tanek Dzieciątka Jezus w Siemia-
tyczach odbyła się Diecezjalna 
Szkoła Animatora.

Sadowne. W dniach  
3-4 października w Liceum  
Ogólnokształcącym im. Wła- 
dysława Orkana miał miejsce 
kolejny zjazd absolwentów 
i wychowanków. 3 października 
w kościele parafialnym Mszy św.  
koncelebrowanej z księżmi 
absolwentami LO przewodniczył 
bp Tadeusz Pikus.

Putkowice Nadolne.  
4 października odbył się  
3. Festyn „Z koniem za pan 
brat”. Spotkanie rozpoczęło się 
Mszą św. w kościele pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła 
w Śledzianowie.  

Sokołów Podlaski. 4 paź-
dziernika w sokołowskiej konka-
tedrze odbył się kolejny koncert 
z cyklu „Mazowsze w Koronie” pt. 
„Kanty polskie i ruskie” w wyko-
naniu Zespołu Muzyki Dawnej 
„Camerata Cracovia”. 

Węgrów. 4 października 
w parafii pw. św. Antoniego 
z Padwy i św. Piotra z Alkantary 
z inicjatywy Stowarzyszenia 
Klasztor Węgrów, pod patrona-
tem senator Marii Koc, otwarto 
wystawę poświęconą bł. ks. Je- 
rzemu Popiełuszce.
Ks. Krzysztof Żero

K oronka na ulicach miast świata!” to akcja od kilku 
lat organizowana na całym świecie w  rocznicę 

beatyfikacji ks. Michała Sopoćki. W tym dniu o godz. 
15 na placach, ulicach i innych miejscach publicznych 
grupy wiernych spotykają się, by wspólnie się modlić. 

W Godzinie Miłosierdzia Bożego w poniedziałek  
28 września Koronka rozbrzmiewała również w Siemia-
tyczach. Mieszkańcy zebrali się w centrum miasta na 
pl. Jana Pawła II przy fontannie. W modlitwie prowa-
dzonej przez ks. Rafała Pokrywińskiego modlono się 

o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła 
i  świata, szczególnie w  intencji prześladowanych 
chrześcijan i ich prześladowców, o przebaczenie dla 
nich i o łaskę poznania Boga. Ile osób, tyle intencji, bo 
każdy przyszedł na plac, by powtarzając słowa: „Jezu, 
ufam Tobie”, powierzać miłosiernemu Bogu swoje, 
nieraz głęboko skrywane sprawy, problemy czy radości.

W Siemiatyczach Koronką do Miłosierdzia Bożego 
modliło się ponad 130 osób.

  Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

Park im. Biskupa Władysława Jędruszuka

Koronka na ulicach
SIEMIATYCZE

SIEMIATYCZE

HRYNIEWICZE MAŁE

Poświęcenie kapliczki
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Parafianie posadzili ok. 400 
sadzonek drzew i krzewów
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P salm 23 po polsku i hebrajsku 
odczytali przedstawiciel spo-

łeczności żydowskiej Piotr Kadlcik 
oraz ks. Paweł Rytel-Andrianik, 
rzecznik Konferencji Episkopatu 
Polski, podczas uroczystości upa-
miętniającej sokołowskich Żydów. 
Spotkanie odbyło się 22 września, 
w 73. rocznicę likwidacji miejsco-
wego getta. – W tradycji żydowskiej 
jest 613 przykazań. I tak było do 
holokaustu. Po tym czasie, kiedy 
w nieludzki sposób ludność żydow-
ska została wyniszczona, doszło 
przykazanie 614 – Pamiętaj! Nie 
zapomnij! Nie zapomnij tego, co 
się dokonało, aby nigdy to się nie 
powtórzyło. I  dlatego tak ważne 
jest, byśmy pamiętali o przeszłoś- 
ci, aby na niej budować dobrą przy-
szłość – powiedział ks. Rytel-An-
drianik. 

Do historycznych wydarzeń 
z okresu wojny nawiązał też Piotr 
Kadlcik. – To też było Jom Kippur 
(jedno z  najważniejszych świąt 
żydowskich, w  tym roku rozpo-
czynające się 22 września wieczo-
rem). To też było tak, że najpierw ci 
Żydzi przeżyli swoje Jamim Noraim, 
Straszne Dni, tylko że one trwały 
dużo dłużej, bo od rozpoczęcia ist-
nienia getta w Sokołowie. A potem 
nadszedł Jom Kippur, trochę tak jak 
dzisiaj. Żydów w Sokołowie nie 
ma, nie przypuszczam, aby kiedy-
kolwiek wrócili. W związku z czym 
pamiętanie i potrzeba pamiętania 
powinny się znaleźć w mieszkań-
cach. Jest bardzo ważne, aby ludzie 
pamiętali, bo to jedyna rzecz, która 
po tym wszystkim zostaje – pod-
kreślił.

Karolina Skibniewska

W gminie Sabnie trzynaście par małżeńskich święto-
wało 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskie-

go. W czwartek 24 września w kościele w Niecieczy  
ks. Waldemar Górski, proboszcz, i ks. Piotr Arbaszew-
ski, proboszcz z Zembrowa, sprawowali Mszę św. 
w intencji jubilatów. W nabożeństwie wzięły udział 
nie tylko pary świętujące 50-lecie sakramentu małżeń-
stwa, ale też ich najbliżsi i władze gminy. W kazaniu 
ks. Górski, odwołując się do czytania mszalnego, 
stwierdził, że jubilaci są świadkami takich biblijnych 
wartości, jak serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokora, 
cierpliwość, znoszenie jedni drugich, wybaczanie sobie 
nawzajem i miłość, bo bez tego wszystkiego trudno jest 
wytrwać w małżeństwie. Podziękował małżonkom za 
dobro, którym obdarzają swoje rodziny, społeczność 
lokalną i za świadectwo dawane Kościołowi. Ważną 
i wzruszającą częścią Mszy św. było odnowienie przy-
rzeczeń małżeńskich przez jubilatów.

Następnie wszyscy udali się do Sabni, gdzie w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy przybywających jubi-
latów okolicznościową muzyką witała kapela „Bon-
darczuki”. Wójt Ireneusz Piotr Wyszyński przeczytał 
zgromadzonym biblijny „Hymn o miłości” św. Pawła, po 
czym złożył życzenia i gratulacje parom małżeńskim. 
Niespodziankę przygotowali uczniowie z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Niecieczy, którzy zaprezentowali 
program artystyczny. 

Jednak najważniejszą częścią spotkania było wrę-
czenie odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP. 
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali: 
Halina Irena i Mieczysław Danielakowie oraz Marianna 
i Stefan Filipczukowie z Hołowienek, Irena i Henryk 
Jurczakowie oraz Jadwiga i Jan Sołtysiakowie z Tchórz-
nicy Włościańskiej, Halina i Roman Wojciech Kietlińscy 
z Chmielnika, Filomena i Henryk Stanisław Kosieradzcy 
z Niewiadomej, Regina i Eugeniusz Jan Leszczowie 
z Kurowic, Halina i Jerzy Sławosz Matwiejczukowie 
z Grodziska, Michalina Izabela i Tadeusz Mąka oraz 
Marianna i Teofil Sikorscy z Sabni, Krystyna Zofia 
i Zbigniew Orłowscy z Zembrowa, Janina Anna i Józef 
Włodzimierz Saczukowie z Grodziska, Zuzanna Zofia 
i Roman Sobiescy z Suchodołu Włościańskiego. Były 
też tradycyjna lampka szampana i „Sto lat”, wspólny 
obiad i tort. Nie zabrakło, rozmów, wspomnień i chwil 
zadumy.  Jadwiga Ostromecka

III

wiadomości

Złote gody
zapraszamy

Spotkanie Rady Kapłań-
skiej. 4 listopada (środa) 
w budynku Kurii Diecezjalnej 
w Drohiczynie o godz. 11 roz-
pocznie się kolejne spotkanie 
Rady Kapłańskiej. Pasterz die-
cezji na to spotkanie zaprasza 
wszystkich członków Rady 
Kapłańskiej naszej diecezji. 

Rekolekcje formacyjne 
KSM. W dniach 6-8 listopada 
w Nadbużańskim Ośrodku 
Ewangelizacji w Drohiczynie, 
z okazji 20-lecia KSM w naszej 
diecezji, odbędą się rekolek-
cje formacyjne KSM. Zapisy 
i więcej informacji w biurze 
KSM, ul. Kościelna 10,  
17-312 Drohiczyn, tel. (85) 
655-77-55, e-mail: ksm@
ksm-drohiczyn.pl.

Kurs przedmałżeński. 
W dniach 7-8 listopada w sali 
parafialnej w Zembrowie 
odbędzie się pierwsza część 
katechez przedmałżeńskich 
(dwuweekendowy kurs 
przedmałżeński). Kolejna, 
druga część odbędzie się 
w dniach 21-22 listopada. 
Zgłoszenia należy kierować 
na adres: petrus@drdrohi-
czyn.pl, tel. 693-802-204. 
Rozpoczęcie katechez 
następuje zawsze w sobotę 
o godz. 8.30. 

Konkurs wiedzy bi-
blijnej. Wydział Katechezy 
i Szkolnictwa Katolickiego 
Kurii Diecezjalnej w Drohiczy-
nie oraz Publiczne Gimna-
zjum im. Jana Pawła II  
w Glinniku organizują kolejną 
edycję konkursu biblijne-
go dla młodzieży ze szkół 
gimnazjalnych z terenu 
województw podlaskiego 
i mazowieckiego. W tym 
roku szkolnym dotyczy on 
znajomości Ewangelii według 
św. Marka. Szczegółowe 
informacje dostępne są na 
stronie: www.katecheza.
drohiczynska.pl oraz  
www.pgglinnik.pl. 

Ks. Krzysztof Żero
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50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego 
świętowało 13 par małżeńskich

Psalm 23 odczytali Piotr 
Kadlcik oraz ks. Paweł Rytel-
-Andrianik

Uroczystości upamiętniające Żydów
SOKOŁÓW PODLASKI
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Anna Młynarczyk, członek zarządu Jakub 
Akonom jest szóstym z  kolei od momen-
tu reaktywacji KSM w  2004  r. Natomiast 
w skład Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej KSM 
wchodzą: przewodnicząca Wioleta Pietraszko, 
zastępca przewodniczącego Luiza Topczewska 
oraz członek Kamila Dębska. 

Trudno też znaleźć miejsce na mapie die-
cezji, w  którym odział parafialny KSM by 
nie istniał. Brańsk, Ciechanowiec, Chojewo, 
Drohiczyn, Hajnówka, Łochów, Kamionna, 
Korytnica, Klichy, Miłkowice Maćki, Ostrówek, 
Sarnaki, Siemiatycze – parafia pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, Sterdyń, 
Śledzianów, Topczewo, Węgrów – klasztor, 
Wyszki, a nawet koło kleryckie przy drohi-
czyńskim seminarium i szkolne – przy gim-
nazjum w Glinniku. To tylko krótki wycinek 
miejscowości z parafialnym oddziałem. Jak 
szacuje ks. Lubowicki, w sumie w działalność 
KSM zaangażowanych jest blisko 500 osób 
w 29 oddziałach działających z 43 powoła-
nych na 98 parafii diecezji drohiczyńskiej.

Wszechstronny rozwój  
i sposób na nudę
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – jak 
sama nazwa wskazuje – stawia na ludzi 
młodych. Z jednej strony kształtuje ich ducho-
wo, z drugiej – zachęca do działań na rzecz 

dobra wspólnego, obejmującego sfery: reli-
gijną, kulturalno-oświatową, charytatywną 
i społeczno-patriotyczną. To właśnie dzięki 
pracy KSM-owiczów dzieje się wiele dobrego 
i powstają inicjatywy, tak bardzo zmieniające 
polską rzeczywistość. Jak to możliwe? – powie 
ktoś, tak z zasady narzekający na dzisiejszą 
młodzież. – Warunek jest jeden: trzeba lubić 
młodych, zaufać im, wspierać i umożliwiać 
podejmowanie różnorakich działań na rzecz 
Kościoła i Ojczyzny – podkreśla ks. Lubowic-
ki. – Wtedy można z nimi góry przenosić. Bo 
młodzież nie chce się nudzić i zdolna jest do 
robienia wielkich rzeczy. Chce też odnaleźć 
swoje miejsce w Kościele i świecie. Zresztą nie 
może być inaczej w stowarzyszeniu, któremu 
patronują św. Stanisław Kostka i bł. Karolina 
Kózkówna – zaznacza. 

Podstawa sukcesu: liczne działania
KSM Diecezji Drohiczyńskiej podejmuje róż-
norakie wyzwania. Wszystko jest doskonale 
przemyślane i zaplanowane. Z jednej strony 
są to działania na rzecz formacji duchowej, 
takie jak: rekolekcje, zjazdy, spotkania forma-
cyjne w oddziałach, letnie i zimowe turnusy 
formacyjno-rekreacyjne, z drugiej – działania 
na rzecz rozwoju talentów, a więc warsztaty, 
np. muzyczne, dziennikarskie i inne, kursy, 
rekreacyjne wyjazdy, rajdy rowerowe, spływy 
kajakowe m.in. Bugiem, Liwcem i Narwią czy 
obozy językowe, a także akcje z zakresu odpo-
wiedzialności ekologicznej: „Płyta”, „Stary 
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dokończenie ze str. I

SIŁA TKWI W MŁODYCH

Jerozolima, Bazylika Grobu Bożego

KSM to przyjaźnie 
i poczucie wspólnoty

Festiwal Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu”

Spływ Bugiem
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telefon”, „Nakrętka”. Biorąc w nich udział, 
nie dość, że chronimy środowisko przed nie-
potrzebnymi zanieczyszczeniami i odpadami, 
to przyczyniamy się do wywołania uśmie-
chu na buziach dzieci. Pieniądze uzyskane 
z  recyklingu są przeznaczane bowiem na 
Fundusz Stypendialny „Odkrywamy Talenty”, 
z którego jest dofinansowany ich letni bądź 
zimowy wypoczynek. Jako że jedną z płasz-
czyzn działalności KSM jest oświata, młodzież 
zaczęła kilka lat temu prowadzić projekty 
z zakresu edukacji ekologicznej: Bug Rzeka 
Życia, Młodzi Tej Ziemi, Elektroodpowiedzial-
ni, Kajakowy Patrol św. Franciszka – dwie 
edycje. Wszystkie projekty były dofinansowane 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Ferie i wakacje są dofi-
nansowane ze środków Funduszu Składkowego 
Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci 
rolników. Oprócz tego KSM-owicze otrzymywa-
li dofinansowania i dotacje z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Siedlcach na realizację projektów 
Segreguje i  Okiem Młodych, Europejskiego 
Funduszu Społecznego na prowadzenie świet- 
lic środowiskowych „Promyk Dnia” oraz z Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich na organizację 
obozów wakacyjnych. 

KSM jest też organizatorem cieszącego się 
uznaniem i z tradycjami Festiwalu Piosen-
ki Religijnej „Śpiewajmy Panu”, w którym 
z roku na rok bierze udział coraz większa 
liczba dzieci i młodzieży. Z sukcesem prowa-
dzi, położony w lesie na obrzeżach Puszczy 
Białej, Nadbużański Ośrodek Edukacji (NOE) 
w Broku, w którym powstał największy w tej 
części Polski park linowy, wspomaga dzia-
łalność biura pielgrzymkowego (więcej na 
pielgrzymuj.pl) oraz spółki Orły z Podlasia, 
która specjalizuje się w organizacji spływów 
kajakowych rzekami Podlasia i Mazowsza, 
jak również w transporcie rzeczy i osób w Pol-
sce i za granicą. 

Warto podkreślić, ze niektóre z  działań 
podjętych przez KSM w naszej diecezji, jak 
choćby akcje „Pocztówka” i „Flaga”, spodoba-
ło się na tyle, iż zyskało wymiar ogólnopolski.

Czas świętowania
Jubileusz 20-lecia sprzyja wspólnemu świę-
towaniu. Najważniejszym jego punktem była 
oczywiście Msza św. 17 października o godz. 
15 w katedrze pw. Trójcy Przenajświętszej 
w  Drohiczynie w  koncelebrze opiekunów 
oddziałów i diecezjalnego asystenta KSM-u 

Eucharystii przewodniczył pasterz diecezji 
drohiczyńskiej bp Tadeusz Pikus. Po niej 
w auli Wyższego Seminarium Duchownego 
miała miejsce uroczysta gala jubileuszowa. 
Zwieńczeniem obchodów był bezalkoholowy 
bal w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Drohiczynie. Wszak młodzi ludzie lubią 
się bawić i tańczyć. Nie inaczej jest z KSM-
-owiczami! 

Edyta Hartman

Monika Pietraszko –  
prezes KSM: – Swoją przy-
godę w Katolickim Stowa-
rzyszeniu Młodzieży Diecezji 
Drohiczyńskiej rozpoczęłam 
w 2002 r. Cieszę się, że wspól-
nie udało nam się osiągnąć to 
wszystko, co mamy. Przyna-
leżność do KSM dała mi: rozwój, poznanie siebie 
i innych, szersze spojrzenie na świat, wiedzę 
i doświadczenie, wspólnotę, na którą mogę 
liczyć, przyjaźnie, które trwają do dziś, jeszcze 
głębsze spotkanie z Bogiem i osobę, z którą będę 
kroczyła przez całe życie – męża. „Przez cnotę, 
naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów!”.
Gotów! Tak, to prawda, zawsze jestem (a przy-
najmniej staram się być) gotowa na nowe 
wyzwania, które mnie czekają. Chociaż muszę 
przyznać, że nie zawsze jest lekko i tak prosto, jak 
się wydaje, ale za to jest warto! Co się stwierdza 
już po wszystkim. Końcowe wyniki i satysfakcja, 
że inni są szczęśliwi, to najlepsze wynagrodzenie 
za trud i wysiłek, jaki się wkłada w rozwój stowa-
rzyszenia i młodego człowieka. Jestem otwarta 
na potrzeby innych i chętnie idę im z pomocą. 
Życie nie jest proste, ale nikt nie powiedział, że 
będzie łatwo. Pamiętajcie, nie poprzestawajcie 
na tym, co było i jest… Trwając w rzeczywistości, 
patrzcie w przyszłość. Dzięki, Boże, za stawianie 
na mej drodze ludzi, którzy nie bali się rzucać 

mnie na głęboką wodę i patrzeć na mnie z taką 
wiarą, z jaką nigdy wcześniej sama na siebie 
nie odważyłam się spojrzeć... 3 literki zawsze 
w moim sercu KSM: )

Mateusz Stefaniuk –  
zastępca prezesa KSM: – 
W KSM jestem od 2010 r. Zaczę-
ło się od rekolekcji formacyj-
nych odbywających się  
przed uroczystością Chrys- 
tusa Króla, która jest świętem 
patronalnym KSM. Spotkałem 
wówczas Monikę, wtedy jeszcze 
Czarnecką, która w prosty sposób zainspirowała 
mnie do wstąpienia w szeregi stowarzyszenia. 
KSM jest dla mnie drogą do poznania Boga, 
wyrażenia siebie, odkrywania nowych prawd, 
stowarzyszeniem (przestrzenią), w której liczy 
się każdy człowiek, jest miejscem zdobywania 
nowych umiejętności. Podsumowując, uważam, 
że warto jest przetoczyć słowa Ojca Świętego 
Jana Pawła II, w których podkreślił znaczenie 
KSM: „Nie wstydźcie się waszych ideałów – wręcz 
przeciwnie, głoście je i brońcie ich! Liczy na was 
Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na 
was Kościół. Liczy na was i potrzebuje was Pol-
ska! Właśnie jako KSM”. Jestem przekonany,  
że towarzyszą one niejednemu młodemu czło-
wiekowi w trudach codziennego życia.

Ewelina Trusiak – skarbnik 
KSM: – Do Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży 
należę już 6 lat. Zaczęło się 
w prosty sposób, a mia-
nowicie pojechałam jako 
wychowawca na obóz orga-
nizowany przez KSM Die-
cezji Drohiczyńskiej. Po wakacjach zaczęłam 
chodzić na spotkania oddziału w parafii i tak 
już zostałam. W 2011 r. skończyłam studia 
i zaczęłam od września pracę w biurze KSM. 
W zarządzie od 4 lat pełnię funkcję skarbnika. 
KSM jest drogą do poznania Boga, wyrażania 
siebie, możliwością poznania wartościowych 
ludzi, zdobywaniem nowych umiejętnoś- 
ci i doświadczeń życiowych. KSM dał mi 
naprawdę wiele – nowe doświadczenia, naby-
te, przydatne w dalszym życiu umiejętności, 
większą pewność siebie, wiele znajomości 
zawartych na długie lata, możliwość pielgrzy-
mowania do świętych miejsc oraz bogate 
przeżycia duchowe. KSM spełnia marzenia, 
kształtuje nasz rozwój zarówno zawodowy, 
jak i duchowy. Gdyby nie przynależność do 
stowarzyszenia, nie wiem, gdzie byłabym 
w tym momencie i co robiła, dlatego dziękuję 
Bogu że dał mi możliwość spędzenia tych 
kilku owocnych lat, należąc do Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży.  Oprac. EH

temat numeru

Ingres bp. Tadeusza Pikusa
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W dniach 27 -28 września w para-
fii Kożuchówek miała miejsce 

wizytacja kanoniczna bp. Antoniego 
Dydycza. W niedzielę ok. godz. 8.30 
Ksiądz Biskup został powitany na 
granicy parafii przez mieszkańców 
wsi Zawady i Włodki oraz straża-
ków z OSP Kożuchów i Zawady.

Tradycyjnie, bochnem świeżego 
pszennego chleba i dobrym słowem, 
zaproszono go do parafialnej świą-
tyni w Kożuchówku, gdzie dotarł 
w asyście syren i wozów strażac-
kich. Po uroczystym przekroczeniu 
progów kościoła nastąpiło oficjalne 
powitanie przez przedstawicieli mło-
dzieży, rodzin i proboszcza ks. Zbig- 
niewa Domirskiego. W  homilii 
podczas Mszy św. bp Dydycz doko-
nał podsumowania swoich wizyt 
w Kożuchówku w latach poprzed-
nich i  przypomniał parafianom 
podejmowane tematy rozważań. 
Wspomniał też księży probosz-
czów pracujących tu w latach po- 
przednich. 

Po Mszy św. Ksiądz Biskup spot- 
kał się z parafialną służbą liturgicz-
ną, której podziękował za godne 
i  pełne szacunku posługiwanie. 
Zaznaczył też, że służba ta to apo-
stolstwo wartości, o którym młodzi 
ludzie powinni zawsze pamiętać. 
Patrząc na dzieci i młodych zgroma-
dzonych przy ołtarzu, wspomniał 
też o  tym, jak sam został mini-
strantem i – jak się potem okazało – 
był to początek jego powołania. 
Na zakończenie spotkania życzył 
zaś członkom służby liturgicznej, 
aby ich proste zaangażowanie 
w służenie Jezusowi Chrystusowi 
przy ołtarzu prowadziło do pełnej, 
poważnej służby i  życia dobrego 
i pełnego wartości chrześcijańskich.

W trakcie wizytacji odbyło się 
też spotkanie z Radą Parafialną, 
której Ksiądz Biskup podziękował 
za wszystko, co zostało zrobione 
w ostatnich latach w kościele para-
fialnym, a były to duże inwestycje 
budowlano-remontowe. Jego uwagę 

zwróciła wieża kościelna, którą 
widać z daleka, a którą staraniem 
parafian i ks. Zbigniewa Domirskie-
go udało się wybudować w 2012 r. 
Tego roku też zostały przeprowa-
dzone prace termomodernizacyjne 
i wykończeniowe w kościele. Ksiądz 
Biskup przypomniał też członkom 
rady o jej funkcjach w parafii – dusz-
pasterskiej i gospodarczej. 

Następnym punktem wizytacji 
była Msza św. w intencji chorych, 
kół różańcowych, ochotniczych 
straży pożarnych i  innych grup 
parafialnych. W homilii bp Antoni 
podkreślił potrzebę i wagę istnienia 
wspólnot w parafii, z których każda 

ma określoną misję do spełnienia. 
Szczególne słowa skierował do 
obecnych na Mszy św. strażaków 
ochotników z Zawad i Kożuchowa, 
którzy służą nie tylko mieszkań-
com okolicznych wsi w razie potrze-
by, ale służą również Kościołowi 
i Jezusowi Chrystusowi swoją pracą 
i oddaniem na rzecz bliźniego.

Po południu w niedzielę Ksiądz 
Biskup udał się do miejscowości 
Błonie Duże, gdzie w kaplicy pw. 
Świętych Piotra i Pawła odprawił 
Mszę św., po której udał się z odwie-
dzinami do domów i rodzin 3 sióstr 
zakonnych pochodzących z Błonia 
Małego, Kożuchowa i Włodek. 

W Szkole Podstawowej nr 3 
w Łochowie 12 września miało 

miejsce szczególne wydarzenie dla 
miejscowej wspólnoty Przyjaciele 
Oblubieńca. Mianowicie byliśmy 
gospodarzami pierwszej w historii 
sesji formacyjnej regionu drohi-
czyńskiego wspólnoty.

Konferencje głosił dla nas 
ks. Krzysztof Kralka, moderator 
generalny. Wraz z nim przyjechała 
Marta Mendrek, dotychczasowa 
regionalna. Na nasze zaproszenie 
odpowiedziało ok. 50% regionu, 
a więc w rezultacie było nas ponad 
130 osób. Z radością powitaliśmy 
także księży – pasterzy naszych 
wspólnot: ks. Arkadiusza Siergie-
juka z Łochowa, ks. Daniela Jan- 
kowskiego z  Węgrowa, ks. Ma- 
riusza Woltańskiego z  Siemia-
tycz oraz ks. Mirosława Połoka  
z Sarnak.

Celem tego dnia było zaprezen-
towanie wspólnoty, byśmy wie-
dzieli, gdzie zakorzeniamy się, 
by wrastać w wierze. Poznaliśmy 
historię powstania wspólnoty, 
znaki oraz ich symbolikę, m.in. 

ikonę przyjaciela z Oblubieńcem, 
która towarzyszy nam na każ-
dym spotkaniu. Przedstawiono 
nam tożsamość wspólnoty, a więc 
etymologię nazwy (wyjaśnienie 
w 24. rozdziale Księgi Rodzaju) 

i profil przyjaciela Oblubieńca, któ-
rego zadaniem jest rozkochiwanie 
Kościoła-Oblubienicy w  Jezusie 
Chrystusie-Oblubieńcu poprzez 
formację własną i ewangelizację. 
Wielu osobom zapadło w pamięć 
zdanie, że tak jak Jan Chrzciciel, 
patron naszej wspólnoty, nie może-
my skupiać uwagi na sobie, ale 
mamy wskazywać, że to Jezus 
jest Barankiem Bożym. Ks. Kral- 
ka dokładnie wyjaśnił także 
strukturę i strategię powstawania 
i  funkcjonowania wspólnot oraz 
program formacyjny na różnych 
szczeblach formacji. 

Ten dzień był także czasem 
integracji i wzajemnego poznania 
się członków 6 wspólnot naszego 
regionu. W diecezji drohiczyńskiej 
są to: Łochów, Węgrów, Siemia-
tycze i  Sarnaki oraz w  diecezji 
siedleckiej – Borowie i  Skórzec. 
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W homilii notariusz Kurii Die- 
cezjalnej i wykładowca WSD 
w Drohiczynie ks. Jarosław 

Rzymski powiedział, że semina-
rium ma dbać zarówno o  rozwój 
intelektualny, jak i rozwój duchowy. 
Podkreślił też, że każdy powołany 
powinien mieć świadomość, że to 
nie on wybiera swoje powołanie, ale 
Bóg go zaprasza i porywa. 

W drugiej części na auli semi-
naryjnej wykład inauguracyjny 
wygłosił ks. Mirosław Sitarz, pro-
fesor Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Był on zatytułowany: 
„Zasady relacji Kościół – Państwo 
w  nauczaniu Soboru Watykań-
skiego II”. Prelegent ukazał w nim 
historyczne relacje dwóch instytu-
cji mających służyć człowiekowi 
w  osiąganiu celów doczesnych 
i wiecznych. Wzajemne ich prze-
nikanie wymaga jednak wielkiej 
mądrości, opartej na wartościach, 
oraz wolności, co znalazło odbicie 
w dokumentach soborowych.

 Immatrykulacji alumnów doko-
nał przedstawiciel Papieskiego 
Wydziału Teologicznego sekcja 
św. Jana Chrzciciela w Warszawie, 
do którego drohiczyńskie semina-
rium jest afiliowane – ks. Janusz 
Stańczuk. Przemawiając, ukazał on 
potrzebę stałego powrotu do idea- 
łów, które stały u początku każdej 
dobrej życiowej decyzji, a w wyniku 
złego oddziaływania czy własnych 
słabości zostały przyćmione. 

W WSD w Drohiczynie 59. rok 
akademicki w istnieniu tej uczelni 

rozpoczyna 34 alumnów, w  tym  
6 na pierwszym kursie. Nowi stu-
denci to: Wojciech Jakubowski, 
Radosław Kalicki, Maciej Koszew-
ski, Rafał Oleksiuk, Lesław Rze-
mieniec i Piotr Wyszomirski. Pięciu 
pochodzi z parafii diecezji drohi-
czyńskiej, a  jeden z diecezji war-
szawsko-praskiej. 

Zabierając głos, rektor WSD 
w Drohiczynie ks. Tadeusz Syczew-
ski przypomniał, że inauguracja 
nowego roku to kolejne, odważne 
wyruszenie w drogę, ufając Chrys- 
tusowi. Przypomniał, że obejmie on 
Rok Miłosierdzia, a także przygo-
tuje do Światowych Dni Młodzieży 
w Polsce, obchodów 1050. rocznicy 
chrztu Polski i 25-lecia diecezji dro-
hiczyńskiej. 

Sprawozdanie z działalności se- 
minaryjnej w  roku akademickim 
2014/2015 przedstawił mianowany 
w  tym roku prefekt WSD w Dro-
hiczynie ks. Marcin Szymanik. 
Podziękowano także odchodzącym 
z pracy w seminarium: ks. Leszkowi 
Gardzińskiemu, ks. Mariuszowi Bar-
tosiakowi, ks. Marcinowi Składa-
nowskiemu, a także urlopowanemu 
na czas pełnienia funkcji rzeczni-
ka Konferencji Episkopatu Polski  
ks. Pawłowi Rytelowi-Andrianikowi 
oraz misji w Estonii ks. Wodzisła-
wowi Szczepanikowi. Powitano też 
w gronie profesorów i wychowaw-
ców ks. Marcina Szymanika i ks. Ra- 
fała Pokrywińskiego. 

Na uroczystości był obecny 
biskup senior Antoni Dydycz, do 

Drohiczyna przybyli też reprezen-
tanci seminariów z Siedlec, Bia-
łegostoku i Łomży, Uniwersytetu 
w Białymstoku oraz Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku. Obec-
ni byli kapłani z diecezji drohiczyń-
skiej, siedleckiej i  warszawsko- 
-praskiej, siostry zakonne, posłowie 
i senatorowie, władze samorządo-
we różnych szczebli, służby mun-
durowe, przedstawiciele instytucji 
wspierających uczelnię oraz rodzi-
ny alumnów I roku.

Zabierając głos, biskup dro-
hiczyński Tadeusz Pikus powie-
dział, że seminarium duchowne 
to uczelnia, w której dotyka się 
losu i  przeznaczenia człowieka. 
Wiara i  rozum wspólnie stano-
wią tam natomiast dwa skrzydła, 
unoszące ducha ludzkiego ku 
prawdzie. Wskazał też, że studia 
teologiczne powinny być zakorze-
nione w myśleniu z perspektywy 
Chrystusa. Udzielił on pasterskie-
go błogosławieństwa i zaśpiewano 
hymn „Gaudeamus igitur”. Odbyła 
się też prezentacja książki Bogu-
sława Niemirki „Ksiądz Stanisław 
Brzóska – ostatni dowódca powsta-
nia styczniowego w 150. rocznicę 
śmierci” oraz można było obejrzeć 
wystawę jemu poświęconą, które 
powstały przy współpracy z Archi-
wum Państwowym w  Siedlcach 
wraz z obecnym w Drohiczynie jego 
dyrektorem Grzegorzem Welikiem. 
Uroczystości zakończyła wspólna 
agapa.

 Ks. Artur Płachno 

VII

wydarzenia

INAUGURACJA ROKU W WSD
1 października odbyła się inauguracja roku akademickiego 2015/2016 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. 
Uroczystość rozpoczęła Eucharystia, której w kaplicy seminaryjnej 
przewodniczył biskup drohiczyński Tadeusz Pikus

Immatrykulacja alumnów I roku

Sesja formacyjna regionu drohiczyńskiego 
wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca

Doświadczyliśmy, że nie jesteśmy 
odrębnymi, małymi wspólnotami, 
ale uczestniczymy w wielkim dzie-
le o zasięgu diecezjalnym, ogólno-
polskim, sięgającym także poza 
granice kraju. Na chwilę obecną 
istnieją 62 wspólnoty, zrzeszające 
ok. 6,5 tys. osób. Mieliśmy oka-
zję wymienić się doświadczeniami 
bycia we wspólnocie oraz tym, jak 
nasze wspólnoty funkcjonują na 
co dzień. Nie zabrakło wspólnej 
modlitwy. Mimo deszczu całość 
odbywała się w pogodnej i przyja-
cielskiej atmosferze, pełnej żartów, 
anegdot oraz radosnej twórczości 
naszych wspólnot. Kulminacyjnym 
momentem była Msza św. o godz. 
18, sprawowana w kościele para-
fialnym w Łochowie. 

Paulina Podgórska,
regionalna  

regionu drohiczyńskiego

Drugi dzień wizytacji rozpoczął 
się od spotkania z dziećmi, kadrą 
pedagogiczną i  rodzicami w Nie-
publicznej Szkole Podstawowej 
w Kożuchowie. Jest to mała wiejska 
szkoła prowadzona przez Stowarzy-
szenie „Nasza Szkoła w Kożucho-
wie”. Specjalnie na wizytę Księdza 
Biskupa dzieci przygotowały pro-
gram artystyczny, pełen piosenek 
i wierszy.

Bezpośrednio z Kożuchowa bp Dy- 
dycz udał się na parafialny cmen-
tarz w Kożuchówku, gdzie prze-
wodniczył modlitwom w  intencji 
zmarłych. 

Wizytację zakończyła Msza św. 
w kościele parafialnym w Kożu-
chówku. Słowa podziękowań za 
trud wizytacji, wspólną modlitwę 
i udzielone błogosławieństwa skie-
rowali do bp. Antoniego na zakoń-
czenie uroczystości przedstawicie-
le dzieci i młodzieży oraz rodzin 
z parafii Kożuchówek. I chociaż żal 
było się rozstawać, to zgodnie ze 
słowami Księdza Biskupa będziemy 
żyć wiarą i  nadzieją na kolejne 
spotkanie w Kożuchówku.

Katarzyna Miłkowska-Zawadzka
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Z abawne perypetie polegające 
na zamianie ról stają się nieraz 

kanwą doskonałych opowieści lub 
filmów z gatunku komedii. Książę 
i  żebrak, bogacz i  biedak – jak 
trudno jest wejść w skórę drugie-
go, jak ciężko przyzwyczaić się 
do skrajnie odmiennego sposobu 
życia! Finałem takich wymyślo-
nych, ale czasami również praw-
dziwych historii bywa zwykle 
powrót do własnej tożsamości, 
ubogaconej jednak doświadcze-
niem i  refleksją, że Bóg wie, co 
robi, wyposażając człowieka 
w  swoje – niekoniecznie mate-
rialne – dary.

Przejście od pogodnego wstępu 
do istoty rozważań początkowo 
szokuje, ponieważ we fragmen-
cie Księgi Izajasza stajemy wobec 
tajemnicy Bożego wyboru, który 
polega na rzeczy po ludzku nie-
logicznej. Jakże można Wybrane-
go „zmiażdżyć cierpieniem”? Jak 
można żądać, by oddał On włas- 
ne życie? W zamyśle zbawczym 
wszystko to nabiera sensu, ponie-
waż cierpienie Sługi nie oznacza 
czerpania przyjemności z bólu – 

jest ono natomiast sposobem na 
„usprawiedliwienie wielu”, którzy 
sami nie dadzą rady dźwigać swo-
ich nieprawości… Jezus mówi do 
Jakuba i Jana, pragnących wyróż-
nień i  stanowisk, o  „kielichu” 
i „chrzcie”, czyli o udziale w Jego 
odkupieńczej Męce i Śmierci. Chęć 
królowania z  Chrystusem musi 
zostać skonfrontowana ze świa-
domą decyzją o przyjęciu krzyża. 
Nauczyciel wynosi na piedestał 
postawę służby, posuwając się aż 
do żądania od uczniów przyjęcia 
roli „niewolnika wszystkich”. Nie 
są to, jak doskonale wiemy, tylko 
puste słowa, ponieważ sam Syn 
Człowieczy wypełnił najdoskona-
lej Izajaszowe proroctwo. Autor 
Listu do Hebrajczyków pójdzie 
w tej refleksji o krok dalej, wska-
zując na Jezusa jako „arcykapłana, 
doświadczonego we wszystkim na 
nasze podobieństwo, z wyjątkiem 
grzechu”. Uniżony w swej ludzkiej 
naturze Syn Boży – prawdziwy 
i jedyny Sługa Pański, przez wier-
ne wypełnienie obietnicy danej 
Ojcu, dochodzi sam i  prowadzi 
zarazem swój lud (Kościół) do 

królowania w niebie. Sługa staje 
się Panem! 

W życiu otrzymujemy różne 
powołania i zadania do wypełnie-
nia. Zawarte w zranionej grzechem 
pierworodnym ludzkiej naturze 
dążenie do dominacji zostaje prze-
zwyciężone przez właściwe odczy-
tanie obowiązków stających przed 
mężem i  żoną, ojcem i  matką, 
kapłanem, nauczycielem, leka-
rzem, rolnikiem... Każdy talent, 
jaki od Boga otrzymujemy, prowo-
kuje do postawienia sobie pytania 
o  sens i  cel tego obdarowania. 
Po co to wszystko? Czy tylko dla 
materialnego zysku, czy też może 
dla zdobycia największego z dóbr 
– królestwa Bożego?! 

 Ks. Tomasz Pełszyk
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 Przed Rokiem Miłosierdzia 

UCZYNKI WZGLĘDEM DUSZY: MODLIĆ SIĘ ZA ŻYWYCH I UMARŁYCH (7)

Są chwile, kiedy może wydawać 
się, że zanoszone prośby do 
Boga pozostają bez więk-

szego odzewu. Zdarza się również 
tak, że modlitwa staje się zwykłym 
obowiązkiem, w  którym brakuje 
miejsca na właściwą rozmowę ze 
Stwórcą. Czasami efektem modli-
twy jest coś zupełnie odwrotnego 
do postawionych Bogu oczekiwań. 
Czy warto jest zatem podejmować 
trud i poświęcać pewną część swo-
jego czasu na modlitwę, nie będąc 
przekonanym, czy oby na pewno 
ma to sens? 

Jeszcze do niedawna nie zdawa-
łam sobie sprawy z tego, jak potężne 
mogą okazać się słowa skierowane 
do Boga. Nie miałam świadomoś- 
ci, że On rzeczywiście mnie słu-

cha. Bywały trudniejsze momenty, 
w których potrzebowałam Boga, 
aby psychicznie lepiej poradzić sobie 
z zaistniałą w moim życiu sytuacją. 
Jednak gdy tylko wszystko powo-
li się stabilizowało, zapominałam 
o Nim. 

Według mnie, modlitwę za umar-
łych można traktować dwojako – 
jako wstawianie się za ludźmi, któ-
rzy odeszli z tego świata, ponieważ 
dla Boga nie ma czasu ani przestrze-
ni; oraz jako prośbę za ludzi, którzy 
nie chcą poznać miłosierdzia Jezu-
sa, będąc jeszcze żywymi fizycznie. 
W Piśmie Świętym jest napisane, 
że zapłatą za grzech jest śmierć, 
więc automatycznie życie w grzechu 
równa się śmierci duchowej. Jeśli 
człowiek żyje w grzechu, przestaje 

być użyteczny, ponieważ nie przy-
nosi dobrego owocu. 

Ja właśnie byłam takim człowie-
kiem – nieprzynoszącym owocu dla 
chwały Bożej. Mimo że uważałam, 
iż wszystko w moim zachowaniu 
jest odpowiednie i  nie miałam 
wiele sobie do zarzucenia, w środ-
ku, w duszy, umierałam. Czułam 
pustkę i brak czegoś, czego nawet 
nie potrafiłam zdefiniować. 

Dziś wiem, że to modlitwy osób 
mi bliskich (i być może tych, których 
imion nie znam) sprawiły, że zaczę-
łam szukać, zauważać, iż postępuję 
źle. Tak odnalazłam żywego Boga. 
Dziś modlę się zarówno za żywych, 
jak i za umarłych i wierzę, że Bóg 
to wszystko przyjmuje i gospodaruje 
tym właściwie.  Marta Natalia Giers

SŁUGA – TO BRZMI DUMNIE! 
Zacny mój Sługa 
usprawiedliwi wielu, 
ich nieprawości 
On sam 
dźwigać będzie  
(Iz 53, 11)


