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U roczystość odbyła się 11 paź-
dziernika w parafii pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła 

w Siemiatyczach Stacji. Sutannę 
przyjęło siedmiu alumnów III roku 
Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Drohiczynie: Mateusz Gołoś 

z parafii pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Węgrowie, 
Dominik Hryć z parafii pw. św. Izy-
dora w Ruskowie, Patryk Nagórny 
z parafii pw. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Ostrożanach, 
Bartosz Ojdana z parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Sadownem, Mateusz 
Rogucki z parafii pw. św. Wawrzyń-
ca w Korytnicy, Michał Siduniak 
z parafii pw. Świętych Apostołów 
Piotra i  Pawła w  Siemiatyczach 
Stacji oraz Łukasz Zembrowski 
z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Prostyni. Życiorysy obłóczonych 
przypomniał ojciec duchowny WSD 
w Drohiczynie ks. Dariusz Kucharek. 

Zebranych powitał gospodarz 
parafii ks. Józef Grzeszczuk, który 

prosił zebranych kapłanów, siostry 
zakonne, rodziny i przyjaciół klery-
ków, a  także przybyłych parafian 
o modlitwę w intencji tych, który 
wkroczyli na drogę do kapłaństwa, 
aby kiedyś byli wspaniałymi ka- 
płanami. 

Obrzęd rozpoczął się wywoła-
niem kandydatów. Otrzymali oni 
uroczyste poręczenie przygoto-
wania i dopuszczenia do niego ze 
strony rektora WSD w Drohiczy-
nie ks. Tadeusza Syczewskiego. Po 
poświęceniu sutann i ich nałożeniu 
Ksiądz Biskup symbolicznie zapiął 
w nich ostatnie guziki oraz wręczył 
zapalone świece – na znak pod-

I

W tym tygodniu, dokładnie 
w  środę 28 października, 

przypada święto Świętych Apo-
stołów Szymona i  Judy Tade-
usza. Mimo że należeli do ścisłej 
„dwunastki”, to chyba najbar-
dziej tajemniczy z  uczniów 
Pana Jezusa. Bo tak napraw-
dę o ich życiu wiemy niewiele, 
a w Piśmie Świętym są niemal 
szczątkowe informacje na ich 
temat. Nie przeszkadza to jed-
nak w  ich kulcie. Św. Szymon 
(miał przydomek Gorliwy) jest 
patronem diecezji siedleckiej 
oraz farbiarzy, garncarzy, gra-
barzy i spawaczy, zaś św. Juda, 
noszący przydomek Tadeusz, 
czyli Odważny, jest patronem 
diecezji siedleckiej i Magdebur-
ga, ale także szpitali i personelu 
medycznego. Niemniej u  nas, 
w Polsce, jak również w Austrii, 
od XVIII wieku, znany jest naj-
bardziej jako ten od spraw 
beznadziejnych. Stąd w  wielu 
kościołach odbywają się spe-
cjalne nabożeństwa ku jego czci, 
połączone z odczytaniem próśb 
i podziękowań.

Relikwie obu Apostołów znaj-
dują się w kaplicy Świętych Szy-
mona i Judy w Bazylice św. Pio- 
tra, która obecnie jest także kapli- 
cą Najświętszego Sakramentu.
 Edyta Hartman

Tajemniczy

ALUMNI WSD W DROHICZYNIE  
PRZYJĘLI SUTANNY
KS. ARTUR PŁACHNO

w numerze: 

50 lat Sokołowskiego Towarzystwa  
Społeczno-Kulturalnego

3. Archidiecezjalny Dzień Jedności  
Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym
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dokończenie na str. V

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Miłość to nie jest 
tylko uczucie, 
ale przede wszystkim 
wypełnienie przykazań 
danych przez Boga 
i głoszenie 
Dobrej Nowiny.

Bp Tadeusz Pikus 

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Pikusowi
z okazji imienin przypadających 28 października życzymy obfitości łask Bożych, 

zdrowia, ludzkiej życzliwości oraz opieki Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, 
Patronki diecezji drohiczyńskiej.

Redakcja i Czytelnicy Tygodnika Katolickiego „Niedziela” 

Symbolikę założenia sutanny, 
jako znaku wiary dla współ-
czesnego świata, ukazał 
biskup drohiczyński Tadeusz 
Pikus podczas kleryckich 
obłóczyn, czyli przyjęcia 
szaty duchownej
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Z inicjatywy Stowarzyszenia Kla- 
sztor Węgrów – Centrum Dialogu 

Kultur, działającego przy parafii pw. 
św. Piotra z Alkantary i św. Antonie-
go z Padwy w Węgrowie, pod hono-
rowym patronatem senator Marii 
Koc, w krużgankach węgrowskiego 
klasztoru była prezentowana wysta-
wa poświęcona postaci bł. ks. Je- 
rzego Popiełuszki. Ta wystawa 
swoje wędrowanie rozpoczęła od 
Sokołowa Podlaskiego, później tra-
fiła do parafii w Sadownem. 

Podczas niedzielnej Eucharystii, 
w  dniu, kiedy wspominany był  
św. Franciszek, odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy. Mszy św. prze-
wodniczył miejscowy proboszcz  
ks. Romuald Kosk, a  homilię 
wygłosił ks. Czesław Banaszkie-
wicz, opiekun i inicjator zrobienia 
wystawy, która już od 18 lat wędru-
je po świecie. W homilii ks. Czesław 
przypomniał postać bł. ks. Jerzego 
i na tle współczesnej niesprawiedli-

wości społecznej ukazał, jak wiel-
ką rolę może odegrać świadectwo 
życia błogosławionego. Nawiązując 
do dekoracji w kościele, a także do 
miesiąca października, przypom- 
niał, że ks. Jerzy nie rozstawał się 
z różańcem, który podarował mu 
św. Jan Paweł II i który towarzyszył 

mu też w ostatniej drodze z Byd-
goszczy. Na uroczystości przybył 
również bp Antoni Dydycz, który 
na zakończenie Eucharystii przy-
pomniał wydarzenia związane 
z męczeńską śmiercią ks. Jerze-
go, przywołując smutne wspom- 
nienia, jakie mu towarzyszyły 
w  tym czasie. Odnosząc się do 
„Tryptyku rzymskiego” św. Jana 
Pawła II, ukazał, jak wielką moc 
ma męczeńska śmierć dla Chrys- 
tusa. Na otwarciu zabrał głos 
poseł Arkadiusz Czartoryski, który 
w niezwykle wymowny sposób 
uzasadnił aktualność i potrzebę 
przypominania, zwłaszcza młode-
mu pokoleniu, bohaterskiej posta-
wy bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Z Węgrowa wystawa trafiła do 
parafii w Łochowie, gdzie 19 paź-
dziernika, w rocznicę męczeńskiej 
śmierci bł. ks. Jerzego, nastąpiło 
jej otwarcie. 

Marek Sobisz

W Brańsku 10 października odbyło się spotkanie Akcji 
Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej. Organizatorem 

jego był odział Akcji Katolickiej tamtejszej parafii, 
którego prezesem jest Ryszard Anusiewicz. 

Prelekcję na temat symboliki chrzcielnicy i historii 
miejsc udzielania sakramentu chrztu św., w ramach 
przygotowania do obchodów rocznicy chrztu Polski, 
wygłosił ks. Tadeusz Syczewski. Do tej tematyki nawią-
zał również w homilii podczas uroczystej Eucharystii  
bp Tadeusz Pikus. Powiedział on, że chrzest jest 
duchowym zjednoczeniem człowieka z Bogiem. W nim 
otrzymujemy życie. Rodzimy się bowiem bez nasze-
go udziału i od poczęcia zaczyna się nasze umiera-
nie. Chrystus natomiast daje nam nowe, inne życie 
duchowe. – W sakramencie chrztu św. chrześcijanin 
przechodzi przez grób do życia ku zmartwychwstaniu –  
mówił. Ksiądz Biskup ukazał także rolę wiary, dzięki 
której możemy poznać Boga i ukochać Go. Zadaniem 
chrześcijanina, a szczególnie członka Akcji Katolickiej 
jest nigdy nie poddać się w drodze do świętości – kon-
kludował pasterz Kościoła drohiczyńskiego. 

Po Eucharystii zostały złożone kwiaty pod pomni-
kiem św. Jana Pawła II, który jest uznawany za wskrze-
siciela Akcji Katolickiej. Sprawom formalnym była 
poświęcona druga część spotkania połączona z agapą. 
Przewodniczyli jej ks. Piotr Wójcik, diecezjalny asystent 
Akcji  Katolickiej, oraz Maria Dzierżanowska, prezes Die-

cezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Zaprezentowali 
oni przybyłe oddziały parafialne, przypomnieli, że 
we wrześniu odbył się w Krakowie 2. Ogólnopol-
ski Kongres Akcji Katolickiej pod hasłem: „Nieśmy 
Ewangelię nadziei”, na którym diecezję drohiczyńską 
reprezentowało 46 osób wraz z prezes i księdzem asy-
stentem. Zaprosili oni także do udziału w diecezjalnej 
pielgrzymce członków i sympatyków Akcji Katolickiej 
do Ziemi Świętej z  racji Roku Miłosierdzia, która 
odbędzie się na przełomie stycznia i  lutego 2016 r. 
W  spotkaniu uczestniczyli także dziekan brański  
ks. Janusz Łoniewski oraz księża asystenci parafialnych 
oddziałów.  Ks. Artur Płachno

II

niedziela podlaska

krótko
Sokołów Podlaski. 

W ramach uroczystych obcho-
dów Dnia Papieskiego w sali 
widowiskowej SOK odbyły 
się następujące wydarzenia 
artystyczne: 7 października – 
występy zespołów tanecznych 
w hołdzie św. Janowi Pawłowi II, 
9 października – koncert „Dzieci 
Ojcu Świętemu” sokołowskich 
przedszkolaków i 11 październi-
ka – program poetycko-muzycz-
ny Jana Nowickiego w hołdzie 
św. Janowi Pawłowi II „Co może 
jeden człowiek”.

Warszawa – Loretto.  
8 października w katedrze war-
szawsko-praskiej miała miejsce 
Msza św. pogrzebowa s. Zofii 
Chomiuk, byłej matki generalnej 
Sióstr Loretanek oraz pierwszej 
przełożonej domu zakonnego 
tego zgromadzenia w Drohiczy-
nie. Liturgii przewodniczył bp Ma- 
rek Solarczuk z warszawskiej 
Pragi, a w koncelebrze uczestni-
czyło 7 biskupów i ok. 60 księży, 
w tym bp Tadeusz Pikus i bp An- 
toni Dydycz oraz 7 kapłanów  
i 8 alumnów z naszej diecezji.

Węgrów. 10 października 
w sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej w odbyło się jesienne 
czuwanie modlitewne członków 
kół Żywego Różańca i wspól-
not maryjnych z dekanatów: 
łochowskiego, sokołowskiego, 
sterdyńskiego i węgrowskiego 
oraz innych chętnych diecezjan. 

Bielsk Podlaski. 11 paź-
dziernika z kościoła pw. Matki 
Bożej z Góry Karmel wyruszyła 
procesja z relikwiami św. Jana 
Pawła II pod pomnik papieski 
przy bazylice mniejszej. Czuwa-
nie modlitewne zakończyło się 
Apelem Jasnogórskim.

Drohiczyn. 11 października 
w Parku Miejskim odbył się  
6. Bieg Papieski zorganizowany 
przez MGOK, Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II oraz parafię pw. 
Trójcy Przenajświętszej.

Ks. Krzysztof Żero
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Po Eucharystii zostały złożone kwiaty  
pod pomnikiem św. Jana Pawła II

Wystawa o bł. ks. Jerzym Popiełuszce
WĘGRÓW

BRAŃSK

Nie poddać się w drodze do świętości

O bł. ks. Jerzym Popiełuszce 
mówił bp Antoni Dydycz
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We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różań-
cowej 7 października odbyło się spotkanie 

kółek różańcowych działających przy parafii pw. 
Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. 
Spotkanie zostało zorganizowane przez miejsco-
wych duszpasterzy. 

O godz. 17 odbyła się konferencja, wygłoszona 
przez ks. Michała Marczaka – tutejszego wikariusza. 
Rozważania dotyczyły znaczenia modlitwy różań-
cowej w życiu człowieka. Ks. Michał podał kilka 
informacji z historii powstania Różańca. Następnie, 
odwołując się do listu apostolskiego „Rosarium 
Virginis Mariae” Jana Pawła II, zwrócił uwagę na 
kilka myśli. Zaznaczył, że Różaniec to element 
życia każdego człowieka, a  jego odmawianie to 
nic innego jak kontemplowanie Jezusa Chrystusa.  
Ks. Michał mówił także o tym, iż Różaniec to modli-
twa o pokój, modlitwa za rodzinę. Różaniec jest 
medytacją i prośbą, jest streszczeniem Ewangelii, 
może działać wielkie rzeczy w życiu tych, którzy 
będą z niego korzystać z wiarą. Ze strony człowie-
ka trzeba modlitwy, otwartości serca na działanie 
Boga. Konieczne jest bezgraniczne zaufanie Bogu 
w codziennym życiu.

Po konferencji nastąpiło wystawienie Najświęt-
szego Sakramentu i miało miejsce nabożeństwo 

różańcowe. Kolejnym punktem była wspólna Eucha-
rystia, po czym wszyscy udali się na spotkanie do 
salki przykościelnej. Tam można było omówić różne 
sprawy organizacyjne, porozmawiać i miło spędzić 
czas przy suto zastawionym stole.

Ważne jest, aby modlitwa różańcowa była obecna 
w rodzinach, bo – jak mówił Jan Paweł II – „rodzina, 
która modli się zjednoczona, zjednoczona pozo-
staje”. Każdy człowiek wierzący w środowiskach, 
w  których się znajduje, powinien zachęcać do 
odmawiania tej pięknej modlitwy różańcowej.

 Ks. Łukasz Wojewódzki

III

wiadomości

Spotkanie kółek różańcowych
zapraszamy

10. rocznica WTZ. 26 paź- 
dziernika w Siemiatyczach odbę-
dą się obchody 10-lecia Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. Uroczystość 
rozpocznie się o godz. 13 w kapli-
cy Sióstr Karmelitanek Dzieciątka 
Jezus Mszą św. pod przewod-
nictwem bp. Tadeusza Pikusa. 
W dalszej części programu m.in.: 
prezentacja Warsztatu, program 
artystyczny oraz wspólny posiłek. 

Profesja wieczysta. 15 listo- 
pada w domu formacyjnym 
w Skórcu (diecezja siedlecka),  
ul. Siedlecka 16, o godz. 11 s. Wik-
toria (pracująca obecnie w WSD 
w Drohiczynie) złoży profesję wie-
czystą. W Zgromadzeniu Córek 
Najczystszego Serca Najświętszej 
Maryi Panny jest ona 9 lat. 

Msza św. za zmarłych 
biskupów. 13 listopada (piątek) 
w kościele konkatedralnym 
w Sokołowie Podlaskim o godz. 
18 zgodnie z tradycją zostanie od-
prawiona Msza św. za wszystkich 
zmarłych biskupów naszej diecezji. 
Uroczystej koncelebrze przewod-
niczyć będzie bp Tadeusz Pikus.  

Rekolekcje KŻR. W dniach 
13-15 listopada w Domu Reko-
lekcyjnym Sióstr Karmelitanek 
w Siemiatyczach odbędą się 
rekolekcje członków kół Żywego 
Różańca z naszej diecezji.

Spotkanie księży dzieka-
nów. 14 listopada (sobota) w bu-
dynku Kurii Diecezjalnej w Dro-
hiczynie o godz. 11 odbędzie się 
spotkanie księży dziekanów.

Rekolekcje formacyj-
ne. W dniach 20-22 listopada 
w Nadbużańskim Ośrodku 
Ewangelizacji w Drohiczynie pod 
hasłem: „Kim jest M.A.R.E.K.?” 
odbędą się rekolekcje KSM przed 
uroczystością Chrystusa Króla 
(połączone ze złożeniem przy-
rzeczenia KSM-owicza). Zapisy 
i więcej informacji w biurze KSM, 
ul. Kościelna 10, 17-312 Drohi-
czyn, tel. (85) 655-77-55, e-mail: 
ksm@ksm-drohiczyn.pl.
Ks. Krzysztof Żero

BIELSK PODLASKI
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Wspólna agapa w salce przykościelnej

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. ks. Krzysztofa Kluka w Rudce 10 paździer-

nika odbył się 3. Archidiecezjalny Dzień Jedności 
Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Przybyło na 
niego ponad 700 osób z archidiecezji białostockiej, 
diecezji łomżyńskiej i diecezji drohiczyńskiej, aby 
pod hasłem: „Idźcie na cały świat i głoście Ewange-
lię” wspólnie modlić się i formować. Organizatorami 
spotkania byli: ks. Andrzej Witerski – odpowiedzial-
ny za Ruch Odnowy w Duchu Świętym w diecezji 
drohiczyńskiej oraz jego koordynatorka Janina 
Porzezińska. Przybyli także odpowiedzialni za 
ten ruch w archidiecezji białostockiej ks. Jarosław 
Cieciuch i Bożena Krzywicka, ks. Wojciech Nowacki 
i Katarzyna Sadowska z diecezji łomżyńskiej oraz 
inni kapłani i liderzy z tych trzech diecezji. 

Zabrani wysłuchali konferencji zatytułowanych: 
„Ostatni rozkaz” ks. Wojciecha Nowackiego z Łomży 
i  „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzy-
szyć będą” ks. Andrzeja Drapały z Kielc. Ważnym 
punktem spotkania była Eucharystia z modlitwą 
o uzdrowienie, a w programie znalazły się także: 
modlitwy uwielbienia, świadectwa, grupy dzielenia, 
wspólny śpiew i uwielbienie Bożego Miłosierdzia 
oraz modlitwa o przyjęcia każdego daru. 

Na spotkanie przybył również bp Tadeusz Pikus, 
który w swoim rozważaniu ukazał potrzebę odkry-
wania prawdy o miłości Boga względem każdego 
człowieka. Obliguje ona także do miłości siebie, 
akceptacji tego, jakim się jest, oraz dzielenia się nią 
z innymi. – Musimy zaakceptować siebie w życiu 
i wymagać od siebie – mówił Ksiądz Biskup. Zaak-
centował on również potrzebę poznawania Boga 
jako Pasterza, który jest Źródłem największej miłoś- 
ci, dającej nadzieję wiecznego szczęścia.

Dzień Jedności był też okazją do spotkań i wymia-
ny zdań, wzajemnej życzliwości oraz nabycia dobrej 
literatury duchowej.   Jan Krakowski

Dzień Jedności Odnowy w Duchu Świętym
RUDKA
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Podczas spotkania
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T emat „Okres liturgiczny i  jego 
rola w przygotowaniu liturgii 

i doborze śpiewów podczas Mszy 
św.” został przedstawiony przez 
Justynę Pastor, absolwentkę Insty-
tutu Muzykologii na KUL, studentkę 
organów na Uniwersytecie Muzycz-
nym Fryderyka Chopina w Warsza-
wie, wykładowczynię w Diecezjal-
nym Studium Muzyki Kościelnej 
w  Siedlcach. Była to prelekcja 
dostarczająca zebranym konkret-
nych wiadomości, a wykład połą-
czony z warsztatami, dzięki czemu 
każdy mógł zabrać głos, wyrazić 

swoją opinię, wyjaśnić wątpliwoś- 
ci, bo nic tak nie uczy jak czynny 
udział w danym wydarzeniu. 

Rozpoczęty cykl jesienno-wio-
sennych warsztatów dla organistów 
połączonych z  formacją duchową 
to nie wszystko, co jest związane 
z muzyką w kościołach. O „Świę-
cie muzyki kościelnej”, które połą-
czone będzie z dniem św. Cecylii, 
patronki muzyków, mówił Łukasz  
Kraujutowicz. 21 listopada br. 
w MOK w Drohiczynie będą miały 
miejsce pierwsze warsztaty dla chó-
rów i schol zarówno działających 

w parafiach, jak i w innych insty-
tucjach. Praca uczestników warsz-
tatów bazować będzie na trzech 
utworach, które dyrygent rozczytuje 
i przygotowuje zespół w trakcie swo-
ich prób (materiał nutowy został 
przekazany organistom, będzie 
również przesłany ponownie do 
parafii łącznie z informacją o szcze-

gółach spotkania). Po pracy nad 
warsztatem wokalnym przed Mszą 
św. wieczorową w katedrze drohi-
czyńskiej odbędą się prezentacje 
indywidualne zespołów. W trakcie 
liturgii połączone chóry wykonają 
utwory przygotowane w ciągu części 
roboczej dnia. Wszelkie szczegóły 
dotyczące wydarzenia będą uak-

S TSK to stowarzyszenie ludzi, 
którzy szukają śladów historii, 

popularyzują ginące tradycje i prze-
kazują je kolejnemu pokoleniu. Ta 
pasja odkrywania Podlasia była 
podstawą powołania 15 wrześ- 
nia 1965 r. do życia Towarzystwa. 

Początkowo miała to być pomoc 
dla SOK w przygotowaniu obcho-
dów 1000-lecia chrztu Polski 
i umiejscowienie w tych obchodach 
Sokołowa Podlaskiego. Z  latami 
ta pasja poszukiwań pozostała. 
Odnajdowano pieśniarki i zespoły 
śpiewacze, stare piosenki, gawędy 
i  piękne zakątki ziemi sokołow-
skiej i całego Podlasia. Członkowie 

Towarzystwa uznali, że trzeba to 
utrwalać i  przechowywać. Przez 
15 lat Towarzystwo było głównym 
organizatorem obozów gwaro-
znawczych, w  których uczestni-
czyła młodzież sokołowskich szkół 
i młodzież polonijna z zaprzyjaź-
nionych regionów Litwy i Biało-
rusi. Wielu ciekawych informacji 
na temat obozów udzieliła Ewa 
Chadaj, uczestniczka i opiekunka 
młodzieży na prawie wszystkich 
obozach. Mówiła także o wydatnej 
pomocy senatora Waldemara Kra-
ski w organizacji obozów.

Inną ważną dziedziną, którą 
Towarzystwo zajmowało się w tym  

półwieczu, była współpraca z soko-
łowskimi rzemieślnikami, którzy 
na spotkaniach i wystawach pre-
zentowali swoje wyroby. Odbywały 
się także sesje popularnonaukowe 
historyków, etnografów, języko-
znawców, które przybliżały soko-
łowskiej młodzieży szkół ponadpod-
stawowych historię i tradycje ziemi 
sokołowskiej. Bardzo popularne 
były także spotkania z  ludźmi, 
którzy na terenie powiatu soko-
łowskiego urodzili się i kształcili, 

a następnie – mieszkając w róż-
nych miejscach – byli znani ze 
swej działalności w  Polsce i  za 
granicą.

 Aby to wszystko dokumentować, 
powstało wydawnictwo „U nas na 
Podlasiu”, w  którym wszystkie 
wyszukiwane miejsca i fakty doku-
mentowano. Na ścianach Galerii 
można było obejrzeć wystawę zdjęć 
z różnych przedsięwzięć Towarzy-
stwa z przełomu całego 50-lecia 
jego istnienia i działalności.

IV

50 lat Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
2 października Sokołowskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne świętowało 50-lecie 
swojego istnienia. Na zaproszenie prezes 
Towarzystwa Krystyny Matysiak do Galerii 
DOM Sokołowskiego Ośrodka Kultury przybyły 
osoby, które przewinęły się przez Zarząd 
Towarzystwa oraz uczestniczyły w wielu ważnych 
dla Towarzystwa i miasta wydarzeniach 
kulturalnych w ciągu 50 lat istnienia

W parafii pw. św. Ojca Pio w Węgrowie 26 września 
odbył się dzień skupienia organistów diecezji drohi-
czyńskiej. Nowy duszpasterz organistów ks. Wiesław 
Niemyjski powitał przybyłych muzyków kościelnych, 
przybliżając krótką historię aktualnie budującej się 
parafii, której jest proboszczem

Organista ma dawać świadectwo

niedziela podlaska
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Jubileusz zgromadził wiele osób

Na spotkanie przybyło 31 osób
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trzymywania światła Chrystusa 
w życiu i dalszym przygotowaniu 
do kapłaństwa. 

W homilii bp Tadeusz Pikus 
powiedział, że kandydaci do 
kapłaństwa muszą być kandyda-
tami szczególnie pretendowanymi 
do świętości. Założenie sutanny 
czyni tych młodych ludzi widocz-
nym znakiem dla świata. Przyjęcie 
sutanny nie jest tylko pożegnaniem 
z dotychczasowym strojem, ale ma 
skłaniać do zadawania pytania, 
co należy czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne. – Osoba duchow-
na powinna być jak świeca, która 
spala się dla Chrystusa, aby dać 
Jego światło innym i aby oni także 
chwalili Ojca, który jest w niebie – 
mówił Ksiądz Biskup. Podkreślił 
też, że człowiek nic nie wnosi na 
ten świat i nic z niego nie weźmie, 
a dobra światowe są jedynie do 
wykorzystania w celu osiągnięcia 
życia wiecznego. Powinny o tym 
świadczyć swoim życiem osoby 
duchowne. 

Przedstawiciele obłóczonych 
alumnów podkreślili wielkość 
zaufania Kościoła, który przy-
odział ich w szaty tylu świętych 
papieży, biskupów i  kapłanów. 
Podziękowali też za zaufanie 
i ojcowską opiekę bp. Tadeuszo-
wi Pikusowi i jego poprzednikowi 
biskupowi seniorowi Antoniemu 
Dydyczowi, rektorowi i  wycho-
wawcom seminaryjnym, duszpa-
sterzom, rodzinom oraz wszyst-

kim bliskim za wsparcie ich na 
drodze powołania. 

Rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego w  Drohiczynie 
podziękował zaś szczególnie pro-
boszczowi ks. Józefowi Grzeszczu-
kowi za jego długoletnią postawę 
otwartości na potrzeby semina-
rium i za to, że chętnie zaprosił na 
tę uroczystość do parafii, z której 
pochodzi jeden z alumnów, przyj-
mujących sutannę. Wyraził rów-
nież wdzięczność wszystkim za 
trud jej przygotowania oraz za 
modlitewną i  duchową opiekę, 
roztoczoną nad powołanymi.

Zarówno proboszcz, jak i przed-
stawiciele parafian i  rodziców 

obłóczonych kleryków wyrazili 
radość, że uroczystość odbyła się 
w ich parafii. Podkreśla to bowiem 
wartość środowiska, w  którym 
rodzą się nowe powołania kapłań-
skie i  zakonne. Podziękowano 
również Drohiczyńskim Warsz-
tatom Muzyki Liturgicznej, które 
koncertowo wykonywały śpiewy 
liturgiczne.  Ks. Artur Płachno

V

temat numeru

Nie sposób wymienić wszystkich 
przybyłych. Każda z osób w jakimś 
stopniu zaznaczyła swój wkład 
w prace stowarzyszenia. Szcze-
gólnie sympatycznie zabrzmiały 
emocjonalne wspomnienia Janiny 
Tenderendy, która była wśród zało-
życieli Towarzystwa, a niedawno 
świętowała swoje 95. urodziny. 
Wśród gości zaproszonych przy-
byłych na spotkanie znaleźli się 
m.in.: senator Waldemar Kraska, 
przedstawiciel marszałka woje-
wództwa mazowieckiego Dariusz 
Napiórkowski, wicestarosta soko-
łowski Marta Sosnowska, bur-
mistrz miasta Sokołów Podlaski 
Bogusław Karakula. 

Podczas spotkania Wanda Wierz- 
chowska omówiła działalność 
wydawniczą oraz najnowsze ini-
cjatywy Towarzystwa. Przedstawiła 
zebranym najnowszy, 31. numer 
biuletynu „U nas na Podlasiu”.

Ważnym momentem wieczo-
ru było wręczenie podziękowań 
i  listów gratulacyjnych. Od Mar-
szałka Województwa Mazowiec-
kiego listy gratulacyjne otrzymali: 
Paweł Kryszczuk, Jerzy Iwański, 
Dariusz Cybul, Kazimierz Soszka 
i Kazimierz Wilczyński. Wojewoda 
Mazowiecki wystosował listy dla: 

Witolda Grądzkiego, Janiny Ten-
derendy, Haliny Kulik, Wiesława 
Peca, Krystyny Matysiak. Podzię-
kowania i  gratulacje od Burmi-
strza Miasta Sokołowa Podlaskiego 
otrzymali: Wanda Wierzchowska, 
Krystyna Matysiak, Władysław 
Piecyk i Barbara Wyszyńska.

W tak ważnym dniu Krystyna 
Matysiak pamiętała także o tych, 
którzy przez lata wspierali działal-
ność Towarzystwa. Podziękowania 
za oferowaną pomoc otrzymali: 
Waldemar Kraska, Marek Sawicki, 
Bogusław Karakula, Piotr Żebrow-
ski, Maciej Wąż, Jacek Kobyliński, 
Jacek Molski, Eugenia Murawska, 
PHU Gama, Bogusław Miszczuk 
oraz Roman Domański.

Ten ciepły, pełen wspomnień 
wieczór zakończył koncert zespo-
łu „LECHaRUS” z solistką Małgo-
rzatą Wierzchowską-Pawłowską. 
W czasie koncertu usłyszeliśmy 
stare rosyjskie romanse zarów-
no w  oryginalnym brzmieniu, 
jak i  popularne piosenki Wło-
dzimierza Wysockiego i Bułata 
Okudżawy w polskiej wersji języ-
kowej. Publiczność nagrodziła 
artystów kwiatami i  owacjami  
na stojąco.

 Lech Zakrzewski

tualniane na stronie diecezjalnej, 
a  także przekazywane osobom, 
których dane zostały zgłoszone.

Kulminacją wspólnie spędzone-
go dnia skupienia była Msza św., 
którą celebrował ks. Wiesław. Słowo 
paserskie mówiło o życiu w zgodzie 
z Chrystusem, o świętości, która 
powinna być w  każdym z  nas, 
o więzi, którą daje czynne uczestnic-
two w Mszy św. Organista nie może 
być rzemieślnikiem, który taśmo-
wo wykonuje swoją powinność, bo 
to prowadzi do rutyny. Organista 
swoją postawą chrześcijanina, 
swoim podejściem do wykonywa-
nych funkcji ma dawać świadectwo. 
Prowadzenie śpiewu zgromadzenia, 
począwszy od doboru repertuaru, 
przez przygotowanie i prawidłowe 
wykonanie, ma pomagać wiernym 
w uczestnictwie w liturgii, nie może 
odwracać od niej uwagi. 

W trakcie Mszy św. na organach 
grał Jakub Plas (absolwent Diece-

zjalnego Studium Muzyki Kościel-
nej w Siedlcach), który pracuje jako 
organista w bazylice w Węgrowie. 
Kantorem, czyli osobą prowadzącą 
śpiew, był organista parafii przy-
klasztornej w  Węgrowie Jakub 
Kozub (absolwent specjalnoś- 
ci kantor w DSMK w Siedlcach; 
aktualnie student specjalności 
organista DSMK w Siedlcach). 

Dziękujemy rekordowo licznie 
przybyłym paniom i panom organi-
stom – było nas aż 31 osób! Wiele 
osób było po raz pierwszy, wielu 
przejechało ponad 100 km. Należy 
się wam uznanie, że mimo licznych 
obowiązków zechcieliście uczestni-
czyć w formacji. Każdy zawód, czy 
to lekarz, czy nauczyciel, wymaga 
nieustannego przypominania wia-
domości i  podnoszenia kwalifi-
kacji. W tym miejscu dziękujemy 
księżom proboszczom, którzy na 
bieżąco przekazują wszelkie infor-
macje. Ks. Wiesław Niemyjski
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Oprawę muzyczną zapewniły  
DWML

W drodze na uroczystość

ALUMNI WSD W DROHICZYNIE  
PRZYJĘLI SUTANNY
dokończenie ze str. I
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W niedzielę 27 września spo-
łeczność Niepublicznego 

Przedszkola Sióstr Salezjanek 
im. św. Marii Dominiki Mazza- 
rello z Sokołowa Podlaskiego tra-
dycyjnie udała się na coroczną 
Pielgrzymkę Zawierzenia Rodzin. 
W tym roku dzieci wraz z rodzina-
mi oraz nauczyciele zgromadzili 
się w Prostyni. W  sanktuarium  
św. Anny na Mszy św. sprawowanej 
w intencji rodzin obecnych i byłych 
wychowanków ks. Ryszard Zalew-
ski opisał przedszkolakom historię 
tego szczególnego miejsca. Dzieci 
w  darach ofiarnych powierzyły 
swoje rodziny, zanosząc do ołta-
rza wykonane przez siebie kwiaty 
ze zdjęciem rodziny.

Po Mszy św. pielgrzymi zostali 
ukoronowani słynącymi łaska-
mi koronami św. Anny, po czym 
chętni rodzice mogli włączyć się 
w  dzieło modlitwy różańcowej 

rodziców za dzieci. Następnie 
wszyscy udali się do parafialnego 
ogrodu, gdzie tatusiowie zajęli się 
pieczeniem kiełbasek, mamusie 
herbatą i  ciastkami, a dzieci nie 
mogły doczekać się wspólnych, 
rodzinnych zabaw.  Po posiłku na 
świeżym powietrzu wszyscy z zapa-
łem ruszyli do zabawy. Były tańce, 
grupowe zabawy, które stały się 

okazją do zapoznania się z nowymi 
rodzinami i wiele dziecięcej radości. 

Przy okazji warto poinformo-
wać, że w wyniku przeprowadzonej 
ewaluacji zewnętrznej przedszkole 
uzyskało ocenę na poziomie A, B, 
A, która oznacza bardzo wysoki 
stopień wypełniania wymagań 
Ministerstwa Edukacji. 

Jadwiga Ostromecka

O śmioosobowa delegacja z Biel-
ska Podlaskiego i  Bociek  

27 września uczestniczyła w uro-
czystej beatyfikacji m. Klary Lud- 
wiki Szczęsnej. Miało to miejsce 
w Krakowie-Łagiewnikach w san- 
ktuarium św. Jana Pawła II. 

Na beatyfikację wyruszyliśmy 
już dzień wcześniej, w sobotę rano. 
W czasie podróży zatrzymaliśmy 
się na zwiedzanie pięknych zakąt-
ków naszej Ojczyzny – Kazimierza 
Dolnego i Sandomierza. Modlili-
śmy się także w sanktuarium Pana 
Jezusa Konającego w Pacanowie.

Najważniejszym punktem na- 
szego pielgrzymowania była jed-
nak beatyfikacja. Przybyliśmy do 
Krakowa w potrzebie serca, chcąc 
lepiej poznać kolejny przykład 
heroicznej wiary i miłości, jaki 
ukazuje nam Kościół. Chcieliśmy 
złożyć hołd Bogu Miłosiernemu za 
dar życia bł. Klary, która jest córką 
polskiej ziemi.

Klarę Ludwikę Szczęsną wyniósł 
do chwały ołtarzy kard. Angelo 
Amato z  Watykanu, w  imieniu 
Papieża Franciszka. Nowa bło-

gosławiona pochodzi z  diecezji 
płockiej i  jest współzałożycielką 
Zgromadzenia Sióstr Sercanek. 
Była ona „osobą konsekrowaną, 
obdarzoną cnotami heroicznymi 
i autentycznym przykładem miłoś- 
ci do Jezusa i do Jego miłosiernego 
Serca” – jak powiedział w homilii 
kard. Amato. Jest ona w sposób 
szczególny patronką osób chorych 
na raka oraz patronką wszystkich 
czcicieli Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.

Byliśmy bardzo szczęśliwi, że 
mogliśmy modlić się do Boga za 

wstawiennictwem nowej błogo-
sławionej wraz z prawie 30 bisku-
pami, wieloma kapłanami, rzeszą 
sióstr sercanek – duchowych córek 
m. Klary oraz tysiącami pielgrzy-
mów przybyłych na tę uroczy-
stość. W beatyfikacji uczestniczyli 
również przedstawiciele władz 
samorządowych, rodzice Prezy-
denta RP oraz Michał, którego 
cudowne uzdrowienie przyczy-
niło się do beatyfikacji pierwszej 
sercanki.

Po uroczystościach gościnne sio-
stry sercanki zaprosiły wszystkich 
pielgrzymów na ciepły posiłek. 
Do naszych domów powróciliśmy 
późnym wieczorem. Mam nadzieję, 
że jak najdłużej w naszych sercach 
pozostaną słowa watykańskiego 
hierarchy: „To miłość przekształca 
serca oraz umysły ludzi, abyśmy 
tworzyli społeczeństwo bardziej 
braterskie, gościnne i przebaczają-
ce. Miłość jest też tym przesłaniem, 
które nowa błogosławiona pozo-
stawia nam w  tym dzisiejszym 
świątecznym dniu”.

Anna Mularska

VI
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FORMACJA I AKCJA

UROCZYSTY ZLOT NA STULECIE 

Pamiątkowa fotografia  
przed portretem bł. Klary

W tym roku dzieci wraz z rodzinami oraz nauczyciele  
zgromadzili się w Prostyni

Pielgrzymka Zawierzenia Rodzin

Byliśmy na beatyfikacji
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SOKOŁÓW PODLASKI 
– PROSTYŃ

BIELSK PODLASKI 
 – BOĆKI

KSM

HARCERSTWO

O statniego dnia września w Dro-
hiczynie odbyła się pierwsza po 

wakacjach Rada Kierownictw i Księ-
ży Asystentów KSM. Rozpoczęła 
się Mszą św. w kościele pofran-
ciszkańskim, której przewodniczył 
bp Tadeusz Pikus. Z różnych stron 
diecezji zjechali się przedstawicie-
le 17 oddziałów KSM istniejących 
i  tych, które będą się reaktywo-
wały, wraz z księżmi asystenta-
mi. Podczas homilii Ksiądz Biskup 
przybliżył postać św. Hieronima 
(jego wspomnienie obchodziliśmy 
30 września), który codziennie kar-
mił się Słowem Bożym, którym jest 
sam Jezus Chrystus. Za św. Janem 
Pawłem II Pasterz diecezji powtó-
rzył, żebyśmy my, młodzi ludzie, 
uczynili ze swojego życia coś wiel-
kiego. Mówił także, że często nie 
tylko młodzież ma dylemat, czy żyć 
dla tego świata ziemskiego, czy dla 
tego, które głosi Chrystus. Polecił 
także, abyśmy my, KSMowicze, nieś- 

W dniach 2-4 października w So- 
kołowie Podlaskim odbywał 

się jesienny zlot Hufca ZHP im. 
Janusza Korczaka, tradycyjnie 
inaugurujący nowy rok harcerski. 
W tym roku przedsięwzięcie, dla 
uczczenia 100 lat sokołowskiego 
harcerstwa, zatytułowane „Wehi-
kuł czasu”, miało szczególny cha-
rakter. W trakcie zlotu odbyła się 
bowiem ceremonia przekazania 
hufcowi nowego sztandaru. 

Bazą dla ponad dwustu zloto-
wiczów była Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Janusza Kusocińskie-
go. Tam w piątkowe popołudnie 
i  wieczór odbywały się zajęcia 
integracyjne, musztra, śpiewan-
ki, a  po apelu inauguracyjnym 
– projekcja filmu „Przez stulecie 
w harcerskim mundurze”, przy-
gotowanego przez hm. Mieczy-
sława Szymańskiego. 
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li światu wiarę, nadzieję i miłość. 
Na zakończenie Mszy św. prezes 
KSM Monika Pietraszko i zastępca 
prezesa KSM Mateusz Stefaniuk 
podziękowali ks. Łukaszowi Suszko 
za roczną pracę w stowarzyszeniu 
i polecili jego osobę opiece Matki 
Bożej. Ks. Łukasz został wikariu-
szem parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Hajnówce.

Kolejnym punktem spotkania 
była część informacyjno-integra-
cyjna w Podlaskim Centrum Dialo-
gu. Swoją obecnością na tej części 
spotkania zaszczycił nas także  
bp Tadeusz Pikus. Na początku  
ks. Andrzej Lubowicki – asystent 
diecezjalny KSM omówił pokrótce 
formację w stowarzyszeniu. Następ-
nie Monika Pietraszko – prezes KSM 
przedstawiła wydarzenia, które 
będą miały miejsce w najbliższym 
czasie, m.in.: rekolekcje formacyjne 
pod hasłem: „Brakuje jeszcze Ciebie” 
oraz „Kim jest M.A.R.E.K.?”, uroczy-

stość Chrystusa Króla (święto patro-
nalne KSM) połączone ze złożeniem 
przyrzeczenia, wybory do Zarządu 
Diecezjalnego, które odbędą się  
5 grudnia oraz obchody jubileuszu 
20-lecia powołania KSM-u w naszej 
diecezji i obchodzone w tym roku 
obchody 25-lecia KSM w Polsce. Pre-

zes oficjalnie zaprosiła na uroczyste 
obchody jubileuszu, które odbyły 
się 17 października w Drohiczy-
nie, Księdza Biskupa oraz przybyłe 
oddziały i księży asystentów. Pod-
czas rady KSM zostało ustalone, iż 
w ramach przygotowań do Świato-
wych Dni Młodzieży Kraków 2016 

młodzież z oddziałów KSM z całej 
diecezji wraz z księżmi asystentami 
będzie w październiku odmawiała 
Różaniec w  intencji Światowych 
Dni Młodzieży. Każdego dnia inny 
oddział KSM będzie modlił się na 
różańcu według załączonego gra-
fiku. Na zakończenie spotkania  
bp Tadeusz udzielił wszystkim 
pasterskiego błogosławieństwa, 
a następnie można było porozma-
wiać przy kawie i ciastku z członka-
mi oddziałów KSM z całej diecezji. 
Prezes KSM Monika Pietraszko, 
podsumowując spotkanie, skie-
rowała do obecnych następujące 
słowa: „KSM można przyrównać do 
lokomotywy. Pociąg jak to pociąg – 
po jednej szynie nie pojedzie. Torami 
rozwoju KSM-owicza są formacja 
i akcja. W takiej kolejności i według 
takiej zasady powinien żyć każdy 
KSM-owicz. Nie ma akcji bez for-
macji i nie ma formacji bez akcji”.

Ewelina Trusiak

W sobotę uczestnicy zlotu i za- 
proszeni goście wzięli udział w uro-
czystej koncelebrowanej Mszy św. 
w konkatedrze. Były obecne liczne 
poczty sztandarowe – harcerskie, 
w  tym Hufca ZHP Doliny Liwca 
w Węgrowie, Hufca ZHP „Podlasie” 
w Siedlcach oraz służb munduro-
wych i szkół z terenu Sokołowa Pod-
laskiego. Nabożeństwu przewodni-
czył ks. Piotr Pędzich, diecezjalny 
kapelan ZHP. Eucharystię sprawo- 
wali również ks. Jan Sobechowicz 
i ks. Andrzej Krupa, proboszcz para-
fii. Był obecny ks. Tomasz Żukowski –  
przyjaciel sokołowskich harcerzy. 
W homilii ks. Pędzich przypomniał 
węzłowe wydarzenia z historii soko-
łowskiego harcerstwa. Wskazał, że  
harcerstwo jest potrzebne i dla po- 
jedynczego człowieka, i dla społe-
czeństwa. Odwołując się do prawa 
harcerskiego i Dekalogu, stwierdził, 

że ta organizacja pomaga doskonalić 
charakter człowieka. Apelował do 
członków ZHP, żeby mieli odwagę 
dawać świadectwo harcerskiego 
życia. 

Po Mszy św. poświęcono okolicz-
nościową tablicę w  przedsionku 

świątyni, po czym wszyscy w uro-
czystym przemarszu, prowadzeni 
przez komendantkę hufca Bożen-
nę Hardej, na czele z  orkiestrą 
strażacką OSP Sokołów i poczta-
mi sztandarowymi, udali się na 
Szewski Rynek, gdzie odbyła się 

podniosła ceremonia pożegnania 
starego sztandaru i  poświęcenia 
przez kapelana hufca nowego. Po 
zakończeniu uroczystości na Szew-
skim Rynku zebrani udali się na 
teren sokołowskiego Domu Harce-
rza. Tam był czas na posiłek, miały 
miejsce występy harcerzy i senio-
rów, nagrodzono zwycięzców kon-
kursów plastycznego i literackiego 
„Harcerstwo w  mojej rodzinie”, 
goście wręczyli listy gratulacyjne 
i uhonorowano osoby wspierają-
ce odznaką „Przyjaciel Hufca ZHP 
Sokołów Podlaski”. Ten słonecz-
ny, ciepły i pełen dobrych emocji 
dzień zakończył się 7. Harcerską 
Grą Miejską „Historia sokołowskie-
go harcerstwa”, w  trakcie której 
podzieleni na patrole uczestnicy 
zlotu sprawdzali swoje umiejęt-
ności i wiedzę.

Jadwiga Ostromecka
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wydarzenia

FORMACJA I AKCJA

UROCZYSTY ZLOT NA STULECIE 
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Na Szewskim Rynku odbyła się podniosła ceremonia pożegnania 
starego sztandaru i poświęcenia nowego

Monika Pietraszko – prezes KSM przedstawiła wydarzenia,  
które będą miały miejsce w najbliższym czasie
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Człowiek skoncentrowany na 
samym sobie pyta zazwyczaj: 

a co ja z tego będę miał? Wszel-
ki wysiłek i każda praca muszą 
mieć swój ekwiwalent. Rozsądek 
dyktuje nam taki właśnie sposób 
postępowania, bo w  tzw. realu 
niczego za darmo się nie dostaje, 
a  to, co otrzymaliśmy „gratis”, 
kosztuje najdrożej... Ludzka 
sprawiedliwość niezbyt wiele ma 
wspólnego z realiami królestwa 
Bożego, gdzie wszystko funk-
cjonuje na zasadzie daru. Jeśli 
zaś chcemy mówić o „zapłacie” 
za otrzymaną łaskę, to polega 
ona na przyjęciu jej z miłości do 
Dawcy i jak najlepszym jej wyko-
rzystaniu.

Kojarzony zazwyczaj ze smut-
nymi wiadomościami i  lamen-
tem nad nieprawością Izraela 
Jeremiasz, dzisiaj przemawia 
z  radością, wieszcząc powrót 
z wygnania. Izrael może znowu 
doświadczyć, czym jest syno-
stwo Boże i jak działa Bóg Ojciec, 
który osusza łzy, wskazuje prostą 
drogę do rodzinnej ziemi, daje 

siłę do dalekiej wędrówki nawet 
ułomnym. Symboliczna „Resz-
ta Izraela” może więc śpiewać 
wraz z psalmistą: „Pan uczynił 
nam wielkie rzeczy!”. Ten śpiew 
przenosi się na wszystkie czasy 
i  towarzyszy ludowi doznają-
cemu wyzwolenia z  wszelkich 
niewoli. Niewidomy Bartymeusz 
będzie mógł również podjąć śpiew 
uwielbienia, gdy dotknie go miło-
sierne wejrzenie Jezusa. Wielce 
pouczający jest dialog między tym 
biedakiem a Mistrzem: z  jednej 
strony mamy wyznanie wiary, 
że Jezus jako oczekiwany „Syn 
Dawida” może czynić cuda, z dru-
giej strony natomiast pojawia 
się pytanie: „Co chcesz, abym ci 
uczynił?” – jak gdyby Chrystus 
chciał wybadać prawdziwe inten-
cje proszącego. Prośba: „Rabbu-
ni, żebym przejrzał”, nabiera już 
po uzdrowieniu zupełnie innego 
sensu, ponieważ Bartymeusz nie 
tylko cieszy się z  odzyskanego 
wzroku, lecz podąża za Jezusem – 
wchodzi na drogę Jezusową, czyli 
doświadcza prawdziwego nawró-

cenia. Autor Listu do Hebraj-
czyków, dokonując porównania 
między arcykapłanami Starego 
Przymierza a Chrystusem, suge-
ruje, że nawet istotne różnice (nie 
musi On składać ofiary za swoje 
grzechy, bo ich nie ma) nie prze-
kreślają znamiennego podobień-
stwa: w swej ludzkiej naturze Pan 
„może współczuć z tymi, którzy 
nie wiedzą i błądzą”. Doskonała 

odpowiedź na odwieczny zamiar 
Ojca otwiera drogę do przyjęcia 
chwały, jaką Ojciec przygotował 
jedynemu Arcykapłanowi Nowe-
go Testamentu.

Rozważanie tajemnic Bożych 
powinno nas dzisiaj doprowa-
dzić do ważnej konkluzji: tak jak 
namiętnie zajmujemy się rozwa-
żaniem swoich bólów, cierpień 
i wszelkiego rodzaju nieszczęść, 
tak też powinniśmy skrupulat-
nie wydobyć z pamięci wszystko, 
co jest niezasłużonym dobrem, 
jakie codziennie staje się naszym 
udziałem. Pan czyni wszystko 
dla nas! Jakże naturalna stanie 
się wtedy modlitwa: Boże, dzię-
kuję Ci...! 

 Ks. Tomasz Pełszyk

VIII

G
ra

zi
ak

o

 Redakcja podlaska: 
 ks. Mariusz Boguszewski  
 (redaktor odpowiedzialny) 
 ks. Krzysztof Żero
 ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn 
 tel./fax 85 656 57 54
 pn., wt., pt. w godz. 8.30-13.30
 e-mail: niedzielapodlaska@gmail.com
 Redakcja częstochowska:  
 Edyta Hartman
 ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa 
 tel. 34 369 43 85

niedziela  
podlaska

niedziela podlaska

 Przed Rokiem Miłosierdzia 

UCZYNKI WZGLĘDEM CIAŁA: GŁODNYCH NAKARMIĆ (1)

Z aproszenie św. Jana Pawła II 
niewątpliwie aktualne jest 
w  obecnym Roku Miłosier-

dzia: „Potrzeba wyobraźni miło-
sierdzia, by dostrzec obok siebie 
brata, który wraz z utratą pracy 
doznaje poczucia opuszczenia, 
zagubienia i beznadziei. Potrze-
ba wyobraźni miłosierdzia, by 
przyjść z pomocą dziecku zanie-
dbanemu duchowo i materialnie. 
(...) Pomóżcie współczesnemu 
człowiekowi zaznawać Miło-
siernej Miłości Boga!”. Papież 
mówi tutaj o człowieku głodnym 
nie tylko z przyczyny biedy czy 
zaniedbania, ale przede wszyst-

kim o człowieku, który jest głod-
ny prawdziwej miłości. Miłości, 
a więc dojrzałej postawy wobec 
bliźniego, którą poprzedza kon-
kretna decyzja, że ja chcę kochać, 
bo do tego codziennie powołuje 
mnie Bóg. Chcę kochać, a więc 
rezygnować z siebie, umierać dla 
drugiego, tak jak uczynił to Chrys- 
tus. Kiedy będę dążyć do takiej 
miłości, jest szansa, że zobaczę 
obok siebie potrzebującego i głod-
nego. Kiedy będę naśladować 
Chrystusową miłość, jest szansa, 
że nakarmię głodnego nie tylko 
pokarmem takim jak chleb, ale 
będę mógł/mogła nakarmić go 

ciepłem, życzliwością, przytule-
niem, wspólnym przebywaniem, 
budującą rozmową, modlitwą – 
prawdziwą miłością.

Panie Jezu, Ty, który codzien-
nie przychodzisz i karmisz nas 
swoim Ciałem i Słowem, Ty, który 
najbardziej rozumiesz głodnego, 
pomóż mi stawać się pomocą dla 
bliźniego. Otwórz moje oczy, bym 
mógł/mogła zobaczyć potrzebują-
cego, ożyw moje ciało, bym przy-
była mu z pomocą, otwórz moje 
serce, bym czerpiąc z  Twojego 
źródła, mógł/mogła nieść praw-
dziwą miłość i karmiła ją innych. 

Justyna Włoga

WSZYSTKO DLA NAS...

Pan uczynił nam 
wielkie rzeczy 
i ogarnęła nas 
radość  
(Ps 126, 3)


