niedziela
PODLASKA
MYŚL
NA TYDZIEŃ
Więzią jedności
jest miłość,
do której prowadzi
człowieka wiara w Boga.
Bp Tadeusz Pikus

Pytania
Chrztu Pańskiego,
którą dziś przeżywamy, końNczyiedziela
liturgicznie okres Bożego

Narodzenia. W Polsce czas ten
zwyczajowo przedłużamy do
2 lutego – święta Ofiarowania
Pańskiego, potocznie zwanego Matki Bożej Gromnicznej,
stąd w naszych kościołach do
tego dnia właśnie śpiewane są
kolędy i zachowuje się bożonarodzeniowe szopki.
Dzisiejsza niedziela ma niejako dwa wymiary. Po pierwsze,
objawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, który
ma zbawić świat. Po drugie,
ma skierować naszą uwagę na
rzeczywistość chrztu w ogóle.
W przypadku większości z nas
to rodzice zadecydowali, jeszcze
w niemowlęctwie, o zaistnieniu
tego sakramentu w naszym
życiu. Kim bylibyśmy, gdyby nie
ten sakrament? Czy mamy świadomość, że przez chrzest zostaliśmy członkami Chrystusowego
Kościoła, a to przecież zobowiązuje? Czy rozwijamy w naszym
życiu wiarę w Chrystusa? Czy
dajemy świadectwo naszej wiary,
„wszak jak nas widzą, tak…”?
Dziś dobrze byłoby, byśmy jako
chrześcijanie zadali sobie te lub
podobne pytania… One wiele
rozjaśniają i porządkują.
Edyta Hartman
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UMIŁOWANY SYN
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zasy, w jakich żył na ziemi
Jezus, są bardzo podobne
do naszych współczesnych
warunków. Byli wtedy i są dzisiaj
ludzie uważający się za awangardę społeczeństwa, pewni swoich
racji i swej nieomylności, byli i są
też tacy, którzy stają w prawdzie
swej grzeszności i – wrażliwi na
zaproszenie z góry – świadomie
podejmują dzieło nawrócenia.
Święto chrztu Jezusa staje się
kolejnym wyzwaniem, skierowanym szczególnie dla rodziców proszących o chrzest św. dla
swoich dzieci, by zastanowili się,
o co właściwie zabiegają i czy są
świadomi, że przede wszystkim
sami muszą „dać dziecku przykład
żywej wiary”.
Fragment prorockiej wypowiedzi Izajasza wydaje się idylliczną, oderwaną od rzeczywistości
opowiastką. Jak bowiem można
potraktować wiadomość o wybranym Słudze Pańskim, który „nie
podnosi głosu; nie złamie trzciny
nadłamanej”? Opowieść jest jednak tylko pozornie ckliwa, wszak
Ten wybrany i umiłowany przez
Boga „przyniesie Prawo i utrwali
je na ziemi”. Skoro tak, to musi
najpierw pokonać wszystkie
przeszkody i – tak, jak sam został
ukształtowany przez Pana – będzie
formował powierzone sobie ludy,
stając się dla nich światłością
i uzdrowieniem. Ewangelie uczą,
iż Sługą Pańskim jest Jezus Chrystus. Mówi o tym wprost Ojciec
Niebieski, nazywając Go „Synem
umiłowanym”. Jan Chrzciciel przybliża nam posłannictwo mesjańskie, podkreślając, że „mocniejszy”
od niego będzie chrzcił „Duchem
Świętym”. Objawienie się Trójcy
Świętej otwiera nowy, niezwykle
dynamiczny etap dzieła odkupieńczego, którego dokona wcielone
Słowo. Św. Piotr z wielką prostotą

Ein Karem, kościół św. Jana Chrzciciela/fot. Graziako

nr

w numerze:
Szopki bożonarodzeniowe A. D. 2014
w obiektywie
Kapłański opłatek w Drohiczynie
Bp Antoni Dydycz na lekcji bibliotecznej
w I LO w Sokołowie Podlaskim

„W owym czasie przyszedł
Jezus z Nazaretu
w Galilei i przyjął od Jana
chrzest w Jordanie”

(Mk 1, 9)
głosi tę Dobrą Nowinę w domu
Korneliusza, podkreślając nade
wszystko powszechny wymiar
łaski wysłużonej przez Chrystusa.
Ten, który w ścisłym zjednoczeniu
z Ojcem „przeszedł dobrze czyniąc
i uzdrawiając wszystkich”, zwyciężył w ten sposób zakusy złego
ducha i uwolnił ludzi od wszelkich zniewoleń. Owoce zwycięstwa
Jezusa trwają w Kościele i dostępne są dla wszystkich, którzy ich
autentycznie pragną.

Chrzest Janowy był dla współczesnych mu ludzi znakiem nawrócenia i pokuty. Przyjęcie go przez
Jezusa – w geście solidarności
z grzesznikami – zapoczątkowało
ostatni etap misji zbawczej. Sakrament chrztu św. otrzymujemy jako
znak wprowadzający do wspólnoty
Kościoła. Towarzyszą mu i stanowią jego integralną część cnoty
Boskie: wiara, nadzieja i miłość
– zbawczy zasiew, który wymaga pomnażania we współpracy
z Bogiem. Jeśli tak się dzieje, staje
się w nas faktem to, co Pan od
początku zamierzył: stajemy się
Jego „umiłowanymi dziećmi” –
dzisiaj i na całą wieczność!

Ks. Tomasz Pełszyk
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21 grudnia w hali sportowej
Liceum i Gimnazjum Salezjańskiego odbył się 13. Jarmark Bożonarodzeniowy, zorganizowany przez
Sokołowski Ośrodek Kultury.
WĘGRÓW
19 grudnia w bazylice mniejszej
po Mszy św. wieczornej odbyło się
kolejne spotkanie z cyklu „Bazylika pełna wiary”.
SIEMIATYCZE
20 grudnia w sali SOK miały miejsce kiermasz bożonarodzeniowym oraz koncert kolęd w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkoły
muzycznej.
21 grudnia w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości
Wspólnoty Trudnych Małżeństw
„Sychar” Diecezji Drohiczyńskiej.
23 grudnia na pl. Jana Pawła II
miało miejsce przekazanie mieszkańcom miasta Betlejemskiego
Światła Pokoju.
DROHICZYN
24 grudnia w budynku WSD odbyła się wieczerza wigilijna księży
z Kurii Diecezjalnej i WSD oraz
sióstr sercanek.
BOŻE NARODZENIE
25 grudnia, w uroczystość Narodzenia Pańskiego o północy, bp Tadeusz Pikus przewodniczył Pasterce w katedrze Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie, a w godzinach
przedpołudniowych – uroczystej
Liturgii bożonarodzeniowej w sokołowskiej konkatedrze. Biskup
senior Antoni Dydycz przewodniczył Pasterce w parafii Jabłonna
Lacka. Po południu spotkał się
w Domu Rekolekcyjnym „Betania”
w Nurcu Stacji z siostrami urszulankami Najświętszej Maryi Panny
z Gandino.
SERPELICE
26 grudnia, w drugi dzień świąt
Bożego Narodzenia, bp Antoni
Dydycz odprawił Mszę św. w kościele w Serpelicach.
Ks. Krzysztof Żero

II

MIEŃ

Odwiedziny u podopiecznych
Sióstr Albertynek

Wigilia szkolna

B

iskup drohiczyński Tadeusz
Pikus 21 grudnia 2014 r. odwiedził mieszkanki Domu Pomocy Społecznej Sióstr Albertynek w Jabłonnie Lackiej. Dom Pomocy Społecznej
zlokalizowany jest na terenie gminy
Jabłonna Lacka w powiecie sokołowskim i służy potrzebującym od
1938 r. Dom jest przeznaczony dla
70 kobiet przewlekle somatycznie
chorych. Okolica przyciąga pięknem
krajobrazu i czystością naturalnego
środowiska. Typowo rolniczy charakter gminy zapewnia mieszkankom czyste, nieskażone powietrze.
W niewielkiej odległości od lokalizacji domu (ok. 5 km) przepływa
rzeka Bug.
S. Ewa Sikora, dyrektor domu,
uroczyście przywitała wraz z mieszkankami honorowych gości i poprosiła Księdza Biskupa o sprawowanie
Eucharystii w intencji mieszkanek
i opiekujących się nimi sióstr.
W swoim słowie Ksiądz Biskup
podziękował wszystkim pracownikom za trud i złożył wszystkim

zkolne wigilie są wpisane na
stałe do kalendarza uroczySstości
i mają naprawdę rodzinny

obecnym życzenia świąteczne
i noworoczne. Mszę koncelebrowali ks. Jerzy Cudny, proboszcz parafii
Jabłonna Lacka, i ks. Tomasz Szmurło, sekretarz Księdza Biskupa.
Po Mszy św. odbyło się spotkanie opłatkowe, w czasie którego
bp Pikus podzielił się opłatkiem
z siostrami, pracownikami i mieszkankami domu, odwiedził również
w pokojach mieszkanki leżące.
Lech Zakrzewski

charakter. Niewielka społeczność
doskonale zintegrowana potrafi
stworzyć namiastkę prawdziwej
rodziny i świąteczny klimat.
Wszystko to dzieje się za sprawą
rodziców, nauczycieli i oczywiście księży, bez których bożonarodzeniowy klimat miałby niepełną
oprawę.
Uroczystość wigilijna rozpoczęła się częścią artystyczną
przygotowaną przez uczniów
klasy IV i VI pod kierunkiem
Grażyny Kowalczuk. Tradycyjne
kolędy oraz współczesne pieśni
bożonarodzeniowe wprowadziły
świąteczny nastrój, który udzielił
się wszystkim podczas dzielenia
się opłatkiem. W tym roku społeczność szkolną podczas wigilii
zaszczycili swoją obecnością nowy
wójt gminy Andrzej Jankowski
oraz radny powiatu bielskiego
Maciej Bobel.
Jarosław Usakiewicz

jego małżonka jest brzemienna.
Co powinien zrobić? Jak się zachować? Bóg postawił go przed ciężkim
dylematem, jednak nie pozostawił
go samego. Zesłał Anioła, aby mu
pomógł podjąć właściwą decyzję.
W naszym życiu również zdarzają
się sytuacje, kiedy nie wiemy, co
robić. Musimy wówczas pamiętać,
że Bóg nad nami czuwa i – pokładając w Nim nadzieję – jesteśmy
w stanie pokonać każdą przeszkodę.
Trwając przy Nim i słuchając Jego
słów, będziemy szczęśliwi.
Najważniejszą częścią spotkania była adoracja Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Chwila na własną refleksję,
podziękowanie Bogu za wszystkie
sukcesy, przeproszenie za upadki.
Modlitwie towarzyszyły spokojne,
nastrojowe pieśni w wykonaniu
członków KSM-u oraz łagodne
słowa prowadzącego nadające

kierunek naszym rozważaniom.
Nie wyobrażam sobie lepszej okazji do podsumowania mijającego
roku. Pozamykania wszystkich
spraw, aby móc powitać Jezusa
z czystą kartą.
W czasie Wieczoru Wiary był
czas, aby poprosić Boga o uzdrowienie z wszelkich dolegliwości, na
które cierpimy. Wspólna modlitwa
pokazująca, że nikt nie musi sam
zmagać się z trudnościami, daje
ogromną nadzieję. Jestem pewna,
że Bóg nie będzie obojętny wobec
naszych szczerych słów.
Kolejny Wieczór Wiary zgromadził
wiernych potrzebujących kontaktu
ze Stwórcą. Już teraz chcielibyśmy
serdecznie zaprosić na kolejne spotkanie, które odbędzie się 15 stycznia. Poprowadzi je ks. Robert Grzybowski z diecezjalnej Szkoły Nowej
Ewangelizacji.
Emilia Skulimowska

Lech Zakrzewski

krótko

JABŁONNA LACKA

Bp Tadeusz Pikus podzielił się
opłatkiem z mieszkankami domu

WĘGRÓW

Wieczór Wiary

czwartek 18 grudnia 2014 r.
w węgrowskim klasztorze odbył
Wsię ostatni
w tym roku kalendarzo-

wym Wieczór Wiary zorganizowany
przez parafialny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
wraz z asystentem ks. Radosławem
Żukowskim. Spotkanie poprowadził
pallotyn z Lublina – ks. Krzysztof
Kralka SAC.
Wieczór Wiary był idealną okazją do chwilowego zatrzymania się
w natłoku przedświątecznych obowiązków, aby uświadomić sobie, na
czym tak naprawdę powinniśmy się
skupić. W tym czasie nie chodzi o to,
aby mieć idealnie wysprzątany dom
i piękną choinkę. Najważniejsze jest
nasze czyste serce przygotowane na
przyjście Jezusa. W czasie spotkania
prowadzący przytoczył fragment
Pisma Świętego dotyczący Józefa
i trudnej decyzji, przed którą został
postawiony, dowiedziawszy się, że
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zapraszamy

Pokój jest w nas
ardzo uroczysty charakter miało tegoroczne spotkaBRolniczego
nie opłatkowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
w Sokołowie Podlaskim. Odbyło się ono

Jadwiga Ostromecka

w piątek 19 grudnia 2014 r., a uświetnił je swoją
obecnością bp Tadeusz Pikus.
Główna część uroczystości miała miejsce w sali
gimnastycznej, gdzie zgromadziła się cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście. Oprócz
bp. Pikusa obecni byli m.in.: wicedyrektor Krajowego
Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie Natalia
Raźniak, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego
w Sokołowie Podlaskim ks. Krzysztof Kisielewicz oraz
ks. Stanisław Bogusz, wikariusz ks. Walery Tomaszewski, nauczyciele emeryci. Wszystkich powitała dyrektor
szkoły Eleonora Miszkiel. Następnie uczniowie zaprezentowali bogaty program słowno-muzyczny, złożony
z poetyckich tekstów i rozważań wyjaśniających istotę
świąt Bożego Narodzenia oraz z kolęd i okolicznościowych piosenek w wykonaniu szkolnego zespołu
wokalno-instrumentalnego „The Rolnik Stones”. Część
artystyczna wprowadziła zebranych w świąteczny
nastrój, pogłębiony jeszcze serdecznymi życzeniami
złożonymi przez dyrektor Eleonorę Miszkiel.
Nie zabrakło również refleksji bp. Tadeusza Pikusa,
który nawiązując do uroczystości przejęcia od harcerzy
w Bielsku Podlaskim Betlejemskiego Światła Pokoju
i hasła tegorocznej akcji – „Pokój jest w nas”, zapewnił,
że pokój ma swoje źródło w Bogu. Zachęcał do otwarcia
serc i przyjęcia do nich źródła pokoju. Wrócił też pamięcią do wyjątkowych świąt Bożego Narodzenia w 1990 r.,

Biskupa Drohiczyńskiego w progach szkoły
powitali uczniowie

kiedy to jako duszpasterz Polaków w istniejącym jeszcze
ZSRR wyjechał na Syberię. Poruszające wspomnienia
z miejsca, gdzie wcześniej przez 53 lata nie było księdza, wzbudziły duże zainteresowanie zebranych. Na
zakończenie Ksiądz Biskup życzył, żeby święta były
wydarzeniem wielkim także w małych rzeczach oraz
aby tę wielkość nadawała miłość. Następnie poświęcił
nową salę katechetyczną, pięknie wyposażoną przez
przyjaciół szkoły w religijne obrazy i figurę Matki Bożej.
Zakończeniem uroczystości było spotkanie przy stole
zastawionym potrawami przygotowanymi zgodnie
z polską tradycją wigilijną. Łamano się opłatkiem,
składano sobie życzenia świąteczne i noworoczne,
nie zabrakło śpiewu kolęd. Jadwiga Ostromecka

OSTRÓWEK

Wyjazd kleryków do domu pomocy społecznej

Ks. Arturowi Płachno – dyrektorowi Redakcji Diecezji Drohiczyńskiej Katolickiego Radia Podlasie składamy wraz z darem modlitwy serdeczne wyrazy
współczucia z powodu śmierci Mamy

ŚP. BARBARY PŁACHNO
Niech Dobry Bóg obdarzy śp. Barbarę
szczęściem wiecznym.
Redakcja „Niedzieli Podlaskiej”
www.niedziela.pl

Al. Paweł Koc

D

ziewięciu kleryków naszego seminarium 20 grudnia
2014 r. odwiedziło mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Ostrówku. Alumni przybyli, aby wraz
z mieszkającymi tam ludźmi przeżyć radośnie czas
przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło również samego św. Mikołaja.
Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego śpiewania
kolęd. Następnie al. Daniel Plewka odczytał ewangeliczny fragment o narodzeniu Jezusa Chrystusa, a kl. Paweł Koc złożył wszystkim świąteczne życzenia. Potem
wszyscy podzielili się opłatkiem i znów rozbrzmiały
kolędy. Zostali odwiedzeni także ci mieszkańcy, którzy
nie byli w stanie przybyć na spotkanie i oczekiwali

By dostać prezent, trzeba było zaśpiewać piosenkę
lub powiedzieć wierszyk

gości w pokojach. Na zakończenie wszyscy pomodlili
się Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Seminarium reprezentowali alumni: Mateusz Roguski, Daniel Plewka, Bartosz Margański, Paweł Koc,
Kamil Pietraszko, Łukasz Redosz, Grzegorz Zasłonka,
Krzysztof Antolik oraz Tomasz Moczulski. Wyjazd
został zorganizowany dzięki wspólnym staraniom
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Kleryckiego Koła Caritas
i Kleryckiego Koła KSM.
Al. Paweł Koc

OPŁATEK SOŁTYSÓW
Bp Tadeusz Pikus zaprasza
sołtysów z terenu naszej diecezji
na tradycyjne spotkania opłatkowe w następujących terminach
i miejscowościach: 12 stycznia
(poniedziałek) o godz. 10 –
Narew (dekanaty: bielski, brański
i hajnowski), 13 stycznia (wtorek)
o godz. 10 – Drohiczyn (dekanaty:
ciechanowiecki, drohiczyński,
sarnacki i siemiatycki) i 16 stycznia (piątek) o godz. 10 – Sokołów
Podlaski, Dom Miłosierdzia
(dekanaty: łochowski, sokołowski,
sterdyński i węgrowski).
WOLONTARIUSZE ŚDM
17 stycznia w Drohiczynie
odbędzie się pierwsze spotkanie
wolontariuszy Światowych Dni
Młodzieży. W programie: 9 – zgłoszenie uczestników w biurze KSM,
10 – Msza św. i od 11 – szkolenie.
Zgłoszenia i więcej informacji
w biurze KSM, tel. (85) 655-77-55.
KONCERT KOLĘD
18 stycznia w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach
o godz. 17 Mszą św. z udziałem
orkiestry rozpocznie się koncert
kolęd Orkiestry Koncertowej
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
O BŁ. KS. BOROWSKIM
22 stycznia w Bielskim Domu
Kultury o godz. 18.30 uczniowie
Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim
zaprezentują spektakl o życiu
i męczeńskiej śmierci bł. ks. Antoniego Beszty-Borowskiego.
Ks. Krzysztof Żero

niedziela
podlaska
Redakcja podlaska:
ks. Mariusz Boguszewski
(redaktor odpowiedzialny)
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SZOPKI BOŻONARODZENIO
Ks. Marcin Karpiesiuk

w obiektywie

Szymon Grochowski

Perlejewo, parafia pw. Przemienienia Pańskiego

Ks. Marek Laszuk

Ks. Mariusz Boguszewski

Sokołów Podlaski, parafia pw. Miłosierdzia Bożego

Łubin Kościelny, parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

IV
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Tokary, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
www.niedziela.pl

fotoreportaż

Marek Sobisz

OWE A.D. 2014

Brańsk, parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
www.niedziela.pl

Ks. Mariusz Boguszewski

Ks. Piotr Pędzich

Węgrów, parafia pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy (klasztor)

Budziska, parafia pw. św. Andrzeja Boboli
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pomoc i zaangażowanie nas w to
przedsięwzięcie oraz węgrowskim
supermarketom Topaz, które umożliwiły nam przeprowadzenie zbiórki.
Lecz największe podziękowania kieruję do moich koleżanek i kolegów,
którzy zaangażowali się w pomoc,
poświęcając swój wolny czas, oraz do
tych osób, które nie pozostały bierne
i wzięły udział w akcji.
W ostatnim czasie przeprowadzono również akcję„Rodzina Rodzinie”.
Rodziny lub osoby, które chciały
pomóc, losowały z koszyka stojącego
przy bocznym ołtarzu św. Antoniego karteczki, które zawierały informacje o potrzebach rodzin, a sama
tożsamość pozostawała anonimowa.
Paczki przynoszono podczas parafialnych rekolekcji adwentowych
do kancelarii. Wolontariusze Caritas
14 grudnia 2014 r. osobiście dostarczyli prezenty do szesnastu rodzin.
Osoby zaangażowane w zbiórkę
żywności wyjechały 20 grudnia do
Warszawy na spektakl teatralny pt.
„Miecz obosieczny”w reżyserii Jerzego Zelnika. Sztuka ukazuje, jak wielką wagę ma nasze posłuszeństwo
wobec własnego sumienia. Akcja
spektaklu osadzona jest w XVI-wiecznej Anglii, kiedy to król Henryk VIII
poprzez akt supremacji zrywa jedność z papiestwem i sam ogłasza
się głową Kościoła. Kanclerz Anglii,
a jednocześnie bliski doradca i przyjaciel króla Tomasz More nie popiera takiego działania. Poświęca on
swoją karierę, stanowisko, majątek,
a w końcu także życie, aby odwieść
króla od takiego działania. Podobne
dramaty dokonują się ciągle w historii, także w naszych czasach.
Dorota Damętko

Anna Ołowska

więta Bożego Narodzenia to czas
odnowy, czas przyjęcia Jezusa do
swoich serc i swych domów. Często
niestety zapominamy o osobach
potrzebujących pomocy lub w ogóle
ich nie dostrzegamy. Pomoc drugiemu człowiekowi jest niezmiernie
ważna. Fakt, że możemy komuś dać
coś z siebie, jest dla nas samych największą radością życia.
W dniach 12 i 13 grudnia 2014 r.
Parafialny Zespół Caritas działający
przy parafii pw. św. Piotra z Alkantary
i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie
po raz kolejny uczestniczył w bożonarodzeniowej zbiórce żywności, która
została przeprowadzona w węgrowskich supermarketach. Celem jest
udzielanie pomocy najuboższym
rodzinom z terenu naszej parafii
poprzez przekazywanie im świątecznej paczki z żywnością. Akcja ta sprawia, że rodziny nie czują się porzucone, zapewnia swego rodzaju komfort
i poczucie bezpieczeństwa. Mieszkańcy Węgrowa wykazali się dużym
zainteresowaniem akcją i ofiarnością.
Spotkaliśmy się z wieloma pytaniami
dotyczącymi akcji i dobrym słowem
kierowanym w naszą stronę. Ponadto jeden z członków Parafialnego
Zespołu Caritas w Wigilię odwiedził
bezdomnych na Dworcu Centralnym w Warszawie, aby przekazać
im artykuły spożywcze, podzielić się
z nimi opłatkiem, a także po prostu
z nimi być.
Łącznie zebraliśmy prawie 300 kg
żywności oraz 716 zł. Z tego wykonano 60 paczek. Pieniądze zostaną
przeznaczone na dofinansowanie
wyjazdów dla dzieci podczas wakacji.
Pragnę podziękować osobom działającym przy organizacji Caritas za

W bożonarodzeniowej zbiórce żywności wzięli udział wolontariusze
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Zbiórka żywności Caritas
„Tak, pomagam!”
Ś

Nie brakowało ciepłych słów życzeń

Osoby konsekrowane
drogą do nieba dla ludzi świeckich

W

pierwszą niedzielę Adwentu 30 listopada z woli
papieża Franciszka w Kościele rozpoczął się Rok Życia
Konsekrowanego. Pod hasłem:
„Ewangelia, proroctwo, nadzieja
– życie konsekrowane w Kościele dzisiaj” będziemy go przeżywać do 2 lutego 2016 r.
W diecezji drohiczyńskiej uroczyste rozpoczęcie Roku Życia
Konsekrowanego odbyło się
22 grudnia 2014 r. Tego dnia
biskup drohiczyński Tadeusz
Pikus spotkał się z przedstawicielami zgromadzeń zakonnych
z całej diecezji. Spotkanie rozpoczęła Msza św. w kaplicy seminaryjnej. Eucharystii przewodniczył
bp Pikus. Dalsza część uroczystości miała miejsce w refektarzu,
gdzie wspólnie zaśpiewano kolędę, odczytano fragment Ewangelii
według św. Łukasza o narodzeniu Pańskim, a następnie Ksiądz
Biskup pobłogosławił opłatki,
którymi – łamiąc się – składano
sobie życzenia.
Zwracając się do wszystkich
zebranych, Ksiądz Biskup podkreślał, jak ważna jest misja

pełniona przez osoby konsekrowane, zwracał uwagę na trud,
jaki siostry i bracia podejmują
każdego dnia, prowadząc domy
opieki, warsztaty dla osób niepełnosprawnych i wiele innych
dzieł, o których wie niewiele
osób. Składając życzenia, bp
Tadeusz – cytując słowa jednego z misjonarzy – podkreślał,
że w święta Bożego Narodzenia najważniejsze jest, by Bóg
znalazł choć odrobinę miejsca
w sercu każdego z nas.
Dzielenie się opłatkiem było
dla zebranych okazją, by osobiście zwrócić się z życzeniami do
Biskupa Drohiczyńskiego, który
każdego słuchał z uwagą i często
dopytywał o szczegóły codziennej
posługi. W tej radosnej i ciepłej
atmosferze w diecezji drohiczyńskiej oficjalnie rozpoczęto Rok
Życia Konsekrowanego.
W diecezji drohiczyńskiej jest
13 żeńskich zgromadzeń zakonnych w 18 domach, przebywa
w nich 113 sióstr. Są 3 domy
zakonne męskie, które skupiają
24 zakonników.
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
www.niedziela.pl

z życia diecezji

23 grudnia 2014 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie kapłani z całej diecezji drohiczyńskiej
zgromadzili się wokół pasterza – bp. Tadeusza Pikusa,
by złożyć życzenia i podzielić się opłatkiem

KAPŁAŃSKI OPŁATEK
W DROHICZYNIE
Po zakończeniu tej nieco organizacyjnej
części spotkania notariusz Kurii ks. Jarosław
Rzymski odczytał fragment Ewangelii według
św. Łukasza o narodzeniu Pańskim. Ponownie
głos zabrał bp Tadeusz Pikus, który – wpatrując się w Betlejemskie Światełko Pokoju
przekazywane w tym roku pod hasłem: „Pokój
jest w nas”– mówił: „Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światełka Pokoju to temat zadanie.
Wiele jest w nas strachu, lęku, niepokoju, ale
jest Ktoś, kto przynosi pokój, który nie jest
z tego świata – ten pokój daje Chrystus. Nie
zmieni to naszej codzienności, ale zmieni nas,
byśmy mieli w sobie Boży pokój i umieli przekazywać go innym”. Ksiądz Biskup zwrócił też
uwagę, że teraz kiedy wokół organizowanych
jest wiele spotkań opłatkowych, w urzędach,
instytucjach, kapłani powinni uczestniczyć
w tych spotkaniach, by nieść światło Ewangelii.
Następnie Pasterz diecezji pobłogosławił
opłatki, a kapłani, łamiąc się nimi, składali
sobie życzenia. W imieniu wszystkich księży
życzenia na ręce biskupów Tadeusza Pikusa
i Antoniego Dydycza złożył ks. Mieczysław
Rzepniewski. Spotkanie zakończyła agapa.
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

...bp. Antonim Dydyczem

Zdjęcia: Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

R

ozpoczęło się od gromkiego „Dzisiaj
w Betlejem”, w którym zabrzmiały mocne,
męskie głosy kapłanów. Zebranych powitał bp Tadeusz Pikus słowami: „Jako kapłani
gromadzimy się w tej rodzinie kapłańskiej,
rodzinie osób pełniących misję Tego, który
się narodził w Betlejem”. Ksiądz Biskup
w pierwszych słowach powitał biskupa seniora
Antoniego Dydycza, a następnie wikariuszy
generalnych ks. Zbigniewa Rostkowskiego,
ks. Stanisława Ulaczyka i rektora WSD Tadeusza Syczewskiego. Nawiązując do trwającego Roku Życia Konsekrowanego, mówił
o potrzebie modlitwy za osoby powołane do
życia kapłańskiego i zakonnego. Upominał,
by ewangelizować zawsze i wszędzie słowem
i przykładem własnego życia. Przedstawił
też krótko zadania duszpasterskie na 2015 r.
Następnie głos zabrali: kanclerz Kurii ks. Zbigniew Rostkowski, rektor WSD w Drohiczynie
ks. Tadeusz Syczewski, ekonom diecezjalny
ks. Andrzej Krupa, asystent diecezjalny KSM,
zaangażowany w organizację Światowych Dni
Młodzieży ks. Andrzej Lubowicki i dyrektor
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ks. Łukasz
Gołębiewski.

Każdy chciał podzielić się opłatkiem
z bp. Tadeuszem Pikusem i...

Składanie życzeń w kapłańskiej rodzinie

Ferie
w sanktuarium
Matki Bożej Loretańskiej w Loretto k. Wyszkowa w dniach od 26 do 30 stycznia. Temat
rekolekcji brzmi: „Stojąc na ziemi, wpatrujemy się w niebo!”. Rekolekcje prowadzi
ks. Paweł Kobiałka. Zapisy u s. Teresy Kamińskiej pod nr. tel. 698-130-279. Szczegóły na
stronie www.powolanialoretanki.pl.

Zapraszamy!
www.niedziela.pl

Siostry w swoich progach
chętnie goszczą dziewczęta
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Archiwum sióstr

iostry loretanki serdecznie zapraszają
dziewczęta z gimnazjum, szkół średnich
Si studentki
na rekolekcje w sanktuarium

niedziela podlaska

M. Sasin i Studio

czniowie I LO w Sokołowie Podlaskim,
w ramach innowacji pedagogicznej „Biblioteczne spotkania z pasją”, mieli zaszczyt gościć
biskupa seniora diecezji drohiczyńskiej Antoniego Dydycza. Ksiądz Biskup chętnie odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów, wśród
których były te o podróże, książki, wspomnienia
z młodości i lat szkolnych. Nawiązując do
ostatniego pobytu w USA, wspominał on Polonię, która mimo upływu lat trwa w polskości,
podobnie jak nasi rodacy w innych krajach.

Bp Antoni Dydycz spotkał się
z młodzieżą sokołowskiego liceum

Apelował do młodzieży, żeby nie narzekać,
wykazywać inicjatywę, podkreślał znaczenie
zachowania kultury dla przetrwania narodu.
Nie uciekał od współczesnych problemów Polski

SOKOŁÓW
PODLASKI

oraz sytuacji na Ukrainie. Odpowiadając na
kolejne pytanie, stwierdził, że jest w szkole
miejsce na nauczanie etyki, bo problemy etyczne dotyczą nas wszystkich.
Bp Antoni Dydycz podjął w rozmowie z młodzieżą problemy współczesności, sprawy związane z rodziną oraz z sytuacją w Polsce. Mówił,
że Polska to ojcowizna, to skarbiec przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości, a rodzina jest
ostoją polskości i wiary.
Ważnym tematem była rozmowa na temat
inspiracji czytelniczych, pisarzy, których nasz
szanowny gość ceni. Zwrócił uwagę na dorobek
literacki m.in. Henryka Sienkiewicza i Fiodora
Dostojewskiego. Podzielił się on także wspomnieniami z lat szkolnych, które przypadły na
czasy powojenne, oraz zachęcił młodzież do
nieustannego odkrywania w sobie wszelkich
pasji.
Swoimi literackimi zainteresowaniami
podzieliła się z młodzieżą także Marta Sosnowska – wicestarosta sokołowski. Spotkanie
prowadziła maturzystka Sylwia Kamińska,
a upominek muzyczny, jakim był utwór Michała
Bajora „Modlitwa”, przygotowała wokalistka
zespołu „Prowokacja” Sandra Bazylczuk.
Na zakończenie młodzież wręczyła Księdzu
Biskupowi upominek, którym był ręcznie dekorowany świąteczny talerz na opłatek.
Karolina Skibniewska

O Puchar Burmistrza

590 lat Sokołowa Podlaskiego
Zniejokazji
14 grudnia 2014 r. rozegrany został TurSzachowy o Puchar Burmistrza Miasta.

Ks. Krzysztof Domaraczeńko

Wystartowało 53 szachistów z: Siemiatycz,
Sokołowa Podlaskiego, Siedlec, Gdańska
i Węgrowa. Bardzo miłą niespodziankę sprawili młodsi juniorzy do lat 12 z PUKS „Fides”
Węgrów, którzy zajęli całe podium. Zwyciężył
Jakub Żurawicki, drugi był Krzysztof Nasiłowski, trzeci Tomasz Orzełowski, piąty Piotr
Orzełowski, siódmy Dominik Nasiłowski,

Zwycięzcy i organizatorzy –
pamiątkowa fotografia
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dziewiąty Dawid Pietruczanis, czternasta
Aleksandra Żurawicka. Startowało 23 juniorów młodszych. W kategorii juniorów do lat
18 również zwyciężył reprezentant PUKS
„Fides” Węgrów Rafał Giers, trzeci był Mateusz Pietruczanis. Startowało 10 juniorów
starszych. W kategorii open wysokie, czwarte
miejsce zajął Bogdan Rychlik.
Podziękowania należą się trenerce Agnieszce Dżbik, która systematycznie trenuje zawodników. Wyniki ostatnich turniejów pokazują
wysoki poziom szkolenia juniorów w Parafialnym Uczniowskim Klubie „Fides” Węgrów.
Turniej zorganizowany był przez Sokołowskie Towarzystwo Szachowe i Ośrodek Sportu
i Rekreacji, który ufundował darmowy wstęp
na basen po turnieju. Zawody rozegrano na
dystansie 9 rund, z tempem 15 minut na
zawodnika. Szachistom gratulujemy znakomitego startu i życzymy kolejnych sukcesów
na szachownicy.
Ks. Krzysztof Domaraczeńko

Ks. Krzysztof Domaraczeńko

Bp Antoni Dydycz na lekcji bibliotecznej
w I LO w Sokołowie Podlaskim
U

Jakub Żurawicki odnosi
coraz większe sukcesy w grze

SIEDLCE

Sukces
Jakuba Żurawickiego
6 grudnia zakończył się cykl
turniejów Grand Prix Siedlec w 2014 r.
WW 12Siedlcach
turniejach startowało 118 zawod-

ników z: Siedlec, Radzynia Podlaskiego,
Krynki, Warszawy, Kotunia, Międzyrzecza
Podlaskiego, Białej Podlaskiej, Łukowa,
Świder, Sokołowa Podlaskiego, Siemiatycz,
Wisznic, Kalisza i Węgrowa.
Bardzo miłą niespodziankę sprawił Jakub
Żurawicki z PUKS „Fides” Węgrów, wygrywając w kategorii wiekowej IV-VI klasa. W kategorii open zajął bardzo wysokie 9. miejsce na
118 zawodników grających w 12 turniejach.
W tej samej kategorii wiekowej wysokie,
5. miejsce zajął też Dawid Pietruczanis.
W kategorii gimnazjum 4. miejsce zajął
Mateusz Pietrucznanis, 7. – Piotr Kodym.
W kategorii klas I-III bardzo wysokie 4. miejsce zajęła Aleksandra Żurawicka, 6. – Wiktor
Niszcz. W kategorii szkół średnich 2. miejsce
zajął Rafał Giers, 7. – Adam Żebrowski.
W turniejach wzięli udział również Bogdan
Rychlik i ks. Krzysztof Domaraczeńko. Gratulujemy zwycięzcom i cieszymy się z dobrych
wyników zawodników PUKS „Fides” Węgrów,
a przede wszystkim z systematycznego startu w turniejach. Życzymy kolejnych dobrych
wyników w kolejnej edycji Grand Prix Siedlce 2015 r.
Ks. Krzysztof Domaraczeńko

Czy wiesz, że...
Sekcja Pastoralno-Katechetyczna Światowych Dni Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej
składa się z następujących osób: ks. Tadeusz
Syczewski, ks. Krzysztof Mielnicki, ks. Robert
Grzybowski, ks. Arkadiusz Siergiejuk,
ks. Jarosław Błażejak, ks. Dariusz Kucharek.
www.niedziela.pl

