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Poświęcenie Katolickiego Przedszkola
św. Antoniego – relacja z Węgrowa
10. rocznica RRN przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Każdy z nas tu, na ziemi, ma
jakieś miejsce, które mu się
najbardziej podoba. Być może
nie zawsze jesteśmy w stanie
odkryć to miejsce, ale jest
takie miejsce, i każdy człowiek w jakimś momencie tego
doświadcza – to jest dom.
Ale dom to nie jest tylko
mieszkanie, dom charakteryzuje się tym, że tam jest
miłość.
Bp Tadeusz Pikus

środę przypada uroczystość
Zwiastowania Pańskiego –
Wpamiątka
jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości, gdy Słowo stało się Ciałem, Bóg
stał się Człowiekiem. W tym dniu
Kościół obchodzi Dzień Świętości
Życia. Życie jest wielkim darem
Boga, dlatego Kościół troszczy się
o nienarodzonych, którym grozi
zagłada. W intencji tych dzieci podejmowana jest Duchowa
Adopcja Dziecka Poczętego. Przez
9 miesięcy modlimy się w intencji dziecka, zagrożonego zabiciem
w łonie matki. Codziennie odmawiamy jedną tajemnicę Różańca
i specjalną modlitwę w intencji nieznanego dziecka i jego rodziców.
Przyrzeczenia Duchowej Adopcji
możemy uczynić w kościele podczas
specjalnej Mszy św. albo prywatnie.
Wymagane jest jednak wypełnianie
odpowiednich postanowień. Może
ją podjąć każdy, również osoby rozwiedzione lub żyjące w związkach
niesakramentalnych.
Bóg, kiedy powierza człowiekowi
misję do wypełnienia, wspiera go
i dodaje mu sił. Włączmy się w to
dzieło i powiedzmy stanowcze „nie”
współczesnej cywilizacji śmierci.
Ks. Krzysztof Żero

www.niedziela.pl

POZNAJ ODKUPICIELA!

D

zieje ludzkości niosą ze sobą
mniej lub bardziej pogłębioną
refleksję nad sensem życia.
Człowiek, wybiegając myślą poza
granice śmierci i zdając sobie jednocześnie sprawę z własnej grzeszności i ograniczoności, szuka dla
siebie zbawiciela. Kto może nam
zagwarantować szczęśliwe życie
przyszłe? Kto ma moc, by nas oczyścić – Budda, Kriszna, Mahomet…?
Chrześcijanie mają jedno Imię, które
oznacza Ukrzyżowanego – Syna
Bożego i prawdziwego Człowieka,
który swoje życie oddał za nas.
Czy jednak w codziennej praktyce
traktujemy Chrystusa rzeczywiście
jako swego Odkupiciela?
Jeremiasz na wiele wieków przed
przyjściem Jezusa oznajmia, że stare
przymierze zostało złamane i trzeba
teraz oczekiwać przymierza nowego.
Jego nowość opiera się na prostym
fakcie: oto nie jest już ono czymś
„zewnętrznym”, zapisanym na
kamiennych tablicach, ale należy do
wnętrza, czyli ludzkiego „jestestwa”
i wypisane jest „na sercu” człowieka. Skutkiem tej zmiany jest ścisła

Graziako

Życie – dar Boga

więź Stworzyciela ze stworzeniem – co dokonało się przez synowskie
tak pełna, że nie ma mowy, iżby ktoś posłuszeństwo Ojcu, staje się
nie rozpoznał swego Pana. Poznanie zadatkiem zbawienia wiecznego
Boga oznacza świadomość tego, dla ludzi.
kim On jest i jaki jest względem nas
Zastosowaniem praktycznym
oraz jakie ma wobec nas zamiary. niech będzie dziś osobista lekZapewne nie tego oczekiwali pro- tura Psalmu 51, który w czasie
szący Filipa, by im pokazał Jezusa. Eucharystii był psalmem responNauczyciel zupełnie
soryjnym. Konieczne
jednoznacznie odcina „A gdy wszystko
jest nasze wejście
się od ludzkich ocze- wykonał,
w osobistą relację
z Odkupicielem, by
kiwań, tłumacząc po stał się sprawcą
zaakcentować – za
raz kolejny, że dopiero zbawienia
autorem natchniowtedy ludzie poznają wiecznego
Go, gdy „zostanie nad
nym – z czym stajedla wszystkich,
ziemię wywyższomy przed Nim i o co
ny”, by „przyciągnąć którzy Go słuchają” prosimy. Kluczowe
wszystkich do siebie”. 
(Hbr 5, 9) słowa to: Zmiłuj się
nade mną, Boże;
Bazować na słowach
i cudach Nazarejczyka to stanow- zgładź moją nieprawość; obmyj
czo za mało – trzeba Go przyjąć mnie i oczyść; stwórz serce czyw tajemnicy krzyżowej śmierci. ste; odnów moc ducha; przywróć
Autor Listu do Hebrajczyków wska- radość i wzmocnij mnie! Dopiero
zuje w tym kontekście na „Syna, wtedy, kiedy to wszystko w nas
który nauczył się posłuszeństwa się dokona, będziemy zdolni, by
przez to, co wycierpiał”. Nie waha swoich współbraci – „nieprawych
się też mówić o „głośnym wołaniu nauczać dróg Pana” i cieszyć się,
i płaczu” Chrystusa, które towarzy- że „wracają do Niego grzesznicy”!
szyły dziełu Odkupienia. Wszystko,

Ks. Tomasz Pełszyk
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BIAŁYSTOK
4 marca w kościele pw.
św. Kazimierza Królewicza
w Białymstoku podczas uroczystości odpustowych
ku czci świętego kazanie
wygłosił biskup drohiczyński
Tadeusz Pikus.
SOKOŁÓW PODLASKI
5 marca w galerii DOM Sokołowskiego Ośrodka Kultury
na zaproszenie Sokołowskiego Uniwersytetetu Trzeciego
Wieku Andrzej Tadeusz
Kijowski poprowadził wykład
na temat „Literatura podziemia w Polsce w latach 70.
i 80.”.
DROHICZYN
W dniach od 6 do 8 marca
w Nadbużańskim Ośrodku
Ewangelizacji w Drohiczynie
odbywały się rekolekcje
wielkopostne Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży
i stypendystów Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
7 marca w budynku Podlaskiego Centrum Dialogu
w Drohiczynie miał miejsce
wielkopostny dzień skupienia
dla nauczycieli, zorganizowany przez ks. Roberta Grzybowskiego – diecezjalnego
duszpasterza nauczycieli.
BRAŃSK
7 marca w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny bp Tadeusz Pikus
udzielił grupie młodzieży
sakramentu bierzmowania.
SIEMIATYCZE
W dniach 7-8 marca w parafii
pw. św. Andrzeja Boboli
bp Tadeusz Pikus przeprowadził wizytacją kanoniczną.
Proboszczem parafii, erygowanej w 1988 r. i liczącej
ok. 4500 wiernych, jest od
początku jej powstania
ks. Jan Koc.
Ks. Krzysztof Żero

II

10 lat podążania za Maryją
W środę 4 marca
w Siemiatyczach
odprawiono uroczystą Mszę św. dla
uczczenia 10. rocznicy powstania Ruchu Rodzin Nazaretańskich przy
parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w tym mieście. Eucharystii przewodniczył
moderator diecezjalny Ruchu
ks. Dariusz Kujawa. W koncelebrze uczestniczyli ks. Arkadiusz
Siergiejuk, ks. Adam Pańczuk
i ks. Mariusz Woltański.
Witając wiernych, ks. Dariusz
Kujawa zwracał uwagę na przypadające w tym dniu święto św. Kazimierza Królewicza, przypomniał
jego postać, podkreślając wielkie
nabożeństwo tego świętego do
Matki Bożej.
Homilię wygłosił ks. Arkadiusz
Siergiejuk, kapłan, który przed
10 laty zaproponował grupie spotykającej się na comiesięcznych
adoracjach w kaplicy u Sióstr
Karmelitanek, by zawiązać
wspólnotę Ruchu Rodzin Nazaretańskich. W kazaniu zwracał
uwagę, że dziś zapatrzeni jesteśmy na Zachód, ale patrząc tam,
powinniśmy dostrzegać znaki
przestrogi. Jako przykład opisał sytuację w Holandii, gdzie
w latach 50. była ogromna liczba powołań, wierni regularnie
chodzili do kościoła i korzystali z sakramentów, a na całym
świecie najwięcej było misjonarzy z tego kraju. Tymczasem
niedawno Episkopat tego kraju
ogłosił, że musi zamknąć ponad

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

krótko

SIEMIATYCZE

Eucharystii przewodniczył moderator diecezjalny RRN ks. Dariusz
Kujawa

połowę kościołów. Kapłan próbował wyjaśnić, co mogło spowodować takie zmiany w tamtejszym
Kościele. „W Holandii zaprzestano ewangelizacji, zamknięto się
w pełnych kościołach i nie troszczono się o tych, którzy zostali
na zewnątrz”. Dalej kaznodzieja przypominał, że wspólnoty
w Kościele w szczególny sposób
powołane są do tego, by być ewangelizowanymi i ewangelizować
innych. Przykład zmian, które
zaszły w Kościele holenderskim,
dobitnie pokazywał, jak łatwo jest
pobłądzić. Dalej wierni usłyszeli
głębokie rozważanie nad postacią
Matki Najświętszej, która w charyzmacie Ruchu Rodzin Nazaretańskich jest szczególną przewodniczką. Ks. Arkadiusz Siergiejuk
porównał modlitwę Matki Bożej

i modlitwę faryzeusza, przestrzegając: „Ważne jest, byśmy umieli
rozróżnić te dwa wzorce, byśmy
pamiętali, że grozi nam faryzeizm
i umieli podążać za Maryją”. Kończąc homilię, kapłan przytoczył
słowa modlitwy „Wielbi dusza
moja Pana” i zwrócił uwagę, że
Maryja umiała zachwycić się
Bogiem i zapomnieć o sobie.
Wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich w szczególny sposób
uczy się podążania za Maryją,
która prowadzi do swego Syna.
Siemiatycka grupa Rodzin Nazaretańskich ma już 10 lat. Za ten
niezwykły czas bliskości z Bogiem
dziękowano podczas Eucharystii,
prosząc o dalsze błogosławieństwo
i zapraszając, by wierni odważnie
włączali się do wspólnoty.
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

PIELGRZYMKA

358. rocznica śmierci św. Andrzeja Boboli
odlaski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im.
Jana Pawła II – Patrymonium Fidei z Drohiczyna
Pw dniach
16-18 maja organizuje pielgrzymkę na
Białoruś na uroczystość 358. rocznicy męczeńskiej
śmierci św. Andrzeja Boboli.
W programie: Brześć – Kobryń – Łysków – Różana
– Kosów Poleski – Janów Poleski – Pińsk – Nieśwież
– Mir – Iszkołdź – Zaosie – jezioro Świteź – Batorów-
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ka – Nowogródek – Słonim – Żyrowice – Karewicze
– Grodno.
Opiekunem duchowym pielgrzymki jest ks. Zbigniew
Niemyjski.
Więcej informacji i zgłoszenia: Patrymonium Fidei,
ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn, e-mail: zbigniew.
filipkowski1@wp.pl oraz telefonicznie pod numerem:
501-986-600. Zapisy do 18 kwietnia.
www.niedziela.pl

wiadomości

DROHICZYN

Diecezjalny etap Olimpiady Teologii Katolickiej
uzdrowienia i ich rola w życiu Kościoła”. Tegoroczne
zagadnienia mają na celu zapoznanie się ze znaczeniem
sakramentów uzdrowienia w życiu chrześcijanina,
ukazanie istoty sakramentów, realnej obecności w nich
Boga oraz troski o człowieka.
W etapie szkolnym wzięło udział 216 uczniów
z 13 szkół ponadgimnazjalnych w parafiach diecezji
drohiczyńskiej. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało
się 27, którzy przeszli zwycięsko przez etap szkolny.
Pisali oni test, który został sprawdzony przez komisję
pod kierunkiem ks. Krzysztofa Mielnickiego, dyrektora
Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego.
Najwięcej punktów i pierwsze miejsce otrzymała
Dorota Drężek z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Kosowie Lackim, drugie miejsce
zajęła Katarzyna Wyszomierska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie
Podlaskim, zaś trzecie miejsce Zuzanna Zalewska
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki
w Bielsku Podlaskim. Laureatki etapu diecezjalnego
wezmą udział finale ogólnopolskim olimpiady, który
w tym roku odbędzie się od 16 do 18 kwietnia w Łomży.
Z uczestnikami spotkał się też biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, który wręczył dyplomy i nagro-

Ks. Artur Płachno

Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie
5 marca odbył się diecezjalny etap 25. OlimpiaWdy Teologii
Katolickiej. Jej temat to: „Sakramenty

Laureatki etapu diecezjalnego z bp. Tadeuszem
Pikusem i ks. Krzysztofem Mielnickim

dy. Podsumowując zmagania, powiedział, że nie ma
tutaj przegranych. Wszyscy są zwycięzcami. Oprócz
laureatów trzech pierwszych miejsc, wszyscy pozostali mogą powiedzieć, że są na miejscu czwartym.
Zadany temat wymagał bowiem od młodzieży wiele
pracy, podkreślił, a wszyscy który postanowili się
z nimi zmierzyć, zasługują na wyróżnienie. Zdobyta
wiedza przyczyni się do większej świadomości ich
wiary, a przede wszystkim do bardziej świadomego
korzystania z sakramentów, które dotyczą całego
człowieka i jego zdrowia duchowego i cielesnego.
Bp Pikus podziękował również wszystkim kapłanom,
siostrom zakonnym oraz katechetom i nauczycielom
za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu swych
uczniów do olimpiady. 
Ks. Artur Płachno

WĘGRÓW

Pamięci Żołnierzy Wyklętych
bchody 5. Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Ow Węgrowie
rozpoczęły się Mszą

www.niedziela.pl

Natalia Bala-Gąsecka

delegacje – kwiaty i wieńce pod
tablicami upamiętniającymi ofiary terroru stalinowskiego oraz
św. w bazylice mniejszej pod przerotmistrza Witolda Pileckiego.
W szczególny sposób pamięć
wodnictwem ks. Leszka Gardzińo pomordowanych uczcili kibice
skiego, proboszcza i dziekana
klubu MKS Czarni Węgrów.
węgrowskiego, z udziałem poczKolejna część obchodów miała
tów sztandarowych, władz samomiejsce w Węgrowskim Ośrodrządowych, młodzieży szkolnej,
przedstawicieli organizacji, insty- Wykonano utwory poświęcone wspomnieniom ku Kultury, gdzie sylwetki i losy
bohaterów przypomniała Małtucji, społeczności lokalnej oraz o męstwie i niezłomnej postawie patriotycznej
Żołnierzy Wyklętych
zaproszonych gości.
gorzata Piórkowska, dyrektor
Po Mszy św. na ul. Kościelnej odbył się apel pamięci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie. Następnie
prowadzony przez Tomasza Staręgę. Burmistrz Węgro- odbył się koncert pn. „Żołnierze niezłomni. Podziemna
wa Krzysztof Wyszogrodzki powitał zebranych gości. Armia powraca”. W pierwszej części zaprezentowały się
Senator RP Maria Koc przypomniała m.in., jak ważna uczennice z I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie: Aniela
jest pamięć o wszystkich, którzy oddali swoje życie za nie- Filipek, Marta Wrzosek i Olga Arusztowicz, które przypodległość Polski. Wspomnieniami w szczególny sposób gotowała profesor Agnieszka Białczak. W drugiej części
objęci zostali: płk Łukasz Ciepliński „Pług”, płk Witold artyści w składzie: Jerzy Zelnik, Leszek Czajkowski, Paweł
Pilecki „Witold”, mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaczko”, Piekarczyk wykonali utwory poświęcone wspomnieniom
mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, kpt. Władysław o męstwie i niezłomnej postawie patriotycznej Żołnierzy
Wyklętych. Organizatorami obchodów były Samorząd
Łukasik „Młot” i por. Hieronim Piotrowski „Jur”.
Podczas uroczystości przyrzeczenie harcerskie złożyły Miasta Węgrowa oraz Grupa Inicjatywna „Niezłomni”.
Natalia Bala-Gąsecka
Gabriela Rydzewska i Justyna Jaczewska, a przybyłe 

zapraszamy
REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE
W dniach 7-9 kwietnia w budynku
WSD w Drohiczynie odbędzie
się I tura rekolekcji kapłańskich.
Początek spotkania w kaplicy
seminaryjnej o godz. 9.30.
MATURZYŚCI
W dniach 9-10 kwietnia odbędzie
się pielgrzymka maturzystów na
Jasną Górę. Do wspólnego czuwania zaproszeni są duszpasterze,
młodzież i ich rodzice. Zgłoszenia:
Biuro KSM w Drohiczynie, ul. Kościelna 10, tel. (85) 655-77-55.
KURS „AKWILA I PRYSCYLLA”
W dniach 10-12 kwietnia Diecezjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji
św. Józefa w Drohiczynie zaprasza
na kurs „Akwila i Pryscylla”. Więcej
informacji i formularz zgłoszeń na
stronie internetowej: snedrohiczyn.pl.
WOLONTARIUSZE ŚDM
11 kwietnia w Drohiczynie odbędzie się spotkanie pod hasłem:
„P&P” w ramach przygotowań do
wolontariatu ŚDM Kraków 2016.
Więcej informacji na stronach:
www.mlodziez.drohiczynska.pl
oraz www.facebook.com/sdm.
drohiczyn.
NAUCZYCIELE
Spotkania nauczycieli z diecezjalnym duszpasterzem odbędą się
w następującym porządku:
13 kwietnia o godz. 19 w sali neokatechumenalnej przy kościele
pw. św. Jana Bosko w Sokołowie
Podlaskim, 14 kwietnia o godz.
19 w budynku Węgrowskiego
Ośrodka Kultury przy ul. Mickiewicza 4a, 15 kwietnia o godz. 18
w Ciechanowieckim Ośrodku
Kultury i Sportu przy ul. Mostowej 5, 16 kwietnia o godz. 18
w sali konferencyjnej LO w Łochowie przy ul. Wyspiańskiego 18,
20 kwietnia o godz. 19 w budynku
dawnej Szkoły Muzycznej przy
ul. Żwirki i Wigury 4 w Bielsku
Podlaskim i 21 kwietnia o godz. 19
w Siemiatyckim Ośrodku Kultury
przy ul. Zaszkolnej 1.
Ks. Krzysztof Żero
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Zdjęcia: Marek Sobisz

Przedszkolakom Ksiądz Biskup wręczył okolicznościowe obrazki

POŚWIĘCENIE KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA
MAREK SOBISZ

1 marca do parafii
pw. św. Piotra i św. Antoniego w Węgrowie po
raz pierwszy od objęcia
pasterskiej opieki nad
diecezją przybył
z oficjalną wizytą
bp Tadeusz Pikus, aby
pobłogosławić zmodernizowane pomieszczenia Katolickiego
Przedszkola św. Antoniego, a także odrestaurowaną kaplicę
św. Bonawentury. Obecni byli również senator
Maria Koc, wicestarosta
Halina Ulińska, wiceburmistrz Leszek Redosz, dyrektor Zamku
w Liwie Roman Postek,
a także inni zaproszeni
goście i rodzice dzieci
z przedszkola

IV

U

roczystości rozpoczęły się od
Eucharystii, której przewodniczył bp Tadeusz Pikus, wygłosił
on również homilię. Na początku
Księdza Biskupa przywitali proboszcz parafii ks. Romuald Kosk,
a także rodzice, którzy przy okazji
wspomnieli, wyrażając jednocześnie wdzięczność, poprzedniego
proboszcza ks. Zbigniewa Karolaka,
inicjatora założenia oraz uruchomienia Katolickiego Przedszkola
św. Antoniego. W homilii Ksiądz
Biskup skupił się głównie na czytaniach mszalnych przeznaczonych
na ten dzień. Odwołał się do trzech
gór: Moria, Tabor oraz Golgoty. Tak
jak w przypadku Abrahama, tak
też i w naszym życiu, wiara jest tą
rzeczywistością, która prowadzi na
spotkanie z Bogiem. Ponadto kaznodzieja zwrócił jeszcze na element
ofiary w życiu człowieka, że niekiedy potrzebna jest decyzja, aby to, co
najbardziej się kocha, złożyć w ofierze Bogu. Zwrócił się również do
przedszkolaków, a także nawiązał
do obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na zakończenie Eucharystii
dzieci z Katolickiego Przedszkola
św. Antoniego po raz pierwszy
publicznie zaprezentowały hymn
przedszkola, który skomponowała
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Klaudia Bednarczyk, nauczycielka
rytmiki w tej placówce oświatowej.
Następnie dzieci poprosiły Pasterza
diecezji, aby pobłogosławił odremontowane pomieszczenia przedszkolne, a także kaplicę św. Bonawentury. Po Eucharystii wszyscy zebrani przeszli do pomieszczeń przedszkolnych, gdzie Ksiądz
Biskup pobłogosławił nowe sale,
a także korytarze.
Kolejna część uroczystości odbyła
się na sali weselnej w pomieszczeniach dawnego klasztoru Ojców
Reformatów, gdzie zostali zaproszeni darczyńcy oraz przyjaciele
parafii. Tam proboszcz parafii
i jednocześnie dyrektor Katolickiego Przedszkola św. Antoniego ks.
Romuald Kosk wyraził wdzięczność
za okazywaną życzliwość i wsparcie poszczególnym instytucjom,
firmom, a także osobom prywatnym, które w niemałym stopniu
przyczyniły się do obecnego wyglądu przedszkola. Każdemu wręczył
pamiątkowe puchary, które zostały
przygotowane przez Radę Parafialną. Oprócz ks. Romualda i bp.
Tadeusza głos zabrali Halina Ulińska, wicestarosta powiatu węgrowskiego, a także Leszek Redosz,
wiceburmistrz miasta Węgrowa.
Wyrazili oni radość, że z każdym

rokiem zabytkowy obiekt poklasztorny nabiera blasku i zapewnili,
że dołożą starań, aby samorząd
partycypował w pracach konserwa-

Ksiądz Biskup pobłogosławił nowe
sale, a także korytarze pomieszczeń
przedszkolnych

Oprócz mieszkańców na Eucharystię przybyli przedstawiciele władz
www.niedziela.pl

Owocny czas w Koszalinie

ŚW. ANTONIEGO
torsko-remontowych, bowiem jest
to obiekt wysokiej klasy, będący
wizytówką miasta i powiatu.
Remont pomieszczeń przedszkolnych trwał nieprzerwanie od
czerwca ubiegłego roku do stycznia
bieżącego. Tak długi czas wynikał
z faktu, że zostały całkowicie przebudowane pomieszczenia dawnego
klasztoru, poczynając od piwnic,
kończąc na strychu. Dzięki tym
pracom zostały przywrócone pierwotne założenia architektoniczne,
które zostały przebudowane w II poł.
XIX wieku przez zaborcę carskiego. Przywrócono obecnie m.in.

www.niedziela.pl

podziemia klasztoru, które zostały
zasypane, a także utworzono przejście w krużgankach. Dodatkowo
została wstawiona winda towarowa. Koszt prac wyniósł przeszło
400 tys. zł, z czego 100 tys. zł zostało pozyskane z funduszy Starostwa
Powiatowego w Węgrowie. Z kolei
kaplica św. Bonawentury w kościele
została wykonana przez Krzysztofa Buczaka, absolwenta Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, który
na sklepieniu kaplicy po konsultacjach z wojewódzkim konserwatorem zabytków namalował nowy
fresk, a także pomalował ściany
kaplicy. Koszt tych prac wyniósł
25 tys. zł. Dodatkowo w tamtym roku
parafia odnowiła elewację północną
kościoła wraz z wymianą stolarki
okiennej. Koszt tych prac wyniósł
133 tys. zł, z czego 100 tys. zł
pochodzi z funduszy Urzędu Miasta
Węgrowa. Obecnie rozpoczęły się
prace nad pozostałymi ścianami
kościoła, a także generalny remont
tarasu wraz z budową wejścia dla
osób niepełnosprawnych. Koszt
całości to 1 mln 250 tys. zł. Te prace
zostaną dofinansowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2007-20013 w wysokości
750 tys. zł.
I

Życia, zaproszenie na Ogólnopolskie Mistrzostwa w Piłce Siatkowej
w Ełku oraz na Futsal w Żukowie
(archidiecezja gdańska), Kongres
Młodzieży Polonijnej, działalność
wydawnictwa Gotów, redakcja
miesięcznika „Wzrastanie”. Oprócz
tego ks. Rafał Buzała, przedstawiciel
Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016,
przedstawił pokrótce, jak wyglądają
przygotowania do tego wydarzenia oraz zachęcił do wolontariatu
ŚDM. Swoją obecnością zaszczycił
uczestników sesji bp Edward Dajczak, który celebrował w sobotnie
popołudnie Eucharystię w kaplicy
Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego, w którym odbywała się
zimowa Krajowa Rada KSM. Podczas
homilii mówił, że każdy z nas, ludzi
ochrzczonych, jest równocześnie
głosicielem Ewangelii. Jesteśmy
uczniami – misjonarzami dlatego
powinniśmy wyjść na ulicę i głosić
Jezusa.
Uczestnicy Ogólnopolskiej Sesji
Zarządów Diecezjalnych KSM wzięli
udział w warsztatach z kreatywności,
które dotyczyły prowadzenia spotkań zarządów diecezjalnych KSM.
Sobotni dzień zakończyło wielkopostne czuwanie młodych w kołobrzeskiej bazylice, podczas którego
zostały przekazane diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej relikwie bł. Karoliny Kózkówny.
Czas spędzony w Koszalinie
z pewnością będzie owocny, gdyż
wróciliśmy umocnieni, z nowymi
doświadczeniami.
Ewelina Trusiak

Archiwum autorki

Na zakończenie Eucharystii dzieci z Katolickiego Przedszkola św. Antoniego po raz pierwszy publicznie zaprezentowały hymn przedszkola

Gdy zbliża się luty, KSM-owicze z całej Polski
wiedzą, że czas na Ogólnopolską Sesję Zarządów
Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tym razem
spotkanie odbyło się w Koszalinie
(diecezja koszalińsko-kołobrzeska)
w dniach 27 lutego – 1 marca. Jak
zawsze nie zabrakło przedstawicieli
z naszej diecezji. Tym razem reprezentowali ją ks. Andrzej Lubowicki
– asystent diecezjalny KSM, Monika
Pietraszko – prezes zarządu oraz
Ewelina Trusiak – skarbnik. Mimo
dużych odległości w Koszalinie pojawili się przedstawiciele 22 diecezji
z całej Polski, tj. ok. 80 młodych ludzi
zapalonych do działania.
Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania 5. Spartakiady Narciarskiej w Konikach, w której w tym
roku wzięła udział grupa pokazowa Kajakowego Patrolu św. Franciszka II (projektu realizowanego
przez KSM DD, a dofinansowanego
ze środku NFOŚiGW). Zdobyła ona
2. miejsce w kategorii zjazd na byle
czym i udowodniła tym samym, że
można zjechać kajakiem ze stoku.
Piątkowe obrady zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu
połączona z możliwością skorzystania z sakramentu pokuty. Drugi
dzień sesji rozpoczęła Jutrznia
prowadzona przez ks. Andrzeja
Zaniewskiego – duszpasterza młodzieży diecezji, która nas gościła.
Następnie odbyła się dalsza część
obrad i omówiono m.in. takie
tematy, jak: 25-lecie KSM w Polsce, podsumowanie 5. Rajdu dla

Naszą diecezję reprezentowali ks. Andrzej Lubowicki, Monika
Pietraszko i Ewelina Trusiak
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CZARTAJEW

Abyśmy się nie bali!

Animatora. Było to kolejne spotkanie z cyklu dziesięciu spotkań
ku dojrzałości chrześcijańskiej.
Tym razem mówiliśmy o dobrym
dawaniu świadectwa. Każdy
człowiek, który poznał Jezusa
Chrystusa, jest zobowiązany do
dawania dobrego świadectwa
całym sobą, całym swoim życiem.
Właśnie przez ten czas staraliśmy
się uświadomić sobie, jak ważne
jest dawanie świadectwa o Bogu
innym ludziom i sobie nawzajem,
jak wielkie i miłe jest w oczach
Pana Boga, gdy jego dziecko
z miłością o Nim świadczy.
Rozpoczęliśmy Drogą Krzyżową, z rozważaniami opartymi
na słowach sługi Bożego ks.
Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.
Było to dla nas przypomnienie

DROHICZYN

Kl. Grzegorz Konopacki

27 lutego – 1 marca
w Czartajewie odbyła się
W8. jużdniach
sesja Diecezjalnej Szkoły

Podczas 8. edycji DSA uczestnicy pod okiem prowadzących uczyli się
świadczyć o Chrystusie

poprzez rozważanie męki Jezusa słów, przemyśleń człowieka,
którego życie było świadectwem
o Bogu.
W kolejnym dniu do naszej
małej wspólnoty, która liczyła

25 osób, przyjechała Paulina Podgórska ze Szkoły Nowej Ewangelizacji. Dając swoje świadectwo,
pomagała nam w budowaniu
naszych świadectw, które głosimy słowem i całym sobą.

Którędy droga do nieba?

dnia do Drohiczyna, nawet kilkadziesiąt kilometrów, aby uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych. Tematem tegorocznych
rekolekcji przygotowujących do
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa były słowa: „Którędy droga
do nieba?”.
O godz. 19, zaraz po zakwaterowaniu i kolacji, ruszyliśmy na
Drogę Krzyżową, która wiodła
wzdłuż rzeki Bug. Zakończyliśmy
ja u stóp drohiczyńskiej katedry.
Śpiew brzmiał bardzo donośnie,
a słowa rekolekcjonisty ks. Łukasza Suszko trafiały w do naszych
serc. Po nabożeństwie ks. Łukasz
wygłosił krótką konferencję.
W tym samym czasie trzech księży posługiwało w konfesjonale,
za co serdecznie im dziękujemy.
Sobotni poranek rozpoczęliśmy
wspólną modlitwą. Po konferencji przedpołudniowej przyszedł

Wioleta Pietraszko

27 lutego. Data jak każda
inna. Ale nie dla grupy 50 młoPdychiątek
ludzi, którzy przybyli tego

VI

Ks. Dariusz Kucharek, ojciec
duchowny WSD, który prowadził
sesję Szkoły Animatora, wraz
z ks. Jarosławem Błażejakiem,
moderatorem diecezjalnym Ruchu
Światło-Życie, oraz z al. Grzegorzem Konopackim i al. Michałem Sawickim zachęcali nas, abyśmy się nie bali głosić Jezusa,
abyśmy nie bali się wyjść do ludzi
i mówić o Bogu.
Czas 8. sesji DSA był dla nas
wspaniałym przypomnieniem, jak
ważne jest dawanie świadectwa,
uświadomiliśmy też sobie, że podczas naszego głoszenia sam Bóg
przez nas przemawia, wystarczy,
że się na Niego otworzymy, a On
będzie działał, posługując się
nami dla dobra każdego człowieka. Za to wszystko co było, co jest
i co ma być, oraz za to nasze już
8. spotkanie chwała Panu!
Jakub Sidorowicz
Uczestnik DSA

Po Eucharystii przyszedł czas na grupowe zdjęcie

czas na indywidualne rozważanie Pisma Świętego i Mszę św.,
którą razem z ks. Łukaszem
celebrował ks. Krzysztof Mielnicki – diecezjalny koordynator
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W kazaniu rekolekcjonista za pomocą gwoździ i młotka
zobrazował bardzo wyraźnie,
jakie są skutki popełnianych
grzechów. O godz. 15 udaliśmy
się do katedry na adorację, aby
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wspólnie pomodlić się w intencji życia poczętego, tym samym
włączając się w akcję „40 Dni dla
Życia” organizowaną przez KSM
Diecezji Legnickiej.
Po adoracji na uczestników
rekolekcji czekali goście specjalni – siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus oraz siostry Córki
Najczystszego Serca Najświętszej
Maryi Panny. Siostry opowiadały o swoim powołaniu, pracy

i misjach. Wzbudziło to ogromne
zainteresowanie wśród wszystkich uczestników. Wieczorem
obejrzeliśmy film „Klik – i rób,
co chcesz”. Film miał prosty przekaz oraz pokazał, że w naszym
życiu jest wiele trudnych i ciężkich momentów, ale gdy tylko się
ich pozbędziemy i wyeliminujemy
je z naszego życia, a zostawimy
tylko to, co dobre i miłe dla nas…
nasze życie będzie zrujnowane.
Niedzielny poranek rozpoczęliśmy wspólną modlitwą,
a następnie udaliśmy się do
kaplicy seminaryjnej na Mszę św.
i nabożeństwo „Gorzkich żali”.
Po Eucharystii zrobiliśmy grupowe zdjęcie, a także puściliśmy
lampiony szczęścia z liczbą 509,
co miało na celu włączenie się
w Międzynarodową Inicjatywę
„Czekamy na ŚDM”. Jak zwykle najtrudniej było się rozstać,
a pożegnań i serdecznych uścisków nie było końca.
Wioleta Pietraszko
www.niedziela.pl

kulturalnie

SOKOŁÓW PODLASKI

rząśniczki”, „Straszny dwór”
czy „Halka” to słowa klucze do
Pdorobku
Stanisława Moniuszki –

polskiego kompozytora, dyrygenta
i pedagoga. Choć przeżył zaledwie
53 lata, to w dojrzałym okresie
twórczym nie przydarzyła mu się
żadna wyraźnie słaba kompozycja.
Napisał ponad 200 pieśni, 9 oper,
komponował msze, kantaty…
W podróż przez twórczość kompozytora postanowiła zaprosić
widzów Bożena Kaczmarek wraz
z zespołem „Voci Cantami” działającym przy Sokołowskim Ośrodku Kultury. Koncert odbył się
w środę 4 marca dźwiękiem „Kuranta” z opery „Straszny dwór”.
Projekt stworzony przez p. Bożenę miał sprawić, by postać twórcy
Polskiej Opery Narodowej odżyła
w sercach i umysłach społeczności
sokołowskiej i aby jego kompozycje nie wydawały się patetycznymi dziełami, od których się stroni.

Zespół „Voci Cantami” przy współpracy z pianistką Mają Rumocką
przygotował pieśni pochodzące ze
„Śpiewników domowych” oraz arie
solowe i utwory chóralne z oper
„Straszny dwór” i „Rokiczana”
zarówno w wykonaniach klasycznych, jak i w wariacjach gatunków
nam współczesnych.
Przy wygaszonych światłach
w nastrój XIX wieku wprowadziła
wszystkich pieśń „Kozak”, w której
żal umierania w samotności, oddalony od Ojczyzny, matki i dziewczyny, wyśpiewuje walczący o wolność Polski młodzieniec. Kolejne
pieśni, przeplatane wątkiem miłości
i tęsknoty, rozłąki i łzami matki,
wypełniły pierwszą część koncertu,
ukazując historię Polski, targanej
rozbiorami.
Nie zabrakło niespodzianek. Aby
koncert był atrakcyjny i dla młodszych widzów, poproszono rapera
Pawła Przewoźnego Under’a o prze-

Archiwum SOK

Moniuszko znany – nieznany

Udowodniono, że twórczość Stanisława Moniuszki może być interesująca nawet w czasach, gdy muzyka staje się coraz uboższa

łamanie klasyki nowoczesnością.
„Wyrapował” on część „Dziada
i baby”, zaś pojawiająca się w tle
formacja Black Code Dance Studio
w choreografii Edyty Fiuk impresją
taneczną dopełniła całość pieśni. Bit
hip-hopu nie był jedynym elementem zaskakującym publiczność –
Adam Tokarski i jego gitara, przejmując wprowadzenie fortepianu,
nadali piosence „Polna różyczka”
nowe, współczesne brzmienie.
Głosy solowe i śpiewy chóralne
wzmocniły sceneria, przenosząca

widzów w salony XIX-wiecznych
komnat, oraz ruch i gra aktorska
występujących. Publiczność, która
wypełniła całą salę widowiskową,
nagrodziła występujących gromkimi brawami. Bisy i owacje na
stojąco dowiodły, że twórczość
Stanisława Moniuszki może być
interesująca nawet w czasach, gdy
muzyka staje się coraz uboższa.
– Znakomity koncert – mówiono
w kuluarach – ciekawe przeżycie,
chciałoby się jeszcze...
Iwona Mergo-Golatowska

SIEMIATYCZE

i wielopokoleniowy
Dzień Kobiet zorganizowano
Iwntegracyjny
czwartek 5 marca w świetlicy

Caritas przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Siemiatyczach. Świetlica działa
już od 16 lat, ma swoich stałych
bywalców, grupę oddanych wolontariuszy i wspierających ją darczyńców. W ostatnim roku do kalendarza
stałych spotkań organizowanych
w świetlicy dołączyły warsztaty
wielopokoleniowe. Co kilka tygodni w świetlicy spotykają się seniorzy i młodzi wolontariusze. Także
5 marca zaplanowano wspólne wielopokoleniowe warsztaty seniorów,
podopiecznych świetlicy i wolontariuszy, zaproszono też panie z Parafialnego Zespołu Caritas. Goście jak
zwykle chętnie przyszli, by razem
zdobywać nowe umiejętności. Jednak tym razem czekała na nich niespodzianka, zamiast warsztatów
świętowanie Dnia Kobiet.

www.niedziela.pl

Gospodarzami spotkania byli
oczywiście mężczyźni. Wspólnej modlitwie przewodniczył
ks. Mariusz Woltański, który
następnie w imieniu całej męskiej
społeczności złożył życzenia obecnym paniom. W dalszej części
uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas z Gimnazjum Publicznego nr 2
przedstawili specjalnie przygotowaną część artystyczną. Młodzieżą
opiekuje się Agnieszka Olendzka,
która chociaż zajęła miejsce wśród
gości, to i tym razem czujnym okiem
obserwowała, by nic nie wymknęło się poza ramy pisanego sercem
scenariusza. Najpierw przedstawiono prezentację multimedialną,
na której niemal wszystkie obecne
panie mogły zobaczyć swoje zdjęcia
zrobione zwykle podczas różnorodnych działań prowadzonych przez
Caritas. Następnie w zabawnej
konwencji „Teleexpresu” przedstawiono wiadomości z regionu, kraju

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

Integracyjny Dzień Kobiet

Panowie złożyli życzenia wszystkim zebranym paniom, wręczając
własnoręcznie przygotowane kartki i piękne róże

i świata. Zebrane informacje mówiły o sposobach obchodzenia Dnia
Kobiet, o korzyściach, jakie mają
z tego mężczyźni, a także o tym,
do czego potrzebne są kobiety.
Zaangażowanie młodzieży i niebanalny scenariusz co chwila nagradzano głośnymi brawami. Kiedy
w tle dźwięczała jeszcze melodia
„Jesteś moją damą”, panowie złożyli życzenia wszystkim zebranym

paniom, wręczając własnoręcznie
przygotowane kartki i piękne róże.
Ukoronowaniem spotkania był
pyszny tort. Panowie z uśmiechem
nalewali paniom kawy/herbaty,
częstowali przygotowanymi wcześniej przekąskami i słodkościami,
a panie mogły po prostu cieszyć
się tym spotkaniem w tak miłym
gronie.
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
22 marca 2015 . nr 12 (1057) niedziela
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DROHICZYN

Szkolenie wolontariuszy ŚDM

„First AID” – pierwsza pomoc. Na
szkolenie przybyło ok. 130 młodych ludzi z terenu całej diecezji,
którzy chcą poświęcić siebie i to,
co mają najcenniejszego, czyli swój
wolny czas, w służbie innym. Jesteśmy pewni, że nabyte umiejętności
będą służyć przez wiele lat w życiu
codziennym, a nie tylko podczas
trwania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Spotkanie rozpoczęliśmy o godz.
9.30 wspólną Eucharystią, następnie udaliśmy się na szkolenie podzieleni na 3 bloki zajęć. Każdy z nich
miał swojego opiekuna. Blok I –
poświęcony formacji prowadził
ks. Karol Biegluk, który mówił
o postawie służby na kartach Pisma
Świętego. Aby ukazać uczestnikom, że wolontariat to nie tylko
ciekawa przygoda, ale przede
wszystkim służba, do której powołuje nas Bóg. II blok zajęć prowadziła Agnieszka Bolewska-Iwaniuk.
Temat zajęć brzmiał: „Etos wolontariusza”. Młodzież zapoznała się

SIEDLCE

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

7 marca odbyło się druWŚDM.sobotę
gie spotkanie wolontariuszy
Hasło spotkania brzmiało:

Młodzi rozmawiali o postawie służby, etosie wolontariusza
i uczyli się zasad pierwszej pomocy

z cechami wolontariusza, który:
pracuje nad sobą, jest hojny i konsekwentny, widzi potrzebujących
wokół siebie, a także niesie pomoc
bezinteresownie. Kolejny, III blok
zajęć to zajęcia z pierwszej pomocy
prowadzone przez Wojciecha Bolewskiego, który nie tylko opowiedział,
jak się zachować w różnych sytuacjach, ale również dał możliwość
przećwiczenia pierwszej pomocy.

Młodzież nauczyła się, jak reanimować poszkodowanego, pozycji
bezpiecznej bocznej, zastosowania
dźwigni przy przekładaniu poszkodowanego, a także sposobu zawiadamiania odpowiednich służb.
Dzięki tego typu szkoleniu młodzi
wiedzą, jak reagować w sytuacji
zagrażającej ludzkiemu życiu, aby
bez lęku udzielić poszkodowanemu
pomocy. Pamiętajmy że to właśnie

Kolejny sukces PUKS „Fides”
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Czy wiesz, że...
Finał Festiwalu Piosenki
Religijnej i Patriotycznej
„Śpiewajmy Panu” Podlasie
2015 odbędzie się w Bielsku
Podlaskim w dniach
12-14 czerwca.

niedziela
podlaska

Artur Orzełowski

Siedlcach 7 marca został rozegrany 3 z 12 turniejów Grand Prix Siedlec. W turnieju zagrało
45 szachistów z: Siedlec, Radzynia Podlaskiego, Warszawy, Białej Podlaskiej, Mord, Krynki, Kotunia, Żabokliki
i Węgrowa. Miasto Węgrów i powiat węgrowski reprezentowała 11-osobowa reprezentacja Parafialnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fides” Węgrów.
Turniej rozpoczął się od chwili ciszy i od modlitwy
za zmarłego Tadeusza Uziębło. W kategorii klas I-III
wśród dziewczynek wygrała Emila Izdebska, drugie
miejsce zajęła Aleksandra Żurawicka. Wśród chłopców
wygrał Tomasz Orzełowski, drugie miejsce zajął Patryk
Krawczak. W kategorii klas IV-VI wśród dziewczynek
wygrała Katarzyna Kodym. Wśród chłopców wygrał
Jakub Żurawicki, drugi był Piotr Orzełowski. W kategorii gimnazjum wśród chłopców wygrał Piotr Kodym.
W kategorii liceum drugie miejsce zajął Rafał Giers.
W turnieju grali również ks. Krzysztof Domaraczeńko
i Andrzej Izdebski. Turniej został rozegrany systemem
szwajcarskim na dystansie 7 rund przy tempie gry
20 minut dla zawodnika. Sędziował Waldemar Kulik.
Obowiązywały zasady gry szybkiej. Patronat nad Grand
Prix Siedlce 2015 r. sprawuje prezydent Siedlec Woj-

od nas, wolontariuszy, zależy, czy
Światowe Dni Młodzieży Kraków
2016 będą czasem bezpiecznym dla
uczestników.
Podczas całego szkolenia młodzi z ciekawością uczestniczyli we
wszystkich zajęciach. Wyczuwalna także była atmosfera wspólnoty, która dodatkowo motywuje
do jeszcze lepszego przeżywania
tego czasu, pozostającego nam do
ŚDM. Pozwala zatrzymać się na
chwilę i przygotować się nie tylko
logistycznie, ale przede wszystkim
duchowo do spotkania młodych
całego świata z Ojcem Świętym.
Poprzez wolontariuszy inicjatywa
ŚDM trafi do każdej parafii i każdego domu. Z tego miejsca chcielibyśmy w imieniu organizatorów
podziękować wszystkim tym, którzy
przyczyniają się tworzenia grupy
wolontariuszy ŚDM.
Więcej informacji dotyczących
szkolenia znajdziecie na naszej
stronie internetowej www.mlodzież.drohiczynska.pl lub na fanpage www.facebook.com/sdm.
drohiczyn? ref=hl.
Wioleta Pietraszko

Obowiązywały zasady gry szybkiej

ciech Kudelski. Turniej zorganizował Klub Szachowy
„Skoczek” Siedlce.
Bardzo cieszą wyniki szachistów z PUKS „Fides”.
Wygrali w pięciu kategoriach wiekowych. Dziękujemy
serdecznie trenerce Agnieszce Dżbik za bardzo dobre
przygotowanie zawodników do turnieju. Młodym adeptom królewskiej gry życzymy kolejnych zwycięstw na
zbliżających się turniejach w Siedlcach, Warszawie
i Targówku. 
Ks. Krzysztof Domaraczeńko
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