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Prawdziwe szczęście daje
człowiekowi tylko prawda
o życiu, mająca korzenie
w zwycięstwie Chrystusa
nad śmiercią, głoszona
spokojnie, z miłością,
na wzór Apostołów.
Bp Tadeusz Pikus

Odwaga
zisiejsza niedziela – Dobrego
Pasterza rozpoczyna w KościeDle tydzień
modlitw o powołania

kapłańskie i zakonne. Powołanie
to tajemnica, wybranie i wielki
dar, dany tylko niektórym spośród nas. Intryguje, zadziwia,
ale i niestety coraz częściej jest
ośmieszane i deprecjonowane.
Właściwie nie ma dnia, żeby
w różnego rodzaju świeckich
mediach nie pojawiły się jakieś
szkalujące teksty. Ile w nich jest
prawdy, tak naprawdę nigdy
nie sprawdzimy i nie zweryfikujemy...
W orędziu na 52. Światowy
Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony właśnie dziś – 26 kwietnia,
w przesłaniu pt. „Wyjście, fundamentalne doświadczenie powołania” papież Franciszek pisze, że
„u podstaw każdego powołania
chrześcijańskiego jest to zasadnicze poruszenie doświadczenia
wiary: wierzyć to znaczy porzucić
samego siebie, porzucić wygodę
i bezkompromisowość swego «ja»,
aby skoncentrować nasze życie na
Jezusie Chrystusie”. Poza wszystkim wymaga ono, tak myślę,
odwagi, a na nią nie każdego stać.
Doceńmy ją więc i nie dajmy
się wciągać w bezprzedmiotowe
dyskusje.
Edyta Hartman

POWOŁANIE
TO PROCES
Z ks. Dariuszem Kucharkiem,
ojcem duchownym
seminarium drohiczyńskiego,
rozmawia ks. Mariusz Boguszewski

Bożena Sztajner/Niedziela

MYŚL
NA TYDZIEŃ

www.niedziela.pl

Dotknęli istoty – zaufali Bogu przez Maryję –
maturzyści na Jasnej Górze

tusem, jak ona się rozwija, jak jest dynamiczna, w jaki sposób staje
się ona codziennośKS. DARIUSZ KUCHAREK: – Wystarczycią mojego życia i jak
przekłada się na życie –
łoby zacytować św. Jana
moje postępowanie. Jeśli
Pawła II i powiedzieć,
dostrzegam, że te płaszże to jest „dar i tajemnica” – i nic więcej nie Ks. Dariusz
czyzny mojego życia,
dodawać. Powołanie to Kucharek
życia z Chrystusem, się
proces: chęć pójścia do semina- rozwijają – postępuję na drodze
rium czy wstąpienia do zakonu, do świętości (drodze ku kapłańcoś o czym młody człowiek myśli, stwu bądź życiu zakonnemu), to
z czym często walczy i się nie mogę mówić, że odkrywam moje
zgadza (pierwszy okres odkrywa- powołanie. Ważnym elementem
nia) i następnie seminarium – to jest również moje samopoczucie;
podstawowy czas, kiedy odkry- jeśli seminarium mnie denerwuwa się powołanie i czy posiada je, frustruje, jeśli się w nim źle
się zdolności, chęci i predys- czuję, to nie jest to moje miejsce.
pozycje do jego zrealizowania. Można to porównać przez anaByć w seminarium nie oznacza: logię do odkrywania drogi do
jestem księdzem, lecz rozeznaję małżeństwa i poszukiwania tej
i przygotowuję się do tego, czy jednej, wybranej osoby; jeśli ktoś
mogę nim być. Jeśli przyjmuje- zauważa, że dana relacja nie promy, że powołanie do kapłaństwa wadzi ku dobremu i jest toksyczbądź stanu zakonnego jest ele- na, to z niej rezygnuje. Ważną
mentem powołania do święto- rolę w życiu powołanego odgryści, to głównym miernikiem, czy wają też przełożeni i wychowawmam powołanie, jest odniesienie cy, to oni jakby z dystansu przydo mojej świętości, czyli mojej glądają się rozwojowi powołania
osobistej relacji z Jezusem Chrys- (jedni od strony zewnętrznej, inni
KS. MARIUSZ BOGUSZEWSKI: – W jaki sposób
odkrywa się powołanie?

Ks. Mariusz Boguszewski

nr

w numerze:

wewnętrznej) i pomagają ten
Boży głos rozwinąć i tego daru
nie zmarnować.

– Jak przeżyć dobrze Niedzielę
Dobrego Pasterza?

– Tak jak każdy dzień: aby był
najpiękniejszy w moim życiu.
Człowiek ochrzczony i wierzący
wie, jak powinien przeżyć Niedzielę Dobrego Pasterza: idę na
Eucharystię, żeby spotkać się
z moim Pasterzem, przyjąć Go
do mojego serca w Komunii św.
i dalej zanieść Chrystusa w świat,
poprzez moje postępowanie, czyli
iść z Pasterzem i za Pasterzem.
Może niektórym kojarzy się ten
dzień z modlitwą o powołania
czy o świętość kapłanów, ale jak
chcemy mieć świętych księży
w Polsce, to każdy wierzący powinien modlić się każdego dnia
o święte powołania do kapłaństwa i o świętych kapłanów.
– Na czym opiera się formacja
w seminarium i jaka jest rola ojca
duchownego?

– Formacja seminaryjna ma trzy
wymiary: aspekt ludzki, aspekt

dokończenie na str. VIII
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BIELSK PODLASKI –
SIEMIATYCZE
10 kwietnia w kościele pw.
Matki Bożej z Góry Karmel
w Bielsku Podlaskim
bp Tadeusz Pikus przewodniczył Mszy św. żałobnej za
śp. s. Elżbietę Teresę Kuncewicz
(89 lat) ze Zgromadzenia Sióstr
Karmelitanek od Dzieciątka Jezus. 11 kwietnia w kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Siemiatyczach
została odprawiona Msza św.
pogrzebowa, po której ciało
śp. s. Elżbiety spoczęło na
miejscowym cmentarzu.
DROHICZYN
W dniach 10-12 kwietnia Diecezjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Drohiczynie
zorganizowała kurs „Akwila
i Pryscylla”. Organizatorem
spotkania był ks. Robert Grzybowski – dyrektor SNE.
OLEKSIN – NAREWKA
11 kwietnia z Oleksina
k. Brańska wyruszył jednodniowy samochodowy 7. Podlaski
Rajd Śladami Żołnierzy
5. Wileńskiej Brygady AK,
który zakończył się w Narewce
Mszą św. sprawowaną w intencji poległych w walkach.
WĘGRÓW
12 kwietnia w parafii pw.
św. Antoniego z Padwy
i św. Piotra z Alkantary obchodom 5. rocznicy katastrofy
smoleńskiej przewodniczył
biskup senior Antoni Dydycz,
który również poświęcił tablicę
pamiątkową poświęconą
śp. Annie Walentynowicz.
WĘGRÓW – JARTYPORY
12 kwietnia z parafii pw.
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny oraz św. Piotra
z Alkantary i św. Antoniego
z Padwy w Węgrowie wyruszyła
piesza pielgrzymka do kaplicy
w Jartyporach na uroczystości
odpustowe ku czci Miłosierdzia
Bożego.
Ks. Krzysztof Żero

II

Byli z Jezusem na Kalwarii
złonkowie Stowarzyszenia
„Ojcowizna Ziemi Bielskiej”
Cz parafii
pw. Najświętszej Opatrzności Bożej w Niedzielę Palmową przed dworkiem Smulskich
w swojej parafii zaprezentowali
pierwszą część misterium Męki
Pańskiej według tekstu pochodzącego z Kalwarii Zebrzydowskiej.
Całość misterium przedstawili po
Mszy św. wieczornej w parafii pw.
Miłosierdzia Bożego w Bielsku
Podlaskim. W swojej parafii drugą
i trzecią część zaprezentowali
w Wielki Czwartek i Wielki Piątek.
Misteria kalwaryjskie wystawiane są już od przeszło 300 lat.
Teraz dzięki inicjatywie bielskiego
stowarzyszenia misterium mogli
obejrzeć bielszczanie. – Już po
raz drugi przygotowaliśmy
misterium, bogatsze w treści niż

Tadeusz Szereszewski

krótko

BIELSK PODLASKI

W inscenizację ukrzyżowania
Chrystusa na krzyżu wpisał się
motyw leżenia kapłana
na posadzce kaplicy

WĘGRÓW

Mądrość stół zastawiła obficie
M

łodzież z KSM przy parafii pw.
św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy kilka tygodni
brała czynny udział przygotowaniach do zmartwychwstania
Pańskiego. W Wielki Czwartek,
w dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa, zebraliśmy
się w kościele, aby wziąć udział
w Wieczerzy Pańskiej, przygotowanej przez Jezusa Chrystusa.
Następnie wspólnie czuwaliśmy
podczas adoracji, wzbogaconej
w śpiew i rozważania. Pochyliliśmy się nad życiem i cierpieniem
Jezusa. Każdy z nas wszedł do
ciemnicy i klęcząc obok Pana,
modlił się żarliwie w zakamarkach swej duszy. W tym pięknym
dniu złożyliśmy razem z innymi
grupami wszystkim kapłanom
najserdeczniejsze życzenia: wielu
łask, radości w powołaniu oraz
odwagi w głoszeniu Ewangelii.
Jako młodzież z KSM-u dziękowaliśmy za każdy dzień kapłańskiej posługi. W Wielką Sobotę
wzięliśmy również udział w Wigilii
Paschalnej, która jest centralnym
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momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego.
Młodzież ze scholi parafialnej
wraz z członkami Drohiczyńskich
Warsztatów Muzyki Liturgicznej
wzbogaciła Mszę św. o radosne
pieśni, głoszące zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu. Po procesji
rezurekcyjnej i błogosławieństwie
kapłana zebraliśmy się, aby – jak
nakazuje zwyczaj – złożyć sobie
najserdeczniejsze życzenia w Poranek Wielkanocny. Modlitwę rozpoczął asystent naszego oddziału
ks. Radosław Żukowski. Wokół
zebranych pojawił się również
ks. Piotr Karwowski, wikariusz
parafii. Wśród życzeń pełnych ciepła i radości krążyła święconka –
symbol Jezusa Zmartwychwstałego, nowego życia, oczyszczenia,
prawdy, siły, dostatku i odradzającej się wiosny.
Dziękujemy Ci, Jezu, za dar
zmartwychwstania, za to, że wziąłeś na swoje barki nasze słabości i odkupiłeś nas od grzechów.
Alleluja!
Martyna Zarzycka

poprzednie przed rokiem. W grę
zaangażowanych było wiele osób,
głównie moich parafian – mówi
proboszcz ks. Zbigniew Karolak.
– Niezwykle wzruszające sceny
modlitwy w Ogrójcu, pojmania,
Ostatniej Wieczerzy uświadomiły
nam ogrom cierpienia. W Wielki
Piątek miały miejsce sąd Piłata, męka i śmierć Chrystusa na
krzyżu.
W Wielki Piątek, w kaplicy pw.
Najświętszej Opatrzności Bożej,
w inscenizację ukrzyżowania
Chrystusa na krzyżu wpisał się
motyw leżenia kapłana – Księdza
Proboszcza na posadzce kaplicy.
Podczas nabożeństwa wystąpił
także męski chór parafialny,
wykonując przepięknie pieśni
pasyjne podczas adoracji krzyża.
Tadeusz Szereszewski

ZAPROSZENIE
DO HAJNÓWKI

Uczczą
ofiary Katynia
i katastrofy
smoleńskiej
2 maja o godz. 10
w kościele Sióstr KlaryWseksobotę
od Wieczystej Adoracji

w Hajnówce zostanie odprawiona uroczysta Msza św. pod
przewodnictwem bp. Tadeusza
Pikusa, ordynariusza diecezji
drohiczyńskiej. Po Mszy św.
nastąpi odsłonięcie i poświęcenie pomnika upamiętniającego
ofiary Katynia i katastrofy smoleńskiej. Będzie to druga Msza
św. z comiesięcznego cyklu Mszy
św. w intencji Ojczyzny, sprawowanych w Hajnówce i okolicach.
Członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika zachęcają
do udziału w tym patriotycznym
święcie, świadczącym o zachowaniu pamięci o bolesnych
momentach naszej wspólnej
historii.
Red.
www.niedziela.pl

wiadomości

DOMANOWO

zapraszamy

wowej w Domanowie odbył się
5. Turniej Piłki Nożnej Halowej
drużyn mieszanych, upamiętniający założyciela Stowarzyszenia
Parafiada – śp. o. Józefa Jońca,
który zginął tragicznie pięć lat
temu w katastrofie smoleńskiej
Zawody od początku rozgrywane są z inicjatywy ks. Walentego Wojtkowskiego przy dużym
współudziale dyrektora i nauczycieli szkoły w Domanowie. Patronat honorowy nad imprezą sprawuje wójt gminy Brańsk.
Tradycyjnie podczas rozpoczęcia zawodów wszyscy uczestnicy
uczcili pamięć tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem minutą
ciszy i modlitwą za zamarłych.
W turnieju wzięły udział zespoły reprezentujące szkoły podstawowe z ternu gminy Brańsk. Po
losowaniu rozpoczęto sportowe
zmagania systemem „każdy
z każdym”. W wyniku zaciętej
i stojącej na wysokim poziomie
w sferze fair play rywalizacji końcowa klasyfikacja przedstawia się

Jarosław Usakiewicz

Ojcze Józefie, pamiętamy i dziękujemy
jcze Józefie, pamiętamy i dzięO9 kwietnia
kujemy”. Pod takim hasłem
w Szkole Podsta-

W Szkole Podstawowej w Domanowie upamiętniono założyciela
Stowarzyszenia Parafiada – śp. o. Józefa Jońca

następująco: I miejsce – SP
w Domanowie, II – SP w Holonkach, III – SP w Mniu, IV – SP
w Chojewie, V – SP w Świrydach.
Najlepsze trzy zespoły otrzymały
puchary, medale oraz pamiątkowe
dyplomy. Królem strzelców turnieju został Bartłomiej Jankowski (SP Domanowo), a najlepszym
bramkarzem Dariusz Szpakowski

(SP Holonki). Nad prawidłowym
przebiegiem imprezy czuwała
Monika Zalewska – sędzia główny
zawodów. Tradycyjne po wyczerpujących zmaganiach sportowych
na wszystkich zawodników czekały gorący poczęstunek oraz wata
cukrowa przygotowana przez
Parafialny Zespół Caritas.
Jarosław Usakiewicz

DROHICZYN

z diecezji drohiczyńskiej. Uczestników przywitał
wikariusz generalny i rektor WSD w Drohiczynie
ks. Tadeusz Syczewski. W rekolekcjach uczestniczyło 80 kapłanów, zaś ćwiczeniom duchowym
przewodniczył ks. inf. Jan Sikorski z Warszawy.
Rekolekcjonista skupił się w swych rozważaniach
nad obecną problematyką roku duszpasterskiego,
czyli wewnętrznej przemiany, potrzebnej każdemu
człowiekowi, w tym przede wszystkim kapłanom.
W konferencjach pochylał się on też nad problematyką wiary, której umacnianie konieczne jest do
owocnej pracy duszpasterskiej kapłanów, odwołując się do przesłania i przykładów zawartych na
kartach Pisma Świętego oraz własnych życiowych
doświadczeń jako duszpasterza parafialnego, profesora i wychowawcy seminaryjnego oraz kapelana
więziennictwa.
www.niedziela.pl

Ks. Artur Płachno

Rekolekcje kapłańskie
Seminarium Duchownym w DrohiczyWw tymWyższym
nie od 7 do 9 kwietnia odbywała się pierwsza
roku seria rekolekcji kapłańskich dla księży

Ćwiczeniom duchowym przewodniczył
ks. inf. Jan Sikorski z Warszawy

W czasie rekolekcyjnym była też okazja do własnej refleksji i rozmowy z Bogiem na adoracji Najświętszego Sakramentu.
Biskup drohiczyński Tadeusz Pikus spotkał
się z uczestnikami rekolekcji oraz przewodniczył
Eucharystii. 
Ks. Artur Płachno

NAUCZYCIELE
Spotkania nauczycieli z ich
diecezjalnym duszpasterzem
ks. Robertem Grzybowskim
odbędą się w następującym
porządku: 11 maja o godz. 19
w sali neokatechumenalnej
przy kościele pw. św. Jana
Bosko w Sokołowie Podlaskim (dek. sokołowski i dek.
sterdyński), 12 maja o godz.
19 w Węgrowskim Ośrodku
Kultury przy ul. Mickiewicza
4a (dek. węgrowski), 14 maja
o godz. 18 w sali konferencyjnej LO w Łochowie przy
ul. Wyspiańskiego 18 (dek.
łochowski), 18 maja o godz.
19 w dawnej Szkole Muzycznej w Bielsku Podlaskim przy
ul. Żwirki i Wigury 4 (dekanaty
bielski, hajnowski i brański),
19 maja o godz. 19 w Siemiatyckim Ośrodku Kultury przy
ul. Zaszkolnej 1 (dek. siemiatycki i dek. nadbużański)
i 20 maja o godz. 18 w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury
przy ul. Mostowej 5 (dek.
ciechanowiecki i ewentualnie
dek. brański).
PRZEDSZKOLA
13 maja w Katolickim Przedszkolu św. Antoniego w Węgrowie, z udziałem bp. Tadeusza Pikusa oraz laureatów
konkursu, odbędzie się finał
diecezjalnego konkursu dla
przedszkolaków pt. „Wszystko,
co żyje, niech chwali Maryję”.
Ks. Krzysztof Żero

niedziela
podlaska
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
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WĘGRÓW

Sakrament na wagę złota

przyjęła sakrament bierzmowania
z rąk pasterza diecezji drohiczyńskiej bp. Tadeusza Pikusa. W sobotniej uroczystości oprócz kapłanów
z Węgrowa i dekanatu węgrowskiego uczestniczyli również ks. Tomasz
Szmurło, sekretarz Księdza Biskupa,
oraz gościnnie ks. Zbigniew Koman,
kapłan archidiecezji lubelskiej, który
obecnie przebywa na misji w Rosji.
W tym roku do bierzmowania przystąpiło 27 dziewcząt oraz 15 chłopców. Przygotowania trwały prawie rok pod kierunkiem ks. Marka
Laszuka, a później ks. Piotra Karwowskiego. Kandydaci uczestniczyli
w systematycznych spotkaniach, na
których poruszane były tematy, takie
jak wiara, modlitwa, sakramenty
i wiele innych. Przez cały czas przygotowań młodzież przystępowała
do comiesięcznej spowiedzi, uczestniczyła w parafialnych Wieczorach
Wiary organizowanych przez miejscowy oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, czynnie brała

DROHICZYN

Klaudia Kędzior

parafii pw. św. Piotra z AlkanWw Węgrowie
tary i św. Antoniego z Padwy
11 kwietnia młodzież

Bierzmowani wyrazili wdzięczność Pasterzowi diecezji
za dar udzielenia sakramentu bierzmowania

udział w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Drodze Krzyżowej
i „Gorzkich żalach”. W ostatnim tygodniu przygotowań, który początek
stanowił Wielki Czwartek, młodzież
codziennie gromadziła się na wspólnej modlitwie.
Na wstępie Mszy św. Biskupa
Drohiczyńskiego powitali proboszcz
ks. Romuald Kosek, przedstawiciele
rodziców młodzieży państwo Marek
i Anna Soszyńscy, a następnie sama
młodzież poprosiła Pasterza o udzie-

lenie sakramentu bierzmowania.
W homilii Ksiądz Biskup swoje
rozważania rozpoczął od tajemnicy paschalnej, ukazując sens bycia
chrześcijaninem i podążania za
Chrystusem. Do tego potrzebny jest
dar Ducha Świętego, bez którego
nie można dawać świadectwa, że
On prawdziwie zmartwychwstał.
Zachęcił młodych ludzi, aby korzystając z darów Ducha Świętego,
mężnie kroczyli przez swoje życie,
niosąc innym ludziom nadzieję

„P&P” – kolejne spotkanie wolontariuszy ŚDM

słoneczną sobotę 11 kwietnia
po raz kolejny w Drohiczynie
Wspotkała
się grupa wolontariuszy

były zagadnienia dotyczące bezpiecznego odnalezienia się w tłumie
i kierowania ludźmi w sposób odpowiedzialny. Zanim jednak młodzież
poznała zagadnienia przewidziane
w programie, zebrała się w drohiczyńskiej katedrze na Mszy św.

Ewelina Trusiak

Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kolejne z cyklu pięciu
spotkań odbyło się pod hasłem:
„P&P”. Priorytetami tego spotkania

Wolontariusze uczyli się, jak udzielać pierwszej pomocy

IV

chrześcijańskiej radości, wypływającej ze spotkania z żywym Jezusem. Po homilii kandydaci razem
ze swoimi świadkami procesyjnie
podchodzili do Księdza Biskupa.
Na koniec Mszy św. bierzmowani
wyrazili wdzięczność Pasterzowi
diecezji za wielki dar udzielenia
sakramentu bierzmowania, rodzicom za obecność oraz wsparcie
w czasie przygotowań, kapłanom
oraz wszystkim, którzy przyczynili
się do uświetnienia tego wyjątkowego dla nich wydarzenia.
Owocem przygotowania do
bierzmowania jest dar dla parafii. W tym roku bierzmowani
postanowili, za podpowiedzią
Księdza Proboszcza, ofiarować
dar ołtarza: kielich mszalny oraz
dwa ornaty – fioletowy i biały
z wizerunkiem patrona parafii
św. Piotra z Alkantary. Po błogosławieństwie młodzież z rąk bp. Tadeusza otrzymała pamiątkę sakramentu bierzmowania – katechizm
dla młodych, tzw. Youcat, a następnie ustawiła się do pamiątkowego
zdjęcia. 
Klaudia Kędzior
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pod przewodnictwem ks. Andrzeja
Lubowickiego – dyrektora Wydziału
Młodzieży i asystenta diecezjalnego
KSM. W homilii ks. Andrzej mówił
o wolontariacie jako misji oraz
o korzyściach duchowych, jakie niesie za sobą bycie wolontariuszem.
Kolejnym punktem spotkania
była prelekcja rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji
w Sokołowie Podlaskim Sławomira
Tomaszewskiego. Wolontariusze
dowiedzieli się, jak powinno się
wspomagać służby odpowiedzialne
za bezpieczeństwo podczas tzw.
imprez masowych. Oprócz tego
młodzież poznała zagrożenia
mogące wystąpić podczas Światowych Dni Młodzieży oraz jak
powinno wyglądać przygotowanie do zabezpieczenia spotkań,
w których bierze udział duża grupa
ludzi. Tomaszewski przypomniał
wolontariuszom, że powinni znać
odpowiedź na każde pytanie doty-

czące ŚDM, tak aby pomóc młodzieży z innych krajów uczestniczących w tym wydarzeniu.
Następnie głos zabrała Danuta
Grodzka – wieloletni przewodnik
turystyczny naszej diecezji, która
opowiedziała, jakie atrakcje można
pokazać uczestnikom ŚDM 2016,
którzy przybędą do naszej diecezji
na Tydzień Misyjny poprzedzający
spotkanie w Krakowie.
Ostatnimi punktami sobotniego
spotkania były zajęcia ze strażakami z Komendy Powiatowej PSP
w Siemiatyczach, którzy uczyli, jak
udzielać pierwszej pomocy, oraz
praca w grupach o tym, jakie są
plusy i minusy płynące z bycia
wolontariuszem, prowadzona przez
państwa Iwaniuków.
Kolejne spotkanie wolontariuszy
odbędzie się w dniach 29-31 maja
pod hasłem: „Koniec języka za przewodnika”. Zapraszamy!
Ewelina Trusiak
www.niedziela.pl

Zdjęcia: Bożena Sztajner/Niedziela
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W Sali o. Augustyna Kordeckiego młodzi
uczestniczyli w programie ewangelizacyjnym
„Błogosławieni czystego serca…”

Bp. Tadeusza Pikusa
powitał ks. Andrzej
Lubowicki

DOTKNĘLI ISTOTY – ZAUFALI BOGU PRZEZ MARYJĘ
EDYTA HARTMAN

Jak wielu przed nimi, również
z naszej diecezji w czwartek
9 kwietnia na Jasną Górę
przybyli tegoroczni maturzyści,
by u tronu Królowej Polski
prosić o potrzebne łaski
na czas matury
i o rozeznanie drogi życiowej
spotkaniu po raz pierwszy jako ordynariusz
drohiczyński uczestniczył bp Tadeusz Pikus.
WZwracając
się do młodzieży przed pierwszym
punktem jasnogórskiego spotkania, życzył jej
wspanialej przygody – przygody życia, spotkania
z Maryją, która milczy za obrazem, a zarazem
mówi do każdego, kto tylko zechce wsłuchać
się w Jej słowa.

Warto poczekać
W Sali o. Augustyna Kordeckiego młodzi wraz
ze swymi katechetami, nauczycielami i duszpasterzami uczestniczyli w programie ewangelizacyjnym „Błogosławieni czystego serca…”,
przygotowanym przez ks. Michała Misiaka
z archidiecezji łódzkiej, rozpoznawalnego twórcę dyskotek ewangelizacyjnych w Bełchatowie
i Łodzi, które prowadził wraz z grupą młodzieży
z Ruchu Światło-Życie. I właśnie swoimi refleksjami i efektami tej zaskakującej działalności
dzielił się z młodymi ks. Michał, „bo Bóg, by nas
przytulić, wysłuchać, często przychodzi w drugim
człowieku”. Później w programie było świadectwo Leny i Maćka, którzy na spotkanie przybyli
z synkiem Franiem. Młode małżeństwo mówiło
o poszukiwaniu miłości, czystości, wierności i że
www.niedziela.pl

warto poczekać na tę jedyną, na tego jedynego.
A nade wszystko, że warto zaufać i dać się
w swoim życiu poprowadzić Bogu.

Sam na sam z Matką Boga
Kolejno w programie było nabożeństwo Drogi
Krzyżowej na wałach jasnogórskich, w które
czynnie zaangażowali się młodzi – rozważania
prowadzili maturzyści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, którym przewodzili księża Grzegorz Ziembowski i Łukasz
Borzęcki. Apel Jasnogórski o godz. 21 rozpoczął
chyba najważniejszy punkt spotkania – czuwanie
w Kaplicy Cudownego Obrazu (odpowiedzialni
za nie byli maturzyści z Zespołu Szkół w Siemiatyczach przygotowani przez ks. Mariusza
Woltańskiego). Był to czas sam na sam z Matką
Boga, czas wsłuchiwania się w Jej głos, powierzania, radości, ale i smutków, i bolączek, które
nieobce są każdemu bez wyjątku, niepewności,
co będzie dalej, jak potoczą się nasze dalsze losy.

Ważny drogowskaz
A potem już tylko Akt Zawierzenia Maturzystów,
podziękowanie Księdzu Biskupowi (odpowiedzialni ks. Michał Kisiel z uczniami z Zespołu
Szkół w Drohiczynie) i Eucharystia z homilią
pod jego przewodnictwem o godz. 24, wieńcząca
pielgrzymkę maturzystów, i jakże ważny drogowskaz: „Kochana młodzieży, macie nieskończoną liczbę dróg do wyboru. Przed wami będzie
ten moment wybierania, i wybierzecie swoją
drogę życia tu, na ziemi, ale pamiętajcie, by ona,
droga waszego życia, wpisała się w drogę, która
ma imię Jezus: Ten, który będzie fundamentem
domu naszego życia” – podkreślił Pasterz diecezji.
Organizatorami spotkania były Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży i Wydział Młodzie-

ży, stąd na Jasnej Górze nie mogło zabraknąć
ks. Andrzeja Lubowickiego, ks. Łukasza Suszki
oraz dyrektora Wydziału Katechezy i Szkolnictwa
Katolickiego ks. Krzysztofa Mielnickiego.

Bp Tadeusz Pikus
dla „Niedzieli Podlaskiej”:
– Takich pielgrzymek nie mieliśmy, wyjeżdżały
niektóre szkoły, ale to na zasadzie takich indywidualnych wyjazdów, natomiast nie było to
organizowane tak masowo. Ja w Częstochowie
znalazłem się dopiero po maturze. Przez wiele lat,
kiedy przyjeżdżałem tu z młodzieżą, maturzystami archidiecezji warszawskiej, to dowiadywałem
się, że wielu z nich bywało w sanktuariach świata, a na Jasną Górę przyjechali po raz pierwszy.
Także to jest taka okazja, która pozwala wielu
młodym być właśnie w tym miejscu, stolicy
duchowej narodu polskiego.
Dzisiejsze spotkanie oceniam bardzo dobrze,
ponieważ została stworzona atmosfera, ale jednocześnie rozwinięta też myśl duchowa, a więc
nie tyle mówienie o sprawach zewnętrznych,
takich, które są ważne na pewno, ale nie dotykają
istoty naszego życia, mianowicie odpowiedzi
i jednocześnie wskazania, co tak naprawdę jest
najważniejsze. Tutaj padły słowa bardzo ważne:
żeby w pewnym momencie podjąć decyzję odnośnie własnego życia, dokonać wyboru, ale też żeby
trochę odejść od siebie, od swojego myślenia,
swojego planowania, a zdać się na Boga, zaufać
Mu. Myślę, że dla wielu, takie mam przeczucia,
może być to bardzo cenna wskazówka, by tutaj,
za wstawiennictwem Maryi, która – jak powiedziałem – żywa jest i milczy, ale czasami i mówi,
podjąć decyzję i rzeczywiście zaufać Bogu, zaufać
też Maryi, przez to potem człowiek inaczej patrzy
na życie, ufa, może czasami i zawodzi się, ale
godzi się i przyjmuje to, co niesie życie.I
26 kwietnia 2015 . nr 17 (1062) niedziela
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Caritas Diecezji Drohiczyńskiej już
od niemal 15 lat prowadzi działalność charytatywną, która dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli ma
szansę dalszego rozwoju i obejmowania swą pomocą coraz większej
rzeszy dzieci, osób ubogich, niepełnosprawnych czy poszkodowanych.
11 kwietnia, w przeddzień Niedzieli
Miłosierdzia Bożego, księża, wolontariusze, przedstawiciele samorządów i instytucji lokalnych, a przede
wszystkim wychowankowie Caritas
obchodzili swoje święto. Uroczysta
gala, podczas której wręczono także
nagrody „Pro Christo”, odbyła się
w Sokołowskim Ośrodku Kultury

Tegoroczni laureaci nagrody „Pro Christo”
z ks. Łukaszem Gołębiewskim i bp. Tadeuszem Pikusem

ŚWIĘTO CARITAS DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ
KAROLINA SKIBNIEWSKA

O

bchody święta Caritas Diecezji Drohiczyńskiej rozpoczęła Msza św. w sanktuarium
Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył
i słowo Boże wygłosił bp Tadeusz Pikus. Zarówno podczas Eucharystii, jak i na uroczystej gali
Ksiądz Biskup podkreślał rolę miłosierdzia
w codziennej działalności Caritas, które – jak
mówił – łamie wszelkie bariery i łączy ludzi.

Nie zapomniano
o części artystycznej

„Miłosierdzie, którego źródłem jest Bóg,
ogarnia każdego człowieka. Przyjaciela i wroga.
Chorego i zdrowego. Miłosierdzie ma tę moc,
która stanowi barierę nie do przebycia. Tam,
gdzie ono jest, jest także pełna jedność ludzi
ułomnych i grzesznych. Miłosierdzie tworzy
i buduje. Zarówno człowieka, jak i wspólnotę –
tłumaczył, dodając, że każdy z nas powinien nie
tylko nauczyć się nieść pomoc, ale i ją przyjmo-

VI
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wać. – Caritas powinna pomóc nam wszystkim,
byśmy stawali się ludźmi miłosierdzia... Caritas
jest sercem działania i misji Kościoła. Bez niej
właściwie jesteśmy teoretykami. Mamy mieć
serce duże, mocne, kochające i wybaczające”
– zakończył Ksiądz Biskup.
Spotkanie w Sokołowskim Ośrodku Kultury rozpoczęło się dość zaskakująco. Jako
pierwsi przed publicznością wystąpili Aneta
Kocak i dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ks. Łukasz Gołębiewski, wykonując utwór „Halleluja”. Potem przyszedł czas na prezentację
dotychczasowej działalności Caritas, a także
warsztatów terapii zajęciowej oraz świetlic
środowiskowych działających m.in. w Rudce,
Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach i Sokołowie Podlaskim. Był również czas na występy
artystyczne i podziękowania, które składali
m.in. Izabela Siander – pełnomocnik wojewody
mazowieckiego ds. kontaktów z organizacjami
pozarządowymi, senator RP Maria Koc, marszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa
Orzełowska, ks. Marek Dec – sekretarz Caritas
Polska oraz w imieniu senatora Waldemara
Kraski – Joanna Malinowska i Jerzy Błoński.
Ważnym punktem spotkania było wręczenie
odznaczeń „Pro Christo” w postaci krzyża
z symbolem Caritas, które przyznawane są
za szczególne osiągnięcia na polu działalności dobroczynnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego. Przesłaniem
nagrody jest przypomnienie słów Pana Jezusa:

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25, 40).
O przyznaniu statuetki decyduje Kapituła
pod przewodnictwem kanclerza – bp. Tadeusza Pikusa. W 2014 r. otrzymali ją:
bp Antoni Pacyfik Dydycz za powołanie
i opiekę pasterską nad Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, s. Barbara Konobrodzka za
18-letnią pracę w sekretariacie Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz państwo Hanna
i Konstanty Strusowie za wieloletnie wspieranie działalności charytatywnej diecezjalnej
Caritas. W tym roku nagrodzono natomiast:
ks. Krzysztofa Kisielewicza, proboszcza parafii
pw. Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim, który przez 7 lat sprawował funkcję
dyrektora diecezjalnej Caritas, wolontariuszkę z 20-letnim stażem Agnieszkę Olendzką,
opiekującą się m.in. Szkolnym Kołem Caritas
w Gimnazjum nr 2 i Parafialnym Zespołem
Caritas przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach, oraz państwo Joannę
i Andrzeja Zajączkowskich – przedsiębiorców
z Brańska, od wielu lat zaangażowanych we
współpracę z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej,
bezinteresownie służących swoim taborem
samochodowym.
Sobotnie spotkanie prowadzili dyrektor
WTZ działającego w Domu Miłosierdzia im.
Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim Paweł
Kryszczuk i wychowawca Aneta Kocak.I
www.niedziela.pl

Zdjęcia: Karolina Skibniewska
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WIELKI TYDZIEŃ I ŚWIĘTA Z KSIĘŻMI BISKUPAMI
MAREK SOBISZ

Ks. Artur Płachno

Wielki Piątek, Liturgia Męki Pańskiej w Mielniku

Mariusz Demidziuk

Wielka Sobota,
Liturgia Wigilii Paschalnej
w Horoszkach Dużych

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Rezurekcja w Drohiczynie

www.niedziela.pl
www.niedziela.pl

Ks. Artur Płachno

Wielki Czwartek, Msza św. Krzyżma
w drohiczyńskiej katedrze

Ks. Artur Płachno

Z

godnie z tradycją, jaka istnieje
na terenie naszej diecezji, podczas świętych dni upamiętniających mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Biskup
Drohiczyński celebruje liturgię
w różnych miejscach. W tym roku
po raz pierwszy jako pasterz diecezji
drohiczyńskiej tym uroczystościom
przewodniczył bp Tadeusz Pikus.
Rozpoczął od Mszy św. Krzyżma
w drohiczyńskiej katedrze w Wielki Czwartek, którą celebrował
z kapłanami diecezji drohiczyńskiej, poświęcając oleje, które będą
używane w ciągu roku w parafiach
do posługi sakramentalnej. Następnie w Wielki Czwartek celebrował
on Eucharystię Wieczerzy Pańskiej
w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie.
W Wielki Piątek Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył w kościele pw.
Przemienienia Pańskiego w Mielniku. Natomiast Liturgii Wigilii
Paschalnej – w konkatedrze pw.
Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny w Sokołowie Podlaskim. Ponadto poświęcił też pokarmy we wsiach w parafii Wyszki.
Natomiast Mszy św. rezurekcyjnej
w Niedzielę Wielkanocną przewodniczył w drohiczyńskiej katedrze.
Z kolei biskup senior Antoni
Dydycz, który współkoncelebrował
Mszę św. Krzyżma w katedrze, rozpoczął od przewodniczenia w Wielki
Czwartek Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w sanktuarium Trójcy Świętej
i św. Anny w Prostyni. W Wielki

Piątek Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył w kościele zakonnym
Sióstr Klarysek pw. św. Klary w Hajnówce. Liturgii Wigilii Paschalnej –
w parafii pw. Matki Bożej Anielskiej
w Horoszkach Dużych. W poranek
Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego poprowadził on procesję
rezurekcyjną i celebrował uroczystą Eucharystię w parafii pw. Matki
Bożej Anielskiej w Horoszkach
Dużych, która jest najmniejszą
wspólnotą parafialną na terenie
naszej diecezji. 
I
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Radykalny czy racjonalny?
kazuje się, że nawet kampania prezydencOBożego!
ka może mieć wpływ na interpretację Słowa
Ostatnio Bardzo Ważne Osoby chętnie

powtarzają zasygnalizowane w tytule zestawienie, rozważając, czy wobec problemów życia
społecznego lepszy jest „radykalizm”, czy „racjonalizm”, sugerując zarazem, że lepszy jest ten
drugi. Jak to zwykle bywa, odpowiedź zależy od
tego, jaką treść podkłada się pod dane pojęcie.
Nasuwa się jednak proste pytanie: czy Jezus był
bardziej radykalny, czy racjonalny? W konsekwencji: jaki ma być Kościół i jaką postawę ma
przyjąć człowiek wierzący?
Św. Piotr nie miał jakichkolwiek obaw, gdy
przed Sanhedrynem tłumaczył, że „w imię Jezusa
Chrystusa Nazarejczyka chory człowiek uzyskał
zdrowie”, dodając dobitnie, iż chodzi o tego
właśnie Jezusa, którego przełożeni ludu wydali
na krzyżową śmierć, a którego „Bóg wskrzesił
z martwych”. On również stał się „kamieniem
węgielnym” Kościoła i jedynym Zbawicielem.
Poza Chrystusem nie znajdziemy zbawienia!
Jezus sam siebie ukazuje jako „dobrego pasterza”.

W Jezusie radykalizm
spotkał się z racjonalizmem
tak mocno, że jeden i drugi
stały się sobie niezbędnie
potrzebne. Rozumna, czyli
racjonalna i logiczna postawa
nakazuje poszukiwać prawdy
(Dz 4, 12) o życiu, sensie naszej ziemskiej wędrówki, jej celu i sposobie dotarcia do niego. Okazuje się, że największe dobro, jakim jest zbawienie, wymaga nieraz
poświęcenia mniejszych dóbr. Czasami takim
„mniejszym dobrem” bywa nawet życie doczesne,
a nie tylko ewentualne zwycięstwo w wyborach
i poparcie w sondażach… Tę prawdę muszą
ciągle odkrywać pasterze Kościoła, wiedząc, że
wierność Ewangelii i podjętym zobowiązaniom
pociąga za sobą wielką cenę. Wierni i pasterze
muszą pamiętać, że są sprawy, co do których nie
ma dyskusji i nie może być mowy o tzw. kompromisie, ponieważ oznaczałoby to fałszowanie
Bożego Słowa i ryzyko utraty nieba!

Ks. Tomasz Pełszyk

„I nie ma w żadnym innym zbawienia,
gdyż nie dano ludziom pod niebem
żadnego innego imienia,
w którym moglibyśmy być zbawieni”


Charakteryzuje Go rzecz zupełnie niezwykła:
inaczej niż najemnik, On „życie swoje daje za
owce”. Dobry Pasterz nie spocznie, dopóki nie
sprowadzi do „jednej owczarni” również zagubionych owiec. Całe to dzieło wpisane jest ściśle
w ojcowską miłość Boga, według której sensowne
jest oddanie życia za tych, których się kocha. O tej
miłości naucza św. Jan Apostoł, pokazując jej
perspektywy: dar dziecięctwa Bożego, który ma
się wypełnić w czymś, czego teraz jeszcze żaden
ludzki język nie potrafi nazwać, a co „umiłowany
uczeń” nieśmiało określa jako „podobieństwo
do Niego”: w Chrystusie ujrzymy samych siebie
w całej prawdzie chwały i wiecznego szczęścia!

POWOŁANIE TO PROCES
dokończenie ze str. I
intelektualny i aspekt duchowy.
Aspekt ludzki polega na pracy nad
sobą jako nad człowiekiem; żeby
być dobrym księdzem, to najpierw
muszę być dobrym człowiekiem.
Upraszczając: patrzę, jakich ludzi
chciałbym spotykać w moim życiu,
jakie są moje oczekiwania w stosunku do nich i ten obraz przykładam do samego siebie, wtedy
dostrzegam, co jeszcze muszę
poprawić w moim człowieczeństwie. Drugi aspekt – intelektualny
jest zbliżony do tego, co nazywamy studiowaniem, to zdobywanie
odpowiedniej wiedzy teologiczno-pedagogicznej, aby ukończyć studia magisterskie z zakresu teologii. Oczywiście plan studiów jest
tak ułożony, aby w jak najlepszy
sposób przygotować młodego
człowieka do kapłaństwa. Ostatni element to formacja duchowa,
czyli to, co zostało już powiedziane: moja żywa relacja z Jezusem
Chrystusem – i tutaj wchodzimy
na obszar posługi ojca duchownego. Moim głównym zadaniem
jest towarzyszenie seminarzystom
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w ich duchowej formacji, czuwanie
nad tym, aby mieli czas na modlitwę wspólną i osobistą, czas na
adorację, aby Eucharystia stawała
się centrum ich życia. Owo towarzyszenie odbywa się również na
drodze sakramentu spowiedzi oraz
w rozmowach duchowych, podczas których podejmujemy kwestie dotyczące duchowego rozwoju
danej osoby lub przeszkód, jakie
się pojawiają. Głoszenie kazań,
konferencji, wspólne modlitwy
z seminarzystami to również
rola ojca duchownego oraz ogólnie bycie i tworzenie seminaryjnej
wspólnoty.
– Kiedy i komu oraz jakie dokumenty powinien przedstawić kandydat
do seminarium?

– Kiedy: czerwiec – wrzesień;
komu: ksiądz rektor lub ksiądz
prefekt seminarium; jakie dokumenty: świadectwo maturalne,
akt chrztu, opinię księdza proboszcza i ostatniego katechety
oraz podanie o przyjęcie do seminarium.
Z ks. Dariuszem Kucharkiem
rozmawiał ks. Mariusz
Boguszewski
www.niedziela.pl

