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Godni życia – IX Golgota Młodych
w Serpelicach
Spotkania formacyjne Bractwa
Matki Bożej z Góry Karmel

MYŚL
NA TYDZIEŃ

Św. Stanisław
Kostka
św. Stanisława KostPgłaostać
ki, patrona młodzieży, odlewprawdzie czasowo, jednak
z racji na heroizm życia może być
dla współczesnych młodych ludzi
doskonałym przykładem, aby mieć
w życiu marzenia i pasje, które
z determinacją warto realizować.
Jego decyzja o wyruszeniu do
Rzymu, aby tam wstąpić w szeregi jezuitów, świadczy o wielkim
duchu i chęci przeżycia czegoś niezwykłego przez młode pokolenie.
Warto może w tym miejscu zastanowić się: czy ja jako rodzic, pedagog, czy też katecheta, dostrzegam ideowość w życiu młodych
ludzi? Czy nawet dostrzegając,
nie zabijam w nich już na samym
początku tego wielkiego pragnienia zdobycia świata i znaczenia
wśród rówieśników? Ten wielki
dar, który Pan Bóg złożył w młodym pokoleniu, warto obserwować
i odpowiednio ukierunkować, aby
mogli się rozwijać i jednocześnie
współtworzyć na miarę samych
siebie najbliższe otoczenie. Może
zaproszeniem niech staną się
kwartałowe dni za młodych, które
w najbliższych czasie będziemy
obchodzili w parafiach, a także Tydzień Wychowania (13-20 września). Niech będą wielkim świętem
młodych i z młodymi.
Marek Sobisz

www.niedziela.pl

KRZYŻ

I UKRZYŻOWANY
C

harakterystyczne dla współczesności jest podejmowanie dyskusji na tematy związane z wiarą,
szczególnie zaś na temat płynących
z nich zasad życia, z jednoczesną
deklaracją osobistej niewiary. Zastanawiające jest to, że ateistów tak
mocno może dotykać treść nauki
głoszonej przez Kościół, chyba że
chodzi jednak o „wierzących inaczej” – doskonale zakamuflowanych
chrześcijan, radzących sobie… bez
Chrystusa! Najtrudniejsze w odniesieniu do Mesjasza – nawet dla ludzi
autentycznie wierzących – jest stanięcie wobec Jego cierpienia i uświadomienie sobie sensu krzyża.
„Trzecia pieśń Sługi Pańskiego”
ma niewątpliwie odniesienie do
konkretnych, niezwykle bolesnych
– osobistych doświadczeń Izajasza.
Kościół odczytuje ten tekst w kluczu mesjańskim. Jezus, podejmując zbawczą Mękę, doskonale wiedział, co Go czeka. Nie cofnął się
ani o krok, chociaż perspektywa
cierpienia była przerażająca… Motywem tłumaczącym Jego postawę jest
aż porażające swą prostotą zdanie:
„Pan Bóg mnie wspomaga!”. Jeśli tak

Graziako

Bez miłości siebie,
nie potrafimy
kochać innych,
tak jak siebie
samego.
Bp Tadeusz Pikus

rzeczywiście jest, to teraz nie liczy się
nic, co początkowo przerażało – ani
zniewagi, ani oplucie, ani „bijący”,
ani „rwący brodę”. Doświadczający
podobnych problemów Psalmista
wzywa z ufnością Bożego imienia:
„Panie, ratuj moje życie!”. Odczytując w takim kontekście odpowiedź
Piotra na pytanie o tożsamość
Nauczyciela, trzeba też zrozumieć,
że po ludzku łatwo powiedzieć,
iż On jest Mesjaszem, natomiast
przyjąć w tej samej chwili prawdę,
że „Syn Człowieczy będzie cierpiał,
że zostanie zabity, ale po trzech
dniach zmartwychwstanie”, okazało
się na razie ponad siły Apostoła.
Piotr słuchał Mistrza, ale okazało
się, że nie zrozumiał logiki Odkupienia i związanej z tym nierozdzielnie
zasady podążania za Panem, która
zakłada „zaparcie się siebie, wzięcie
swego krzyża i naśladowanie Jezusa”. Kiedy św. Jakub powiąże prawdziwą wiarę z uczynkami miłości,
dopowie tym samym, że podobnie
jak u Chrystusa deklaracja miłości do ludzi została potwierdzona
praktycznie przez Ofiarę krzyżową,
tak dla wierzących istotne będą nie

piękne słówka, lecz dobro ofiarowane potrzebującym bliźnim.
Dyskusje o wierze mają sens,
pod warunkiem wszakże dobrego wczytania się w słowo Boże.
Obok Biblii koniecznie musi sta-

Miłuję Pana,
albowiem usłyszał
głos mego
błagania,
bo skłonił ku mnie
swe ucho w dniu,
w którym
wołałem.
(Ps 116A, 1-2)
nąć krzyż. Słowo i Znak – te dwa
elementy prowadzą nas w sposób
nieomylny do odkrycia przy nas
i w nas żywej obecności Jezusa. Nie
da się przejść obok nich obojętnie,
nie sposób zlekceważyć tak mocnej
nauki i stanowczego zaproszenia,
byśmy tajemnicę krzyża odczytali
w perspektywie zbawczej.

Ks. Tomasz Pełszyk
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DROHICZYN

Inauguracja roku katechetycznego

Węgrów. 23 sierpnia
w parafii św. Ojca Pio gościły
Siostry Misjonarki Świętej
Rodziny pracujące w Kenii.
Mówiły one o swojej pracy
misyjnej oraz zebrały ofiary
na cele misyjne.

Serpelice n. Bugiem.
W dniach 28-30 sierpnia
w Domu Duszpasterstwa
Młodzieży „Porcjunkula” w Serpelicach odbył się weekendowy kurs dla narzeczonych,
przygotowujący do sakramentu małżeństwa. Konferencje
i spotkania warsztatowe
prowadzili ojcowie kapucyni
z pomocą zespołu specjalistów
przygotowanych z tematyki
rodzinnej.
Sarnaki – Leśna Podlaska.
29 sierpnia z parafii św. Stanisława BiM w Sarnakach odbyła
się piesza pielgrzymka do paulińskiego sanktuarium Matki
Bożej w Leśnej Podlaskiej.
Czartajew – Ostrożany.
29 sierpnia mieszkańcy Czartajewa i Siemiatycz uczestniczyli w pieszej pielgrzymce
do sanktuarium Matki Bożej
w Ostrożanach.
Ks. Krzysztof Żero

II

Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego
ks. Krzysztofa Mielnickiego przybyli na nią katecheci świeccy i siostry zakonne, zatrudnione w katechizacji na terenie diecezji drohiczyńskiej.

Na spotkanie przybyli katecheci z całej diecezji

Bp Tadeusz Pikus celebrował w kaplicy Wyższego
Seminarium Duchownego w Drohiczynie Eucharystię, podczas której wygłosił homilię. Podkreślił
w niej, że powołaniem katechety jest troska o to, aby
nikt z powierzonych mu nie zginął, nie przejmując
się brakiem widocznych efektów i zainteresowania.
Działanie misyjne podobne jest bowiem do wlewania wody w brudny kosz, w którym chociaż nie uda
się jej zatrzymać, to kosz zostanie umyty, mówił
Ksiądz Biskup. Ukazał także konieczność czerpania

KĄTY

O Puchar Proboszcza

już niemal tradycja, że 15 sierpnia to czas,
kiedy młodzież z Kątów i okolic spotyka się
Tnaoboisku
parafialnym na Mistrzostwach o Puchar

Proboszcza Parafii Kąty. W tym roku odbyła się
już trzecia edycja turnieju, któremu patronował
miejscowy proboszcz ks. Jarosław Górski.
W tegorocznych zawodach udział wzięło 8 drużyn: Parafia Kąty, Prosto Węgrów, FC Myszadła,
FC Zaborów, Dream Team Korytnica, Wolni Strzelcy,
Faceci w Bieli, Wólka Kobylańska. Podczas zaciętych
rozgrywek, w których dominowała czysta gra na
wysokim poziomie, nie zabrakło dobrej zabawy.
Kwalifikacja końcowa przedstawia się następująco: 1.Wólka Kobylańska; 2. Dream Team Korytnica;
3. Parafia Kąty. Najlepszym bramkarzem zawodów
okazał się Szymon Filipek (Parafia Kąty), najlepszym zawodnikiem Piotr Dobosz (Wólka K.), a najlepszy strzelec to Przemysław Sobótka (Wólka K.).
Główni organizatorzy: Mateusz Grudziński i Mateusz Rybiński poza rozgrywkami piłkarskimi
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Krzysztof Wasikowski

Łubin Kościelny – Hodyszewo. 25 sierpnia parafia
w Łubinie Kościelnym zorganizowała pieszą pielgrzymkę
do sanktuarium Matki Bożej
Pojednania w Hodyszewie
(diec. łomżyńska). Opiekunem duchowym pielgrzymki,
w której uczestniczyło ok. 200
pątników, był ks. proboszcz
Sławomir Mazur.

sił od Chrystusa, w Którym chrześcijanin rodzi się
przez sakrament chrztu do życia wiecznego
W części informacyjnej, odbywającej się w auli
seminaryjnej, uczestniczył rektor WSD w Drohiczynie ks. Tadeusz Syczewski. Informacje natomiast
dotyczące przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016 r. zarówno w diecezji drohiczyńskiej, jak też
w Krakowie przekazał ich diecezjalny koordynator
ks. Andrzej Lubowicki, a także odpowiedzialny za
wolontariat ks. Łukasz Suszko.
Ukazując ideę Światowych Dni Młodzieży ich
plan i zadania stojące w rozpoczynającym się
roku katechetycznym, ks. Lubowicki podkreślił
konieczność przygotowania zarówno do osobistego duchowego przeżycia tego wydarzenia, jak
też do godnego przyjęcia gości z innych krajów.
Ks. Suszko prosił o pomoc w powiększeniu liczby
wolontariuszy w parafiach oraz wykorzystaniu ich
potencjału. Podsumowano też peregrynację Symboli
Światowych Dni Młodzieży w diecezji drohiczyńskiej
oraz omówiono przygotowania do Diecezjalnego
Dnia Młodzieży w Serpelicach, który wpisuje się
w przygotowania do ich przeżycia.
Odpowiedzialny zaś za katechizację w diecezji
ks. Mielnicki mówił o tegorocznym programie
i nowych podręcznikach. Podziękował katechetom
za zaangażowanie się w akcje wakacyjne, organizowane przez ruchy, stowarzyszenia i parafie. Prosił
też o zaangażowanie się w przeżycie Tygodnia
Wychowania, Dnia Papieskiego, przygotowanie do
konkursów oraz rekolekcje.
Ks. Artur Płachno

Ks. Artur Płachno

Chorwacja. W dniach
24-31 sierpnia Duszpasterstwo
Wspólnot Maryjnych zorganizowało wyjazd modlitewno-turystyczny do Chorwacji i Bośni.
W programie było m.in. zwiedzanie Splitu, pobyt w Medjugorie, zwiedzanie Dubrownika
i Mostaru.

Drohiczynie 29 sierpnia miała miejsce uroczysta
inauguracja roku katechetycznego 2015/2016
Ww diecezji
drohiczyńskiej. Na zaproszenie dyrektora

Były także liczne atrakcje dla dzieci

zapewnili liczne atrakcje dla dzieci: trampoliny,
zjeżdżalnie, malowanie twarzy. Widzowie mogli
skorzystać z grill baru i loterii fantowej. Wobec
dużego zainteresowania mistrzostwami, organizatorzy zapraszają za rok na kolejną edycję turnieju.

Krzysztof Wasikowski
www.niedziela.pl

wiadomości

zapraszamy

Ks. Artur Płachno

Spotkanie kierowników
i wychowawców kolonijnych
W dniach 18-19 września
w Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim odbędzie się
spotkanie podsumowujące
wakacyjną akcję Caritas.
Spotkanie rozpocznie się
18 września Mszą św. o godz.
18.00. Do udziału zaproszeni są
kierownicy oraz wychowawcy,
którzy w tym roku brali udział
w wyjazdach kolonijnych oraz
półkoloniach. Głównym celem
spotkania jest podsumowanie
akcji wakacyjnych oraz przyjęcie planów na rok następny.

W rekolekcjach uczestniczyło 72 kapłanów

DROHICZYN

Zakończenie rekolekcji kapłańskich

ucharystią celebrowaną przez bp. Tadeusza PikuEDuchownego
sa 29 sierpnia w kaplicy Wyższego Seminarium
w Drohiczynie zakończyła się ostatnia

w tym roku seria rekolekcji kapłańskich dla księży
z diecezji drohiczyńskiej. Uczestniczyło w niej
72 kapłanów zarówno pracujących w diecezji drohiczyńskiej, jak też duszpasterzujących i studiujących
w innych krajach. Ćwiczeniom duchowym przewodniczy ks. Jan Sikorski z Warszawy. Prowadził
on również pierwszą serię tegorocznych rekolekcji
dla kapłanów diecezji drohiczyńskiej, która odbyła
się w Drohiczynie wiosną, a w której wzięło udział
80 kapłanów.
Rekolekcjonista zatrzymał się w swych rozważaniach nad problematyką roku duszpasterskiego,

czyli wewnętrznej przemiany, potrzebnej każdemu
człowiekowi, w tym również kapłanom. Podczas
konferencji poruszył również problematykę wiary,
której umacnianie konieczne jest do owocnej pracy
duszpasterskiej kapłanów. Odwoływał się do przesłania i przykładów zawartych na kartach Pisma
Świętego oraz własnych życiowych doświadczeń
jako duszpasterza parafialnego, profesora i wychowawcy seminaryjnego, a także długoletniego kapelana więziennictwa.
Podczas rekolekcji była też okazja do własnej
refleksji i rozmowy z Bogiem na adoracji Najświętszego Sakramentu. W rekolekcjach uczestniczył
także senior bp Antoni Dydycz.
Ks. Artur Płachno

Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej
w Siedlcach zaprasza
Studium Muzyki
Kościelnej w Siedlcach zapraDszaiecezjalne
wszystkich, którzy chcą uczyć

się muzyki. Nauka w Studium
obejmuje następuje przedmioty:
kształcenie słuchu, zasady muzyki,
harmonia, dyrygowanie, emisja
głosu (zajęcia indywidualne), chorał gregoriański, śpiew liturgiczny,
akompaniament liturgiczny,krąg
liturgiczno-muzyczny, prawodawstwo muzyki kościelnej, liturgika,
organoznawstwo, fortepian (zajęcia indywidualne), organy (zajęcia
indywidualne), schola
liturgiczna.
www.niedziela.pl

Przesłuchania wstępne kandydatów
odbywają się 15 września, godz.
10.00, Szkoła Muzyczna w Siedlcach,
ul. Podlaska 14, sala 309.
Kontakt: www.muzyka-diecezjasiedlce.pl: zakładka – Studium
Diecezjalne Studium Muzyki
Kościelnej w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 62, Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa – tel. 603-683-952;
Ks. Michał Szulik, Justyna Pastor
– tel. 502-681-189, Bożena Kaczmarek – tel. 608 469 328
Dodatkowe informacje: www.
muzyka-diecezjasiedlce.pl
Bożena Kaczmarek

Wspólnoty
maryjne
w Domanowie
Najświętszej
Maryi Panny Matki ZbawiWcielasanktuarium
w Domanowie 19 września odbędzie się jesienne
czuwanie modlitewne członków Kółek Żywego Różańca
i wspólnot maryjnych z dekanatów: bielskiego, brańskiego, ciechanowskiego, drohiczyńskiego, hajnowskiego,
sarnackiego, siemiatyckiego
oraz innych chętnych diecezjan.
Zapraszamy.
KŻ

Oaza modlitwy. W dniach
18-20 września w Drohiczynie
odbędą się rekolekcje oazowe, tzw. weekendowa oaza
modlitwy. Początek spotkania
w piątek o godz. 19.00, zakończenie w niedzielę do godz.
11.00. Do udziału zaproszeni są
dorośli oraz młodzież należąca
do oazy oraz wszyscy, którzy
pragną pogłębić swoją duchowość. Koszt uczestnictwa: 60
zł od osoby. Więcej informacji
i zapisy na: www.oazadrohiczynska.com lub e-mail:
oazadrohiczyn@gmail.com.
Organizatorem jest ks. Jarosław
Błażejak – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie.
Spotkanie pielgrzymkowe. 19 września w Drohiczynie
odbędzie się diecezjalne spotkanie pielgrzymkowe. Będzie
ono dziękczynieniem za 25 lat
Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę. Do udziału
zaproszeni są kierownicy oraz
osoby związane z organizacją
pielgrzymki. Porządek spotkania: 10.00 – Msza św. koncelebrowana w katedrze pod
przewodnictwem bp. Tadeusza
Pikusa, 11.00 – godzina świadectw w auli seminaryjnej oraz
12.30 – agapa. Organizatorem
jest ks. Robert Grzybowski –
kierownik Pieszej Pielgrzymki
na Jasną Górę.
Ks. Krzysztof Żero
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GODNI
ŻYCIA
KS. ARTUR PŁACHNO

IX Golgota Młodych
w Serpelicach
nad Bugiem
odbywała się w dniach
od 21 do 25 sierpnia
pod hasłem „Godni życia”.
To ogólnopolskie
spotkanie młodzieży
zostało
zorganizowane
przez Zakon Braci
Mniejszych Kapucynów
Prowincji Warszawskiej

IV
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Zdjęcia: ks. Artur Płachno

IX GOLGOTA
MŁODYCH
W SERPELICACH

Eucharystię 22 sierpnia celebrował biskup drohiczyński Tadeusz Pikus

J

ak powiedział odpowiedzialny za tegoroczną Golgotę Młodych br. Szymon
Janowski OFMCap., w Serpelicach zgromadziło się blisko 800 młodych ludzi
z całej Polski, aby tworzyć wspólnotę ludzi
poszukujących wartości chrześcijańskich,
a przede wszystkim spragnionych żywej
relacji z Bogiem. Ta inicjatywa zakonników –
kapucynów i wielu innych ludzi zorganizowana jest po to, aby w atmosferze modlitwy i radości spotkać się w Słowie Bożym
i sakramentach z Jezusem Chrystusem.

z niewoli”, kapucyńskiego zespołu „Broders
i Przyjaciele”, któremu towarzyszyła schola
Golgoty Młodych.

Miłosierny
Samarytanin
Temat tegorocznej Golgoty Młodych wypływał wprost z przypowieści o miłosiernym
Samarytaninie, w którym Jezus mówi do
każdego człowieka, że jest godny życia
i powinien przyjrzeć się swoim ranom oraz
odsłonić je przed miłosiernym Samarytaninem – Jezusem Chrystusem, aby mógł
je opatrzyć i uleczyć. Poruszano problemy
zranienia duchowego człowieka i sposoby
wychodzenia z niego.

W programie spotkania były Eucharystie,
nabożeństwa i katechezy

Świadectwa
W programie były: Eucharystie, nabożeństwa, katechezy, spotkania w grupach i koncerty. Zaproszeni zostali także goście, którzy
dzielili się świadectwami. Jednym z nich był
Andrzej Sowa, który mówił o swoim tragicznym życiu i odkryciu nowego, w służbie
innym pogubionym i zranionym, opisując to
w podpisywanej publikacji „Ćpunk w Kościele”, oraz raper TAU. Były występy teatru
„Santo Fuego” oraz koncert zespołów raperskich: „Wspólny Mianownik” i „Wyrwani

Nie zabrakło występów
raperskich i koncertów
www.niedziela.pl

temat numeru

Akcja „Tornister pełen uśmiechów”
w Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Do Serpelic przybyło blisko 800 młodych

Z uczestnikami spotkał się też duszpasterz pracujący z ludźmi uzależnionymi
o. Tomasz Pawlik OFM. Tematy poszczególnych dni brzmiały: „Zranieni”, „Godni siebie”, „Godni innych”, „Godni Boga” i „Godni
życia”. Konferencje i nabożeństwa prowadzili kapucyni: bracia Szymon Janowski,
Kordian Szwarc, Tomasz Mantyk, Andrzej
Kiejza, Łukasz Podsiadły, Jarosław Kubera
oraz Kamil Sochacki.

Światło
na nowe życie
Eucharystię dla uczestników Golgoty Młodych
22 sierpnia celebrował biskup drohiczyński
Tadeusz Pikus. Wraz z nim koncelebrowali
ją kapucyni, organizatorzy spotkania oraz
duszpasterze towarzyszący młodzieży z całej
Polski. Wzięli w niej udział także przedstawiciele miejscowych władz samorządowych,
mieszkańcy oraz goście przebywający w tej
wypoczynkowej miejscowości.
W homilii Ksiądz Biskup ukazał potrzebę
akceptacji samego siebie, aby umieć kochać
Boga i bliźniego. Podkreślił też, że nie można
porównywać się do innych, gdyż wtedy albo
wpadniemy w frustracje, albo w wynoszenie
się nad nimi. Jedynie w obliczu Boga możemy
dostrzec naszą małość, ale również Jego wielką
miłość wobec nas.
24 sierpnia Eucharystii przewodniczył również bp Marek Solarczyk z diecezji warszawsko-praskiej, który w homilii poruszył potrzebę
otarcia się na światło Boga, konieczne do
rozpoczęcia nowego życia.
Spotkanie to przyciąga pod koniec wakacji
młodych ludzi także atmosferą pełną braterstwa i pokoju. Wszystkie spotkanie i konferencje dostępne są na stronie: www.golgotamlodych.pl 
I
www.niedziela.pl

wyprawek szkolnych dla dzieci. Do rozdania
najbardziej potrzebującym dzieciom w tym
roku Caritas przeznaczyła 100 plecaków.
Akcją objęte zostały następujące parafie:
Rudka, Szmurły, Niemyje Nowe, Jabłonna
Lacka, Korytnica, Węgrów (bazylika i klasztor), Sokołów Podlaski (Miłosierdzia) oraz
miasto Bielsk Podlaski. W akcję włączyli się
ludzie dobrej woli, kupując artykuły szkolne,
takie jak: długopisy, bloki, zeszyty, kredki,
farby, piórniki i inne przybory potrzebne
dzieciom w szkole.
Parafia Rudka postanowiła wyposażyć
w wyprawki szkolne 16 plecaków. Po niedzielnych ogłoszeniach parafialnych o idei
akcji bardzo ochoczo włączyli się w nią:
Ksiądz Proboszcz, pracownicy Urzędu Gminy
z Wójtem na czele, Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudka wraz ze swoimi pracownikami,
Dyrekcja ZS CKR w Rudce oraz dyrekcja i pracownicy ZS im. Jana Pawła II. Wypełnione
plecaki trafiły do najbardziej potrzebujących
dzieci z parafii Rudka, Szmurły i Niemyje
Nowe. Dzieci te są uczniami rudzkiej szkoły.
W akcję Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
bardzo serdecznie i z całym sercem pełnym
życzliwości włączyli się również przedsta-

Anna Malinowska-Tomczuk

aritas Diecezji Drohiczyńskiej przystąpiła
do ogólnopolskiej akcji „Tornister pełen
Cuśmiechów”,
której celem jest przygotowanie

W akcję Caritas włączyły się parafie,
samorządy, pracownicy instytucji
i osoby prywatne

wiciele samorządu, okolicznych instytucji
bielskich, pracownicy Warsztatu Terapii
Zajęciowej oraz prywatne osoby. W tym
roku w Bielsku Podlaskim wyprawki szkolne
otrzymało 13 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Caritas. Wypełnione plecaki trafiły do
najbardziej potrzebujących dzieci z terenu
Bielska Podlaskiego.
Wszystkim, którzy wsparli akcję, składamy serdeczne podziękowania w imieniu
Dyrektora Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
– ks. Łukasza Gołębiewskiego oraz pracowników Caritas.

Monika Piotrowska-Śliwińska

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna
Konferencja Naukowa Doktorów i Doktorantów
„Sztuka baroku – kontekst społeczno-religijny”
Węgrów, 15 października 2015
Poreformacki klasztor Ojców Franciszkanów
Organizatorzy: Instytut Dialogu Kultury
i Religii, Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
Komitet naukowy: ks. prof. dr hab. Ignacy
Mokwa, ks. dr Norbert Mojżyn,
Patronat honorowy: Maria Koc – senator RP
Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW
pragnie zaprosić doktorów i doktorantów
na II Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową zatytułowaną: „Sztuka
baroku – kontekst społeczno-religijny”. Tematem przewodnim będzie sztuka baroku pod
kątem zrozumienia jej samej, a także kon-

tekstu społeczno-religijnego czasów, kiedy
powstawała. Interdyscyplinarne spojrzenie
pomoże zrozumieć mechanizmy interakcji
pomiędzy sztuką baroku a doświadczeniem
ówczesnego człowieka.
Proponowane tematy konferencji powinny
dotyczyć sztuki baroku, próby jej zrozumienia, określenia źródeł dla jej powstania,
a także oddziaływania na ówczesnych ludzi.
1. Kontekst historyczny sztuki baroku;
2. Kontekst społeczny sztuki baroku;
3. Kontekst religijny sztuki baroku;
4. Analiza dogmatycznych aspektów sztuki
baroku;.
5. Michał Anioł Palloni jako przykład sztuki
baroku.
autor: Marek Sobisz
konferencja.wegrow@gmail.com
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BROK-UŁOWA
PRZYGODA

Broku od 26 lipca do 8 sierpWcyjno-rekreacyjny
nia odbywał się obóz formazorganizowany

przez Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, dofinansowany przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia
Społecznego Rolników. W wypoczynku pod okiem wykwalifikowanej kadry wzięło udział
50 osób, dzieci i młodzież z terenu naszej diecezji. Kierownikiem
obozu był ks. Grzegorz Terpiłowski.
Podczas obozu dzieci miały
możliwość skorzystania z wielu

atrakcji, m. in. pływania w kajaku po Bugu, pobytu w parku linowym, jazdy konnej, team buildingu. Oprócz tego odbyła się
wycieczka do Warszawy, gdzie
zwiedzano „Manufakturę Cukierków” i Łazienki Królewskie. Dwukrotnie dzieci były na basenie
w Ostrowii Mazowieckiej, a także
często wychodziły na plażę nad
Bugiem. Codziennie brały udział
we Mszy św. Każdy dzień rozpoczynały i kończyły modlitwą.
Nie zabrakło spotkań w grupach,
podczas których podejmowane
były tematy formacyjne.

Ewelina Trusiak

NADBUŻAŃSKI
OŚRODEK EDUKACJI
W BROKU

Uczestnicy obozu z bp. Tadeuszem Pikusem

Przedostatniego dnia obóz
odwiedził pasterz diecezji drohiczyńskiej bp Tadeusz Pikus.
Wszystkie grupy zaprezentowały
przygotowane wcześniej tańce
i śpiewy. Spotkanie z Księdzem

Biskupem na długo zapadło
w pamięci uczestnikom obozu.
Po dwóch tygodniach miłej zabawy każdy ruszył w swoją stronę
w nadziei zobaczenia się za rok.
Ewelina Trusiak

JEŚLI WAKACJE, TO TYLKO W NOE BROK
dniach od 9 do 22 sierpnia
w Nadbużańskim Ośrodku
WEdukacji
w Broku odbywał się

Ewelina Trusiak

obóz formacyjno-rekreacyjny zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji
Drohiczyńskiej, dofinansowany
przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Roników.
Uczestniczyło w nich 50 dzieci

i młodzieży. Nad całością czuwał
kierownik – ks. Przemysław Łoza
(wikariusz parafii Sterdyń).
Dzięki dopisującej pogodzie
czas kolonii mógł być w pełni
wykorzystany. Uczestnicy mogli
brać udział w zabawach muzycznych i tanecznych, grach terenowych, plażowaniu nad Bugiem,
spływie kajakowym, jeździe kon-

We wspomnieniach zostaną atrakcje i dobra zabawa
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nej, zabawach na Parku Linowym i w wielu innych atrakcjach,
które były dostępne w Ośrodku
Noe w Broku. Podczas trwania
kolonii zorganizowane były również wyjazdy poza ośrodek: do
Muzeum Zbrojowni na Zamku
w Liwie, na Warsztaty Ceramiki
w Mostówce oraz dwukrotnie do
Ostrowi Mazowieckiej na basen.

Dla dzieci czas wakacji na
koloniach to czas wzmożonych
zabaw, odpoczynku od szkoły
i codzienności. Jednak każdy
uczestnik wiedział, że tak jak
i w roku szkolnym, tak i w trakcie
wakacji nie można zapominać
o Panu Bogu. Dlatego każdego
dnia organizowany był czas na
wspólną poranną modlitwę, Mszę
św. z kazaniem wyjaśniającym
temat dnia oraz Apel, w którym
dzieci i młodzież łączyły się
duchowo z Jasną Górą.
W czasie kolonii był też czas
na pochylenie się i dyskusję na
temat Słowa Bożego na dany
dzień. Młodzież miała też możliwość przygotowania się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie poprzez codzienną modlitwę
w tej intencji oraz realizowanie
programu formacyjnego na ten
temat.
Niech te wakacje będą nie
tylko wspomnieniem wspaniałych atrakcji i dobrej zabawy, ale
również i wzrostem duchowym,
który w przyszłości zaowocuje.
Ewelina Trusiak
www.niedziela.pl

wydarzenia

WAKACJE Z WARTOŚCIAMI W BROKU
rupa 30 osób z całej Polski postanowiła
spędzić 10-dni (od 25 lipca do 3 sierpnia)
Gz dala
od komputera oraz telewizora na Waka-

Team building, gdzie bardzo liczyło się zaangażowanie każdej osoby z grupy. Uczestnicy
udowodnili, że połączenie sił w zespole daje
wspaniałe efekty. Podobne umiejętności przydatne były podczas gry terenowej „50” oraz
budowaniu szałasów czy miast z piachu. Jedną
z wielu atrakcji dla Mix Broksów była także
jazda konna pod czujnym okiem instruktorki.
Uczestnikom trudno było wyjechać z Broku,
dlatego sądzę, że 10 dni kolonii z pewnością
zapisało się w pamięci każdego uczestnika
obozu. 

Ewelina Wawrzyniak

Ewelina Wawrzyniak

cjach z Wartościami, czyli obozie MIXuj, oraz
Obozie Jeździeckim organizowanym przez
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w Nadbużańskim Ośrodku
Edukacji w Broku. Kadra zadbała o to, by
uczestnicy obozu nie tylko miło spędzali czas,
ale także powrócili do domów bogatsi o nowe
doświadczenia i umiejętności.
Podczas trwania naszego obozu zdecydowanie nie było czasu na nudę. Każdego dnia
uczestnicy obozu jeździeckiego uczyli się jazdy
konnej. Instruktorka Ania wzbogaciła także
wiedzę uczestników prelekcją na temat jazdy
konnej oraz koni. Grupa Mix Broksów brała
udział w różnego rodzaju zajęciach: przyrodniczych, tanecznych, plastycznych, sportowych
oraz językowych, które rozwijały ich kreatywność i twórcze myślenie. Mieliśmy także okazję
uczestniczyć w zajęciach z pierwszej pomocy
oraz pokazie karate. Każdy dzień rozpoczynaliśmy wspólną modlitwą, a kończyliśmy Apelem
Jasnogórskim. Centralnym punktem każdego
dnia była Msza św.
Jedną z ciekawszych atrakcji było przejście
po Parku Linowym, gdzie każdy z uczestników

mógł przezwyciężyć swój strach i odbyć wspaniały spacer w chmurach. Oczywiście nie mogło
zabraknąć ogniska, kolonijnych „ślubów”,
zabaw z chustą animacyjną Klanza, Familiady,
wyborów Miss i Mistera kolonii oraz konkursu
fryzur. Wieczory uczestnicy spędzali na grach
i zabawach integrujących grupę, filmach, dyskotekach oraz wieczorkach pogodnych przy
ognisku z gitarą. Uczestnicy mieli także okazję
popływać kajakiem i z bliska przyjrzeć się
pięknym widokom rzeki Bug. Był też czas na
plażowanie przy rzece. Młodzież mogła spróbować swoich sił w zespołowych zabawach

Powrócili do domów bogatsi o nowe doświadczenia

Zespół penitencjarzy
Bp Tadeusz Pikus w trosce o dobro
duchowe Ludu Bożego Diecezji
Drohiczyńskiej, dekretem z dnia
14 kwietnia 2015 r. powołał zespół
penitencjarzy. Penitencjarz ma
obowiązek pełnić posługę szafarza
sakramentu pokuty w wyznaczonym miejscu i czasie. Władzy
swojej penitencjarz nie może delegować (508 § 1 KPK).
Z racji swego urzędu penitencjarz
posiada władzę zwyczajną uwalniania w zakresie sakramentalnym od cenzur wiążących mocą
samego prawa, jeśli cenzury nie są
stwierdzone wyrokiem sądowym
lub dekretem przełożonego i niezastrzeżone stolicy apostolskiej.
Chodzi o następujące cenzury:
1. Ekskomunika
latae sententiae:
– przestępstwo przeciwko religii
i jedności Kościoła: apostazja,
herezja i schizma – kan. 1364 KPK;
www.niedziela.pl

– aborcja dokonana –
usunięcie ciąży – kan. 1398 KPK;
– prawnokarna ochrona godności sakramentu pokuty –
kan. 1387-1388 KPK.
2. Interdykt lub suspensa latae
sententiae:
– zastosowanie przymusu
zewnętrznego względem biskupa, duchownego lub zakonnika
– kan. 1370 § 2-3 KPK;
– usiłowanie sprawowania
Eucharystii lub sakramentu pokuty – kan. 1378 § 2-3 KPK;
– fałszywe doniesienie o solicytacji z okazji spowiedzi –
kan. 1390 § 1 KPK;
– usiłowanie zawarcia małżeństwa przez duchownych lub
zakonników – kan. 1394 KPK.
Penitencjarz na terenie diecezji
może rozgrzeszać od wyżej
wymienionych cenzur także
wiernych innych diecezji, a własnych diecezjan także poza tere-

nem diecezji (kan. 508
§ 1 KPK).
Dyżury penitencjarzy:
Bielsk PodlaskI – parafia Najświętszej Opatrzności Bożej,
Ks. Zbigniew Karolak, trzeci piątek miesiąca, godz. 17.00-18.00
Bielsk PodlaskI – bazylika
Ks. Ludwik Olszewski,
drugi czwartek miesiąca,
godz. 17.00-18.00
Ciechanowiec – parafia Trójcy
Przenajświętszej,
Ks. Tadeusz Kryński, pierwszy
wtorek miesiąca,
godz. 17.00-18.00
Drohiczyn – katedra
Ks. Sławomir Mazur, druga środa
miesiąca, godz. 17.00-18.00
Siemiatycze – parafia Wniebowzięcia NMP,
Ks. Bogusław Kiszko,
pierwszy poniedziałek miesiąca,
godz.17.00-18.00

Sokołów Podlaski – konkatedra
Ks. Jan Sobechowicz, pierwszy
czwartek miesiąca,
godz. 17.00-18.00
Węgrów – parafia św. Piotra
z Alkantary i św. Antoniego
z Padwy
Ks. Romuald Kosk, drugi piątek
miesiąca, godz. 16.00-17.00.
Kuria Diecezjalna
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Spotkanie Bractwa Matki Bożej z Góry Karmel
Matki Bożej z Góry Karmel. Dzięki staraniom
ks. Henryka Polaka, miejscowego proboszcza,
Bractwo zostało powołane w parafii specjalnym dekretem 24 maja 2015 r. przez biskupa
drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa na okres
3 lat. Bractwo liczy obecnie 50 członków.
Na spotkanie został zaproszony ks. Wojciech Węgrzyniak, prezbiter archidiecezji krakowskiej, znany pisarz-kaznodzieja, adiunkt
w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, autor
wielu ciekawych publikacji, np. „Saul, Uriasz
Chetyta i Maria Magdalena, czyli zamyślenia
nad sobą, społeczeństwem i Bogiem”.
Spotkanie formacyjne przebiegało w dwóch
częściach. Pierwsza odbyła się w kościele
parafialnym. Wszyscy mieli możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu zakończonej
specjalnym indywidualnym błogosławieństwem. Druga część odbyła się w sali przy
kościele. Ks. Wojciech Węgrzyniak wygłosił
konferencję. Główny temat dotyczył Pisma
Świętego w dzisiejszym świecie. Ks. Wojciech przypomniał, że Biblia jest szczególną
księgą. Porównał ją do pokarmu, domu oraz
lustra. Dlaczego? Ponieważ Biblia ma ukazać
człowiekowi to, czego nie jest w stanie sam
dostrzec. W Biblii ludzie mogą zobaczyć

Zdjęcia: ks. Łukasz Wojewódzki

parafii Matki Bożej z Góry Karmel w BielWkwartalne
sku Podlaskim 27 sierpnia odbyło się
formacyjne spotkanie Bractwa

Indywidualne błogosławieństwo
członków bractwa

Konferencja ks. Wojciecha Węgrzyniaka

samego Boga. Pismo Święte zostało napisane,
aby zbawić człowieka, aby uwolnić go od
zranień, złych emocji, kompleksów. Dlatego
czytając tę księgę, bardzo ważne jest pozytywne nastawienie, czytanie ze zrozumieniem
oraz przyjmowanie prawd w niej zawartych
bez jakiegokolwiek udowadniania.
Konferencja ks. Wojciecha Węgrzyniaka
wywołała zainteresowanie słuchaczy, o czym
świadczyły zadawane pytania oraz gromkie
brawa na zakończenie wystąpienia. Podsumowania spotkania dokonał ks. Henryk
Polak, proboszcz parafii Matki Bożej z Góry

Karmel w Bielsku Podlaskim. Wyraził wielką
wdzięczność za przyjazd oraz trud wygłoszenia konferencji. Spotkanie zakończyło
się wspólnym zaśpiewaniem pieśni „Chwalę
Ciebie, Panie”.
Czytanie Pisma Świętego w dzisiejszym
świecie jest potrzebne. Sądzę, że takie spotkanie, jak to w Bielsku Podlaskim w parafii
Matki Bożej z Góry Karmel, zachęciło wielu
ludzi do częstszego sięgania do Biblii, która
przecież mówi, jak ludzie mają żyć, aby
osiągnąć niebo.
Ks. Łukasz Wojewódzki

Przed Rokiem Miłosierdzia

UCZYNKI WZGLĘDEM DUSZY: NIEUMIEJĘTNYCH POUCZAĆ (2)

R

ozpoczęcie roku szkolnego i zarazem
katechetycznego jest dobrą okazją do
mówienia o tym uczynku względem
duszy. Człowiek cały czas czegoś się uczy.
Uczymy się życia, modlitwy, matematyki,
języka polskiego, języka angielskiego, biologii, chemii itd. Na początku łatwo zaakceptować, że się czegoś nie umie, natomiast
z wiekiem przychodzi pokusa „wszechwiedzy”. Zabieramy chętnie głos w dyskusjach
o polityce, o bieżących problemach społecznych, o Kościele...
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Bycie ekspertem w jakiejś materii jest
możliwe, ale nie oznacza poznania doskonałego. Wszystko wie tylko Stwórca i to On
ma być pierwszym Nauczycielem. Problem
nauczania dotyczy uczniów, ale i nauczycieli. Z jednej strony trzeba się otworzyć na
naukę i autorytet nauczającego, a z drugiej
właściwie przekazać prawdę. Pokusa ucznia
i nauczyciela, aby „odpuścić, bo i tak nic
z tego” jest prawdopodobnie jedną z ważniejszych i niestety oznacza porażkę zarówno
jednych, jak i drugich. W konsekwencji więc,

uczynek o pouczaniu nieumiejętnych jest potrzebny
i jednym, i drugim.
Autorytet nauczyciela
i pokora ucznia są tym, czego mamy się
nauczyć, szukając sposobu wypełnienia tego
uczynku. Wracając do wiary, należy stwierdzić: jeżeli w rozwoju wiary wystarczy to,
czego nauczyliśmy się przy okazji Pierwszej
Komunii Świętej, to znaczy, że ten uczynek
jest właśnie dla nas...
Ks. Mariusz Boguszewski
www.niedziela.pl

