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P odczas przemówienia powi-
talnego na lotnisku Okęcie 

16 czerwca 1983 r. Jan Paweł II 
skierował do nas, Polaków, 
takie m.in. słowa: „Ojczyzna jest 
naszą matką ziemską. Polska 
jest matką szczególną. Nieła-
twe są jej dzieje, zwłaszcza na 
przestrzeni ostatnich stuleci. 
Jest matką, która wiele prze-
cierpiała i wciąż na nowo cierpi. 
Dlatego też ma prawo do miłości 
szczególnej”. Jeszcze dobitniej 
brzmią one niemal w przeded-
niu kolejnego, przypadające-
go 11 listopada Narodowego 
Święta Niepodległości. Jesteśmy 
w  nowej polskiej rzeczywis- 
tości. Za nami wybory do par-
lamentu. Wielu z  nas wierzy, 
że przyszły lepsze czasy dla 
naszej Ojczyzny i jej obywateli. 
Pierwszy krok już zrobiliśmy – 
poszliśmy do urn wyborczych. 
Drugim niech będzie wywie-
szenie przy naszych domach 
na 11 listopada polskiej flagi 
narodowej. Będzie to wyrazem 
naszego oddania i przywiązania 
do ojczystego kraju. Zachęca do 
tego szczególnie Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży Diecezji 
Drohiczyńskiej, które zainicjo-
wało akcję „Flaga”. Dziś zyskała 
ona wymiar ogólnopolski.

Edyta Hartman

Wyraz oddania

W świecie pełnym sobkostwa 
i egoizmu od czasu do czasu 
zadziwia szlachetność osób 

i instytucji, których nigdy byśmy 
nie podejrzewali o chrześcijańską 
wrażliwość. Dzieje się tak najczęś- 
ciej, gdy widzimy bezmiar bólu – 
szczególnie zaś cierpienie dzieci... 
Odpowiedź najczęściej przychodzi 
natychmiast. Spieszą z nią biedni 
i bogaci. Nikt nie patrzy na sumę, 
jaką ofiaruje, bo liczy się końcowy 
efekt, jakim jest zwykle podjęcie 
kosztownego i  długotrwałego 
leczenia. Wygląda na to, że świat 
nie jest do końca zepsuty! 

Słowo Boże przynosi dzisiaj dwa 
przykłady wdów, przysłowiowo 
biednych, stojących na krawędzi 
życia i śmierci. Obie niewiasty dają 
świadectwo swojej bezgranicznej 
ufności wobec Bożych obietnic. 
Czy łatwiej było uwierzyć zapew-
nieniu, jakie wypowiedział Eliasz 
– cudzoziemski prorok, czy też 
bez słowa narzekania na swój los 
oddać do dyspozycji ostatnie dwa 
(po ludzku nic niewarte) pieniąż-
ki? Poganka otworzyła się na głos 
Pana i  – ryzykując życiem syna 
i  własnym – posłuchała prośby 

Eliasza. Nie zawiodła się, bo rze-
czywiście „dzban mąki nie wyczer-
pał się i baryłka oliwy nie opróżniła 
się”, aż ustąpiła tragiczna susza. 
Jej ufność przyniosła nie tylko 
wybawienie od śmierci, lecz także 
wiarę w moc Boga Izraela. Wdowa 
z  Ewangelii nie musiała wypo-
wiadać żadnego słowa. Ona miała 
wiarę prawdziwą, której nie naru-
szyło materialne ubóstwo, jakie-
go doświadczała. Ta wiara kazała 
jej dzielić się zarówno ostatnim 
groszem, jak i własnym życiem, 
które złożyła ufnie przed Bogiem. 
Totalne zawierzenie kobiety i naj-
większa pochwała, jaką pod jej 
adresem kieruje Jezus, dopełniają 
się. W tym też kontekście należy 
odczytać fragment Listu do Hebraj-
czyków, gdzie w centrum znajduje-
my proste z pozoru stwierdzenie, 
że Chrystus ukazał się „na końcu 
wieków, na zgładzenie grzechów 
przez ofiarę z samego siebie”. To 
już nie tylko kubek wody i  pod-
płomyk ofiarowany Eliaszowi. To 
już nie tylko „całe utrzymanie” 
złożone na rzecz świątyni przez 
ewangelijną wdowę. To Ofiara 
Syna Bożego, w ludzkiej naturze 

wypełniona na ołtarzu Krzyża. Jej 
owoce trwają do końca świata jako 
największy skarb, jakim cieszy się 
ludzkość! Więcej nie da się ofia-
rować...

Chrystus naprawdę niczego 
nie zatrzymał dla siebie. On nie-
ustannie proponuje nam najwięk-
sze skarby nieba, do których sam 
otworzył nam dojście. W Komunii 
św. przyjmujemy całego Chrystusa, 
a przecież nikomu tego pokarmu 
nie brakuje! Jezus, tak obficie nas 
obdarowując, pragnie, by Jego 
wyznawcy mieli wrażliwe serca 
i  delikatne sumienia, by umieli 
udzielać bliźnim wszystkiego – bez 
lęku, że im samym czegoś może 
zabraknąć. Ks. Tomasz Pełszyk

w numerze: 

Otwarcie Centrum Spotkań i Dialogu
O sakramencie pokuty w seminarium
O sztuce baroku w Węgrowskim Ośrodku 
Kultury
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MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Abyśmy byli świadkami 
Chrystusa, jest potrzebne  
otwarcie się na Ducha 
Świętego, który napełnia 
nas mocą.

Bp Tadeusz Pikus 

[Chrystus] raz je-
den ukazał się teraz, 
na końcu wieków, 
na zgładzenie grze-
chów przez ofiarę 
z samego siebie  
   (Hbr 9, 26)

NIEZAWODNA 
UFNOŚĆ
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krótko
Bielsk Podlaski. 20 paź- 

dziernika w Muzeum w ratuszu 
odbył się 11. Powiatowy Turniej 
Wiedzy o Janie Pawle II zorgani-
zowany przez Muzeum Podlaskie 
w Białymstoku we współpracy 
z dekanatem bielskim oraz Wy-
działem Katechezy i Szkolnictwa 
Katolickiego Kurii Diecezjalnej 
w Drohiczynie.
25 października w parafii pw. 
Opatrzności Bożej dla dzieci 
i młodzieży został zorganizowany 
Bal Wszystkich Świętych.

Sokołów Podlaski. W dniach 
23-25 października w Domu Miło-
sierdzia Bożego im. Jana Pawła II 
odbyły się rekolekcje dla kateche-
tów pt. „Błogosławieni miłosierni”. 
Ćwiczeniom duchowym prze-
wodniczył ks. Jarosław Błażejak.

Bielsk Podlaski – Licheń. 
W dniach 23-24 października 
parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
w Bielsku Podlaskim zorganizo-
wała pielgrzymkę do sanktuariów 
w Licheniu i Kaliszu. 

Starawieś. 24 październiaka 
w parafii pw. św. Michała Archa-
nioła bp Tadeusz Pikus udzielił 
120-osobowej grupie młodzieży 
sakramentu bierzmowania.

Mielnik. 24 października 
Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej 
w Mielniku świętował jubileusz 
50-lecia swojej działalności. 
W programie były m.in.: nabożeń-
stwo ekumeniczne, odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej oraz część 
artystyczna. Podczas spotkania 
Biskupa Drohiczyńskiego repre-
zentował dziekan siemiatycki  
ks. prał. Stanisław Ulaczyk.

Sterdyń. W dniach 25 i 27 paź- 
dziernika bp Tadeusz Pikus prze-
prowadził wizytację kanoniczną 
w parafii pw. św. Anny w Sterdyni. 
Parafia liczy ok. 2,9 tys. wiernych, 
jej proboszczem jest ks. Zbigniew 
Rycak, wikariuszem ks. Prze-
mysław Łoza. Mieszka tu także 
emerytowany proboszcz ks. Jan 
Terlecki. Ks. Krzysztof Żero

W hołdzie św. Janowi Pawłowi II w  niedzielę  
18 października w parafii pw. Niepokalanego 

Serca Najświętszej Maryi Panny w Łochowie odbył 
się koncert papieski w wykonaniu artystów Teatru 
Wielkiego Opery Narodowej, Warszawskiej Opery 
Kameralnej, Teatru Muzycznego w Łodzi, Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i scen warszaw-
skich. Wszystko zaczęło się od wspólnotowej Eucha-
rystii, na której oprawę muzyczną prowadzili artyści 
ze stolicy, a po wspólnej modlitwie nastąpił prze-
piękny koncert w hołdzie świętemu papieżowi. Za 
scenariusz, reżyserię i prowadzenie koncertu odpo-
wiadał Ryszard Nowaczewski, wiceprezes Zarządu 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie. 
Oprawę muzyczną zapewnili: fortepian Małgorzata 
Piszek, skrzypce – Tadeusz Melon, instrumenty per-
kusyjne – Krzysztof Szczotka. Wśród solistów należy 
wymienić: Bogumiłę Dziel-Wawrowską – sopran, 
Joannę Ewę Zaniewicz – mezzosopran, Roberta 
Szpręgiela – baryton oraz Andrzeja Wojdę – bas. 
Koncert mógł się odbyć dzięki uprzejmości spon-
sorów, a byli nimi: starosta makowski Zbigniew 
Deptuła, burmistrz miasta Maków Mazowiecki 

Tadeusz Ciak oraz proboszcz łochowskiej parafii 
ks. Roman Kowerdziej. 

W tym miejscu w sposób szczególny pragniemy 
podziękować wszystkim przybyłym parafianom, 
dzięki którym występ nabrał blasku i podniosłego 
charakteru. Niech przykład, życie i nauka św. Jana 
Pawła II towarzyszą nam i wspierają w codziennym 
życiu.

Ks. Piotr Jarosiewicz

W parafii poklasztornej 18 października z inicja-
tywy proboszcza ks. Romualda Koska został 

zorganizowany koncert upamiętniający osobę 
długoletniego organisty węgrowskiego Tadeusza 
Dunaja, który w sierpniu br. odszedł z tego świata. 
Data koncertu nie została wybrana przypadkowo, 
bowiem tego dnia parafia obchodziła swoje święto – 
odpust ku czci głównego patrona parafii św. Piotra 
z  Alkantary. Czterdziestogodzinne nabożeństwo 
wraz z Sumą odpustową prowadził ks. Mariusz 
Boguszewski, kierownik biura Papieskiego Stowa-
rzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie w Warsza-
wie. Przed wieczorną Mszą św. mieszkańcy miasta 
licznie zgromadzili się w świątyni, aby posłuchać 
barokowych kanonów muzyki sakralnej. Wystąpili: 
Hanna Kruszewska – sopran, Mariola Bączek – 
mezzosopran, Jakub Kozub – tenor, Mieczysław 
Osiadacz – akompaniament, a  także węgrowski 
chór „Concentus”. 

Oprócz piękna muzyki i  śpiewu został rów-
nież przedstawiony życiorys śp. Tadeusza Dunaja, 
który został przygotowany i zaprezentowany przez 
nauczyciela języka polskiego z miejscowego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza Hen-
ryka Kalatę. Ponadto został zaprezentowany krótki 
film upamiętniający ostatni organowy koncert  

śp. Tadeusza, który odbył się w  węgrowskiej 
bazylice. Tadeusz Dunaj sprowadził się do Węgro-
wa w  latach 60. ubiegłego wieku i  przez pra-
wie 40 lat posługiwał jako organista i kancylista 
w węgrowskiej parafii. Spośród wielu osiągnięć 
i  niezwykle bogatej biografii warto wspom- 
nieć, że w 1992 r. został odznaczony papieskim 
krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice”, a także prowa-
dził oprawę muzyczną podczas apostolskiej wizyty 
św. Jana Pawła II w Drohiczynie w 1999 r. 

Marta Natalia Giers

Koncert papieski

Koncert pamięci

ŁOCHÓW

WĘGRÓW
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Wystąpili artyści scen warszawskich

Koncert upamiętnił osobę długoletniego organisty 
węgrowskiego Tadeusza Dunaja
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W Korycinach 23 października bp Antoni Dydycz 
odebrał z rąk Marka Sawickiego, ministra rol-

nictwa i rozwoju wsi, przyznaną na jego wniosek 
przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialne-
go. Uroczystość odbyła się w siedzibie firmy Dary 
Natury w Korycinach w ramach obchodów jubileuszu 
25-lecia jej istnienia. 

Jak podkreślił Marek Sawicki, odznaczenie to 
należało się Księdzu Biskupowi jak nikomu innemu. 
Nie miał on też żadnych wątpliwości, aby go do niego 
zgłosić, gdy taka możliwość zaistniała. Bp Dydycz 
w czasie swego długiego duszpasterzowania w die-
cezji drohiczyńskiej uczynił bardzo wiele w dziele 
jednoczenia i  inspirowania do działania na rzecz 
regionu samorządowców różnych poglądów i opcji 
politycznych, wielokrotnie się z nimi spotykając 
i służąc wsparciem. 

Minister Sawicki przekazał też gratulacje i wyrazy 
uznania kierującemu firmą Dary Natury Mirosławowi 
Angielczykowi. Przekazali mu je również wicemar-
szałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyń-
ski, starosta siemiatycki Jan Zalewski, burmistrz 
Drohiczyna Wojciech Borzym, wójt gminy Perleje-
wo Krzysztof Radziszewski, wójt gminy Grodzisk 
Antoni Tymiński i prezes Stowarzyszenia „Lokalna 

Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” Agnieszka 
Wojtkowska. 

Dziękując za odznaczenie, bp Dydycz podkreślił 
potrzebę współpracy wszystkich w dziele rozwoju 
regionu, a także popierania działalności firm takich 
jak Dary Natury, która od rodzinnego gospodarstwa 
rozrosła się w duży zakład produkujący wyroby na 
bazie darów tutejszych pól i lasów, dając zatrudnienie 
wielu osobom, promując Podlasie i zapraszając na nie 
do swego bogatego gospodarstwa agroturystycznego. 

Jan Krakowski

III

wiadomości

Bp Antoni Dydycz odznaczony zapraszamy
Święto Niepodległości.  

11 listopada w parafii pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Narwi odbędzie 
się uroczystość z okazji 260. rocz-
nicy zakończenia budowy kościo-
ła parafialnego oraz Narodowego 
Święta Niepodległości. Mszy św. 
o godz. 12 będzie przewodniczył 
bp Tadeusz Pikus. Eucharystię po-
przedzi rys historyczny kanclerza 
ks. Zbigniewa Rostkowskiego. 
Ponadto w programie przewi-
dziano akademię patriotyczną 
oraz występ chóru leśników.

Cecyliada 2015. 22 listopa-
da w Zespole Szkół w Boćkach 
o godz. 14 rozpocznie się  
12. Przegląd Chórów Młodzie-
żowych pn. „Cecyliada 2015”. 
Corocznie z programem arty-
stycznym występuje kilkanaście 
podmiotów wykonawczych 
z Bociek i sąsiednich parafii. 

50-lecie SOK. 27 listopada 
w galerii „Dom” Sokołowskiego 
Ośrodka Kultury o godz. 18 zo-
stanie otwarta wystawa fotogra-
ficzna pt. „50 lat Sokołowskiego 
Ośrodka Kultury”. 

Ligawki 2015. 5 grudnia 
w Muzeum Rolnictwa im.  
ks. Krzysztofa Kluka w Ciecha-
nowcu odbędzie się 35. Konkurs 
Gry na Instrumentach Pasterskich 
im. Kazimierza Uszyńskiego. Wię-
cej informacji: tel. (86) 277-13-28 
lub e-mail: muzeum.rol@wp.pl.

Przegląd Sztuki Nieprofe-
sjonalnej. 6 grudnia w Hajnow-
skim Domu Kultury odbędzie 
się 22. Przegląd Sztuki Niepro-
fesjonalnej Ziemi Hajnowskiej 
– Hajnówka 2015. Do udziału 
są zaproszeni twórcy amatorzy, 
którzy ukończyli 18. rok życia 
oraz absolwenci szkół średnich 
plastycznych mieszkający 
w powiecie hajnowskim. Więcej 
informacji: www.hdk.hajnowka.
pl, tel. (85) 682-32-03 lub e-mail: 
hdk@hdk.hajnowka.pl.
Ks. Krzysztof Żero

KORYCINY

Ja
n 

Kr
ak

ow
sk

i

Bp Antoni Dydycz otrzymał Odznakę Honorową  
za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II 
Zespół Szkół z  Oddziałami Integracyjnymi  

im. Jana Pawła II w  Siemiatyczach obchodził  
25. rocznicę powstania. Uroczystości rozpoczęły 
Eucharystia w kościele pw. św. Andrzeja Boboli, 
której przewodniczy bp Tadeusz Pikus, oraz nabo-
żeństwo w prawosławnej cerkwi Zmartwychwstania 
Pańskiego, celebrowane przez ks. mitrata Bazylego 
Litwiniuka, delegata prawosławnego biskupa sie-
miatyckiego Jerzego. 

Dyrektor placówki Mariusz Niewiarowski powie-
dział, że pedagodzy, rodzice i uczniowie są bardzo 
szczęśliwi, mając w  dziele wychowania sprzy-
mierzeńca w osobie świętego papieża. W homilii  
bp Pikus mówił zaś, że św. Jan Paweł II wzywa 
każdego, aby uczynił ze swego życia coś wielkie-
go. Można to uczynić, wypełniając jego przesłanie 
otwarcia drzwi Chrystusowi. 

W drugiej części uroczystości, która miała miejsce 
w budynku szkoły, zaprezentowano jej historię – od 
1 września  1990 r. Uroczystość jubileuszowa była 
okazją do podziękowania wszystkim dyrektorom, 
pedagogom i pracownikom szkoły, którzy wnieśli 
swój wkład w jej rozwój. Szczególnie podkreślono 
też pomoc udzielaną tej placówce w różnorodnej 
formie przez ks. Jana Koca. 

Na jubileusz przybyli przedstawiciele władz 
oświatowych z wicekurator podlaską Wiesławą Cwi-
klińską, władze samorządowe, dyrektorzy innych 
szkół, duchowni katoliccy i prawosławni, rodzice, 
nauczyciele, pracownicy szkoły i jej uczniowie. 

W części artystycznej, która zakończyła uroczy-
stości, zostały przypomniane zarówno wydarzenia 
historyczne z minionych 25 lat w Polsce, jak i mają-
ce miejsce w społeczności szkolnej. 

Jan Krakowski 

25 lat Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
SIEMIATYCZE
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Druga część uroczystości miała miejsce  
w budynku szkoły
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W dniach 2, 4 i  12 października w parafii 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Kosowie Lackim gościliśmy bp. Tadeusza 
Pikusa, ponieważ w tych dniach odbywała się 
jego wizytacja kanoniczna. 2 października Ksiądz 
Biskup odwiedził dwie kosowskie szkoły – liceum 
ogólnokształcące i gimnazjum. Odbyły się w nich 
spotkania z uczniami i nauczycielami. Po obiedzie 
odprawił Mszę św. w kaplicy w Rytelach Wszoł-
kach, a następnie w Chruszczewce.

Niedziela 4 października była drugim dniem 
wizytacji. Przed wioską Telaki, na granicy parafii, 
ochotnicze straże pożarne powitały Dostojnego 
Gościa. Ok. godz. 10 proboszcz – ks. Tomasz 
Pełszyk oficjalnie przywitał Księdza Biskupa 
przed głównym wejściem do kosowskiej świąty-
ni. Tam też nastąpiło symboliczne przekazanie 
Wizytatorowi kluczy do kościoła. Eucharystii 
przewodniczył bp Tadeusz, koncelebransami 
byli Ksiądz Proboszcz i ks. Tomasz Szmurło, 
sekretarz bp. Pikusa. W kazaniu Ksiądz Biskup 
mówił o  miłości małżeńskiej, która tworzy 
rodzinę, a także o niebezpieczeństwach, które 
czyhają na rodziny, a na jej zakończenie zalecił 
modlić się do Boga tymi słowami: „Boże, daj 
mi miłość. Ja chcę kochać i małżonka i dzieci”. 
Biskup Drohiczyński udzielił też sakramentu 

chrztu św. pięciorgu dzieciom, a małżonkowie, 
którzy obchodzili 60. rocznicę ślubu, odnowili 
swoje przyrzeczenia małżeńskie. W samo połu-
dnie została odprawiona Msza św. dla dzieci, 
w trakcie której Ksiądz Biskup poświęcił różańce 
przeznaczone dla dzieci przygotowujących się do 
Pierwszej Komunii św. Po Eucharystii procesjo-
nalnie udaliśmy się na cmentarz, gdzie zostały 
odmówione modlitwy za zmarłych. Niedzielną 
wizytację zakończyło obiadowe spotkanie na 
plebanii z księżmi z dekanatu sterdyńskiego. 

Wizytacja w naszej parafii zakończyła się 
12 października, w drugi dzień odprawianego 
w naszej parafii nabożeństwa adoracyjnego, któ-

remu przewodniczył ks. Bogusław Kiszko. Biskup 
Drohiczyński najpierw odwiedził szkołę podsta-
wową. Ksiądz Biskup rozmawiał z najmłodszymi, 
nawiązując w krótkiej katechezie do słów znanej 
piosenki religijnej, że każdy „może świętym być”. 
Udał się następnie na spotkanie z nauczycielami 
i personelem administracyjnym kosowskiej pod-
stawówki. Po zakończeniu spotkania w szkole  
bp Tadeusz odwiedził jeszcze dwa zakłady pracy, 
a po obiedzie spotkał się z pracownikami kosow-
skiego Urzędu Miasta i Gminy. Następnie o godz. 
15.30 w kancelarii podpisał księgi metrykalne, po 
czym indywidualnie rozmawiał z księżmi pracu-
jącymi w parafii. O godz. 16.30 rozpoczęło się 
spotkanie z radą parafialną, katechetami, pracow-
nikami kościelnymi i przedstawicielami wspólnot 
parafialnych. Kulminacyjnym punktem wizyta-
cji była Msza św. o godz. 18. Przewodniczył jej  
bp Tadeusz. W gronie sprawujących Euchary-
stię znaleźli się: ks. Tomasz Pełszyk, ks. Tomasz 
Szmurło, ks. Marcin Kuśmirek i ks. Dariusz Fry-
drych, pracujący w Niemczech. W Mszy św. uczest-
niczyła też dziesięcioosobowa grupa młodych 
pielgrzymów z Niemiec. Po Mszy św. rozmawiał 
jeszcze chwilę z gośćmi z Niemiec i pozował do 
wspólnej fotografii. Ostatnim punktem programu 
była kolacja na plebanii.  Joanna Omieciuch

W Wyższym Seminarium Duchownym w Dro-
hiczynie 24 października miała miejsce 

konferencja naukowa, połączona z aspekta-
mi pastoralnymi dla kapłanów i  kleryków, 
poświęcona sakramentowi pokuty. Temat spot- 
kania zorganizowanego przez ks. Sławomira 
Mazura oraz ks. Łukasza Gołębiewskiego przy 
współpracy z ks. Piotrem Wójcikiem i rekto-
rem WSD ks. Tadeuszem Syczewskim brzmiał: 
„Sakrament pokuty i pojednania darem miłości 
miłosiernej”. Konferencja wpisała się w przy-
gotowanie diecezji drohiczyńskiej do przeżycia 
Roku Miłosierdzia.

Rozpoczynając, bp Tadeusz Pikus przypom- 
niał praktykę sakramentu pokuty w Kościele 
katolickim, porównując ją z praktykami spowie-
dzi i pokuty w innych wyznaniach chrześcijań-
skich, ukazując w nich braki lub cząstkowość.

Gościem konferencji był kapucyn o. Piotr 
Jordan Śliwiński z Krakowa, zajmujący się 
od wielu lat m.in. formacją spowiedników. 
W swoim pierwszym wystąpieniu poruszył on 
aspekt uwarunkowania sakramentu pokuty 
w dzisiejszej kulturze. Ukazał w nim problem 
coraz mniejszego zintegrowania życia katoli-
ków opartego na wartościach religijnych, co 

skutkuje wielorakimi problemami widocznymi 
w przygotowaniu się do owocnego przeżycia 
sakramentu pokuty. Przypominając warunki 
dobrej spowiedzi, ukazał problem różnorodnego 
pojmowania grzechu, w którym są widoczne 
wpływy innych wierzeń i kultur niechrześci-
jańskich, pomieszanie żalu za grzechy z żale-
niem się na życie i  zaciemnieniem prawdy, 
postanowienie poprawy uważane jako rodzaj 
układu, wyznanie grzechów naznaczone pięt-
nem ochrony prywatności i lęku, wynikającym 
ze wzajemnego niezrozumienia się i  braku 
komunikatywności przekazu oraz rutynowego 
podejścia do zadanej pokuty. 

W drugim wystąpieniu o. Śliwiński mówił 
natomiast o współczesnych problemach w cele-
bracji sakramentu pokuty. Poruszył zagadnienie 
zabronionej przez Konferencję Episkopatu Pol-
ski tzw. spowiedzi furtkowej. Sprzeciwia się ona 
bowiem pełnemu przeżyciu sakramentu pokuty 
przez połączenie go ze specyficznie rozumianą 
modlitwą o uzdrowienie, naznaczoną niechrześ- 
cijańskim spojrzeniem na odpowiedzialność za 
dawne grzechy oraz winy przodków. Poruszył 
też problem rozumienia spowiedzi generalnej, 
która nie może być nadużywana, dobrego przy-
gotowania dzieci do pierwszej spowiedzi, będą-
cej osobistym przeżyciem pojednania z Bogiem 
bez zewnętrznego rozpraszania i wspólnego 
robienia rachunku sumienia z rodzicami, trak-
towanego jak egzamin. Ukazał też inne aspekty 
penitencjarne, takie jak: posiadanie swojego 
stałego spowiednika, kierownika duchowe-
go oraz problemy wynikające z pojmowania 
spowiedzi jako psychoterapii, a nie działania 
Miłosiernego Boga. 

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja, pod-
czas której poruszono również inne szczegóło-
we problemy duszpasterskie zgłoszone przez 
księży.  Ks. Artur Płachno
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O sakramencie pokuty w seminarium

Pasterskim okiem
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Od lewej: o. Piotr Jordan Śliwiński, bp Tadeusz 
Pikus, ks. Tadeusz Syczewski, ks. Łukasz 
Gołębiewski 

Ks. Tomasz Pełszyk przywitał Księdza 
Biskupa przed wejściem do świątyni
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A systent diecezjalny KSM ks. Andrzej Lubo-
wicki na początku Mszy św. przypomniał,  
iż stowarzyszenie w diecezji zostało powo-

łane 27 maja 1995 r. dekretem ówczesnego ordy-
nariusza bp. Antoniego Dydycza, za co należą 
mu się szczególne podziękowania. W homilii  
bp Tadeusz mówił, że Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży to stowarzyszenie, które pomaga 
odkrywać bogactwo drugiego człowieka i wspól-
noty. Każdy z nas może być świadkiem Chrystu-
sa, wystarczy otworzyć się na Ducha Świętego, 
który napełni nas mocą. 

Kolejnym punktem obchodów jubileuszu była 
uroczysta gala, która odbyła się w auli Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Drohiczynie. 
Po powitaniu przybyłych gości przez Monikę 
Pietraszko, prezes KSM, głos zabrali byli pre-
zesi oddziałów parafialnych KSM z Węgrowa 
i Perlejewa – al. Łukasz Radosz oraz al. Paweł 
Wasilewski, którzy przenieśli zebranych na auli 
do studia telewizyjnego na program pod nazwą 
„KSM-owska Familiada”. Naprzeciwko siebie 
zasiadły dwie drużyny: KSM-owska rodzina 
– są teraz pod wodzą ks. Andrzeja Lubowic-
kiego oraz KSM-owska rodzina – byli kiedyś, 
na czele której stanął ks. Roman Kowerdziej, 
jeden z pierwszych asystentów KSM, którego 
zastąpił wspierający stowarzyszenie asystent 
kleryckiego koła KSM, rektor WSD w Drohiczynie 
ks. Tadeusz Syczewski. Podczas „KSM-owskiej 
Familiady” zostało zaprezentowanych 20 punk-
tów wpisujących się w historię KSM Diecezji 
Drohiczyńskiej, które były inicjowane i  reali-
zowane przez minione 20 lat. Są to: formacja, 
rekolekcje formacyjne, uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata, akcje „Flaga” i „Pocztów-
ka”, bale bezalkoholowe, KSM na sportowo, 
wolontariat, Odpady na Wartościowe Wypady, 

Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpie-
wajmy Panu”, projekty edukacyjne, Wakacje 
i Ferie z Wartościami, Fundusz Stypendialny 
Odkrywamy Talenty, Ośrodek NOE w Broku 
i Drohiczynie, Orły z Podlasia spółka z o.o., 
Pielgrzymuj.pl, Park Linowy w Broku oraz 1%. 
Opisy działań były przeplatane w humorystycz-
ny sposób pytaniami sprawdzającymi wiedzę 
i szybkość skojarzeń członków dwóch drużyn. 
Po zabawie przyszedł czas na podziękowania. 
Monika Pietraszko oraz ks. Andrzej Lubowicki 
podziękowali zaproszonym gościom za wkład 
i zaangażowanie w rozwój stowarzyszenia przez 
minionych 20 lat: przyjaciołom, sponsorom, 
byłym i obecnym pracownikom biura KSM, byłym 
pracownikom świetlic środowiskowych „Promyk 
Dnia”, byłym członkom zarządu diecezjalne-
go, przedstawicielom oddziałów parafialnych 
KSM wraz z asystentami. Zostały  wręczone 
pamiątkowe statuetki, dyplomy, medale oraz 
jubileuszowe upominki. Zarząd KSM Diecezji 
Drohiczyńskiej nadał tytuł członkowstwa hono-
rowego stowarzyszenia dla: bp. Antoniego Dydy-
cza, ks. Krzysztofa Mielnickiego, ks. Krzysztofa 

Kisielewicza, ks. Grzegorza Terpiłowskiego oraz 
Agaty Niewińskiej. Największe podziękowania za 
otwartość, dobre słowo, poświecony czas i serce 
włożone w  rozwój stowarzyszenia należą się 
trzem osobom. Bez nich prawdopodobnie KSM 
nie byłby w tym miejscu, w którym jest teraz, 
oraz nie działałby tak, jak jest to obecnie. Są to: 
ks. Andrzej Lubowicki, który oddał całego siebie 
oraz poświęcił 13 lat swojego kapłaństwa na 
rzecz stowarzyszenia i pracy z młodymi ludźmi; 
Rafał Siwek – wieloletni prezes zarządu, który 
był przy reaktywacji KSM-u 11 lat temu; Monika 
Pietraszko – obecna prezes zarządu KSM, która 
już 13 lat dba o rozwój stowarzyszenia, oddając 
temu swoje serce i każdą wolną chwilę. 

Każdy z przybyłych na uroczyste obchody 
20-lecia KSM naszej diecezji nie wyszedł z pustą 
ręką, otrzymał pamiątkowe jubileuszowe gadże-
ty. W tym ważnym dla nas dniu nie wszyscy 
mogli być z nami, ale przesłali życzenia i listy 
gratulacyjne wyrażające podziw dla działalności 
KSM Diecezji Drohiczyńskiej, a byli to: Marek 
Sawicki – minister rolnictwa i  rozwoju wsi, 
Stanisław Bachurek – prezes Banku Spółdziel-
czego w Brańsku, Krzysztof Kumięga – prze-
wodniczący Prezydium Krajowej Rady KSM, 
ks. Zbigniew Kucharski – asystent generalny 
oraz Marcin Nowak – przewodniczący Krajowej 
Komisji Rewizyjnej. 

Ostatnim punktem sobotniego świętowania 
20-lecia KSM był bal w Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Drohiczynie, gdzie do białego rana 
bawiło się 150 młodych ludzi z całej diecezji. 
Podczas balu nie mogło zabraknąć poloneza roz-
poczynającego zabawę, pysznego toru, konkur-
sów z nagrodami oraz tańców przygotowanych 
przez najlepszych DJ-ów w diecezji – al. Łukasza 
i al. Pawła.  Ewelina Trusiak

V

CZAS ŚWIĘTOWANIA

Dwadzieścia lat to poważny 
wiek. Tyle lat ma już w diece-
zji drohiczyńskiej Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży. 
Uroczyste obchody odbyły się 
17 października w Drohiczy-
nie. Dokładnie tego dnia 20 lat 
temu stowarzyszenie otrzymało 
osobowość prawną cywilną. 
W tym wyjątkowym dla KSM-u 
dniu bp Tadeusz Pikus prze-
wodniczył uroczystej Euchary-
stii w katedrze drohiczyńskiej 
w intencji stowarzyszenia
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Jak świętowanie, to i bal 

wydarzenia
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W Warsztacie Terapii Zajęciowej 
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 

22 października po raz czwarty odbył 
się przegląd artystyczny pod nazwą 
Etiudy Folklorystyczne Osób Niepeł-
nosprawnych. Impreza stanowiła 
puentę odbywającej się w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Bielsku Podla-
skim od 2012 r. edukacji folklorystycz-
nej. Realizacja działań była możliwa 
dzięki wsparciu finansowemu powia-
tu bielskiego w ramach otwartego 
konkursu ofert, a Etiudy wpisały się 
już na dobre w  kalendarz imprez 
wśród osób niepełnosprawnych. 
Impreza miała charakter przeglądu, 
podczas którego osoby niepełno-
sprawne prezentowały polskie i bia-
łoruskie scenki obrzędowe. 

W bieżącym roku do przeglądu 
zgłosiło się siedem zespołów zarówno 
z Bielska Podlaskiego, jak i reprezen-
tujących WTZ-ty w Hajnówce, Dołu-
bowie, Kozarzach i Starych Racibo-
rach. Poza Warsztatami udział wzięli 
także uczniowie Gimnazjum nr 3 im. 
Jarosława Kostycewicza z DNJB oraz 
Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana 
Pawła II w Bielsku Podlaskim. Kolejne 
prezentacje uświadamiały widzom, 
jak wielka praca osób niepełnospraw-
nych i ich opiekunów została wyko-
nana. Pieśni i prezentowane tańce 
prowokowały publiczność do wspól-
nych śpiewów. Ponadto widzowie 
przytupywali i klaskali w ręce. Widać 
było, że wszyscy bardzo głęboko to 
przeżywają. Na zakończenie grupy 
teatralne przeglądu otrzymały sta-
tuetki i nagrody. Następnie wszyscy 
spotkali się na poczęstunku, a wśród 
rozmów rodziły się nowe i odżywały 
stare przyjaźnie. 

 Jadwiga Mariola Wiercińska

D om Miłosierdzia już od pow- 
stania tętnił życiem. Zdewa-
stowany budynek przez bli-

sko 20 lat przechodził remonty, 
pracy był ogrom: stara stołówka 
przemieniła się w piękną salę ban-
kietową i konferencyjną, została 
odnowiona kaplica, a w niej zawi-
sła kopia cudownego obrazu Matki 
Bożej Ciechanowieckiej, ponadto 
wyremontowano świetlicę socjo-
terapeutyczną. Mimo różnych pro-
blemów i trudności prace na tym 
etapie dobiegły końca, a ich fina-
łem było uroczyste otwarcie Cen-
trum Spotkań i Dialogu w Domu 
Miłosierdzia, miało ono miejsce 
19 października.

Na tę uroczystość przybyło wielu 
gości: bp Tadeusz Pikus, bp Anto-
ni Dydycz, wielu księży z naszej 
diecezji oraz duchownych z nią 
zaprzyjaźnionych, senatorowie, 
posłowie, władze administracyjne 
wszystkich szczebli z wielu miej-
scowości naszej diecezji, a  także 
kierownicy, pracownicy, wolonta-
riusze i podopieczni Caritas Diecezji 
Drohiczyńskiej.

Uroczystość rozpoczęła się od 
poświęcenia przez bp. Tadeusza 
Pikusa kopii obrazu Matki Bożej 
Ciechanowieckiej i modlitwy odda-
nia w Jej opiekę dzieł Caritas Die-
cezji Drohiczyńskiej. Po poświęce-
niu kaplicy, świetlicy, kuchni oraz 
przyległych pomieszczeń odbyło 
się tradycyjne przecięcie wstęgi na 
znak otwarcia Centrum Spotkań 
i Dialogu. Po przywitaniu gości 
przez dyrektora Caritas – ks. Łuka-

sza Gołębiewskiego wysłuchali-
śmy prezentacji na temat nowych 
dzieł i inicjatyw, które będą miały 
miejsce w  najbliższym czasie. 
Ksiądz Dyrektor przedstawił owoce 
ciężkiej pracy, jaką wykonał cały 
zespół pracowników oraz współ-
pracowników Caritas, należą do 
nich przede wszystkim projekty: 
„Na ratunek.eu”, „Od serca” oraz 
powstająca jeszcze platforma  
HelpPort. Każda z tych inicjatyw 
jest pięknym dziełem wartym 
uwagi i  zaangażowania. Projekt 
„Na ratunek”, co również możemy 
przeczytać na stronie, jest orga-
nizatorem inicjatyw społecznych 
i  prowadzi działalność charyta-
tywną. W  ramach tego projektu 
organizujemy następujące akcje: 
„Na ratunek duszy”, „Na ratunek 
zdrowiu”, „Na ratunek człowieko-
wi”. Z kolei akcja „Od serca” – jak 
sam tytuł zapowiada – jest akcją, 
w której każdy będzie mógł przy-
gotować dla bliźniego coś od serca. 
Wydarzenie to będzie miało inau-
gurację 6 grudnia (we wszystkich 
parafiach naszej diecezji). W tym 
czasie każdy z własnej woli może 
przygotować paczkę żywnościową 
dla potrzebujących. Więcej infor-
macji pojawi się wkrótce. Projekt 
HelpPort będzie platformą między 
potrzebującymi i  darczyńcami, 
mającą na celu ułatwianie pomocy 
chorym, biednym i potrzebującym.

Kolejną prezentację wygło-
sił Michał Postek – kierownik 
Domu Miłosierdzia, przedstawia-
jąc założenia projektu Centrum 

Spotkań i Dialogu. Dopełnieniem 
tych wystąpień były przemówie-
nia zaproszonych gości. Ciepłe 
słowa podziwu i  uznania skie-
rowali do nas bp Tadeusz Pikus, 
a  także Maria Koc – senator RP, 
Waldemar Kraska – senator RP, 
Krzysztof Borkowski – poseł na 
Sejm RP, Izabela Siander – pełno-
mocnik Wojewody Mazowieckiego, 
ks. Tadeusz Syczewski – rektor 
seminarium oraz nagrodzony przez 
Caritas Polska  w roku jubileuszu 
za wybitne zasługi i wsparcie dzieł 
miłosierdzia Tadeusz Romańczyk 
– prezes „Bielmlek” w Bielsku Pod-
laskim. Warto dodać, iż Tadeusz 
Romańczyk od dłuższego czasu 
służy pomocną ręką i hojnością we 
wszelkich inicjatywach prowadzo-
nych przez Caritas.

Ważnym punktem uroczystości 
było ogłoszenie powołania przez 
Biskupa Drohiczyńskiego kapela-
nów Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej – w Bielsku Podlaskim ks. Łu- 
kasza Wojewódzkiego i w Soko-
łowie Podlaskim ks. Radosława 
Żukowskiego. Dodatkowo Ksiądz 
Dyrektor poinformował wszystkich 
zebranych o powołaniu  na stano-
wisko zastępcy dyrektora Caritas  
Diecezji Drohiczyńskiej Michała 
Postka (od 18 października br.).

Dziękujemy wszystkim przyby-
łym gościom za obecność, wsparcie 
i życzliwe słowo. Mamy nadzieję,  
że podjęte dzieła pozwolą w pełni 
przeżyć Rok Miłosierdzia z otwar-
tymi dłońmi pełnymi dobrych 
uczynków. Justyna Włoga

VI

niedziela podlaska

Włożono wiele pracy  
w aktorskie kreacje

Nowe dzieło Caritas Diecezji Drohiczyńskiej poświęcił bp Tadeusz Pikus

Otwarcie Centrum Spotkań i Dialogu
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U biegłoroczna konferencja, 
podczas której zgłębiany 
był temat „Pluralizm kul-

turowy – perspektywa historycz-
na a  współczesność”, cieszyła 
się dużym zainteresowaniem, 
dlatego z  tej racji organizato-
rzy – Instytut Dialogu Kultury 
i Religii UKSW oraz Stowarzy-
szenie Klasztor Węgrów – Cen-
trum Dialogu Kultur – postano-
wili kontynuować współpracę 
i  cyklicznie organizować tego 
typu spotkania o  charakterze 
popularnonaukowym. Tema-
tem przewodnim konferencji 
była sztuka baroku pod kątem 
zrozumienia jej samej, a także 
kontekstu społeczno-religijne-
go czasów, kiedy powstawała. 
Interdyscyplinarne spojrzenie 
pomogło zrozumieć mechanizmy 
interakcji pomiędzy sztuką baro-
ku a doświadczeniem ówczesne-
go człowieka. Tematy konferencji 
dotyczyły sztuki baroku, próby 
jej zrozumienia, określenia źró-
deł dla jej powstania, a  także 
oddziaływania na ówczesnych 
ludzi. Zgłębienie tematu przebie-
gało przez nakreślone wcześniej 
przez organizatorów przestrzenie 
badawcze, takie jak: kontekst 
historyczny sztuki baroku; kon-
tekst społeczny sztuki baroku; 
kontekst religijny sztuki baroku; 
analiza dogmatycznych aspektów 
sztuki baroku; Michał Anioł Pal-
loni jako przykład sztuki baroku.

Konferencja została podzielo-
na na dwa panele, które kolejno 
prowadzili ks. Romuald Kosk oraz 
ks. Ignacy Bokwa. Pierwszy panel 

oraz uroczystości powitalne roz-
poczęły się o godz. 10. Zarówno 
mowę wstępną, jak i  przygoto-
wany przez siebie referat o tytu-
le „Eklezjologia okresu baroku” 
wygłosił ks. Ignacy Bokwa. Po 
niezwykle ciekawym wprowadze-
niu w atmosferę ówczesnej sztuki 
głos zabrał ks. Norbert Mojżyn, 
prezentując teologiczne implikacje 
malarstwa barokowego. Następ-
nie Dorota Lekka ukazała analizę 
dogmatycznych aspektów sztu-
ki baroku na przykładzie obrazu 
Trójcy Świętej, a  Marek Sobisz 
zobrazował estetykę teologiczną 
Hansa Ursa von Balthasara jako 
podstawę dla nowej metody teo-
logicznego interpretowania dzieła 
sztuki religijnej.

Drugi panel, rozpoczynający 
się o godz. 11.40, poprzedziła 
półgodzinna przerwa kawowa. 

Serię referatów zaczęła Paulina 
Surowiec, mówiąc o religijnym 
i etycznym wymiarze „decorum” 
w  myśli Soboru Trydenckiego 
i działalności Świętego Oficjum. 
Po błyskotliwej prezentacji tema-
tu przez studentkę Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go głos zabrał ks. Karol Lip-
czyński, który na przykładzie 
redukcji jezuickich w Ameryce 
Południowej wyjaśnił, w  jaki 
sposób muzyka baroku mogła 
stać się narzędziem ewange-
lizacji. O  Bogu i  człowieku 
w „Rymach duchownych” Seba-
stiana Grabowieckiego przemyś- 
leniami podzieliły się Anna 
Mularska oraz Joanna Pyszna. 
Natomiast ostatnie wystąpie-
nie należało do ks. Mariusza 
Boguszewskiego, który przed-
stawił referat o  sztuce baroku 

jako o  narzędziu komunikacji 
w XVIII wieku. Po wygłoszeniu 
wszystkich prezentacji uczestni-
cy konferencji zostali zachęceni 
do uczestnictwa w dyskusji na 
temat poruszanych zagadnień. 
Na zakończenie ks. Ignacy 
Bokwa podsumował wystąpie-
nia mówców oraz podziękował 
wszystkim gościom za przyby-
cie. W konferencji oprócz miesz-
kańców miasta licznie wzięli 
udział uczniowie wraz z nauczy-
cielami z  węgrowskich szkół 
ponadgimnazjalnych – Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Kochanowskiego.

Patronat medialny nad impre-
zą objął „Głos Węgrowa i Oko-
lic”, wsparła go „Niedziela Pod-
laska”.  I

VII

prezentacje

KONFERENCJA NAUKOWA „SZTUKA BAROKU –  
KONTEKST SPOŁECZNO-RELIGIJNY”
W Węgrowskim Ośrodku Kultury 22 października pod honorowym patronatem Marii Koc – 
senator RP została zorganizowana 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorów 
i Doktorantów „Sztuka baroku – kontekst społeczno-religijny”
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Zgłębienie tematu przebiegało przez nakreślone wcześniej przez organizatorów przestrzenie badawcze
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K atolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Pol-
sce zostało reaktywowane 10 października 

1990 r. W tym roku odchodzimy zatem jubileusz 
25-lecia tego wydarzenia. Reprezentacja Zarządu 
KSM Diecezji Drohiczyńskiej (Monika Pietraszko –  
prezes, Mateusz Stefaniuk – zastępca preze-
sa, Ewelina Wawrzyniak – sekretarz, Ewelina 
Trusiak – skarbnik, Kamila Dębska – członek 
Komisji Rewizyjnej, ks. Andrzej Lubowicki – 
asystent diecezjalny KSM oraz ks. Sylwester 
Falkowski – zastępca asystenta diecezjalne-
go) wybrała się w  sobotę 10 października 
do Łagiewnik na uroczyste obchody 25-lecia 
reaktywacji KSM w Polsce. Miejsce nieprzy-
padkowe, gdyż umiłował je św. Jan Paweł II –  
apostoł miłosierdzia, przyjaciel młodzieży 
i asystent parafialny KSM młodzieży męskiej 
w powojennej Polsce. Uroczysta Msza św. odby-
ła się kaplicy klasztornej, a przewodniczył jej  
kard. Stanisław Dziwisz. Słowo Boże do zebra-
nych młodych ludzi wygłosił bp Henryk Tomasik –  
delegat KEP ds. duszpasterstwa młodzieży. 
W homilii apelował do KSM-owiczów z  całej 
Polski, aby za przykładem św. Jana Pawła II byli 
apostołami Bożego Miłosierdzia. Kard Dziwisz 
wyraził radość ze spotkania oraz powiedział, że 
w młodych siła. Mszę św. zakończyło wspólne 
pamiątkowe zdjęcie. 

Kolejnym punktem spotkania była uroczysta 
sesja w auli św. Jana Pawła II przy sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia, podczas której krótkie 

świadectwa o swoim powiązaniu z KSM-em 
i zaangażowaniu w jego rozwój powiedzieli 
zaproszeni goście, m.in.: bp Henryk Tomasik, 
bp Władysław Bobowski (jeden z inicjatorów 
reaktywacji KSM w Polsce), ks. Antoni Sołtysik 
(pierwszy asystent generalny KSM), Marek 
Jurek oraz małżeństwa seniorów KSM. Osoby, 
które przyczyniły się do reaktywacji stowa-
rzyszenia, przybliżyły młodym historię KSM 
w Polsce, a także podzieliły się wspomnieniami 
oraz nadziejami związanymi z  młodzieżą. 
Wiele osób podkreślało fakt, że KSM był i jest 
szkołą liderów, którzy przezwyciężają swoje 
ograniczenia oraz nigdy się nie poddają.

Z okazji jubileuszu do członków Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzieży prezydent 
Andrzej Duda skierował list, w którym wyraził 
podziękowanie za dobro, energię, entuzjazm 
oraz formację, jakie przez ćwierć wieku do 
polskiego społeczeństwa wniósł KSM. Obecne 
prezydium wyraziło wdzięczność zarządom 
diecezjalnym KSM w Polsce za zaangażowanie 
w rozwój stowarzyszenia, wręczając pamiąt-
kowe podziękowania. Ostatnim punktem 
obchodów jubileuszu był bal do białego rana 
przygotowany przez członków KSM Archidie-
cezji Krakowskiej. 

Ewelina Trusiak
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25-lecie KSM w Polsce

 Przed Rokiem Miłosierdzia 

UCZYNKI WZGLĘDEM CIAŁA: NAGICH PRZYODZIAĆ (3)

Ż yjemy w  takiej dobie, kiedy 
trudno nam sobie wyobrazić, 
aby mogło komuś zabraknąć 

odzienia. Z  jednej strony półki 
i wieszaki sklepowe uginają się 
od ubrań, można powiedzieć, że 
istnieje nadprodukcja odzieży 
w stosunku do zapotrzebowania 
ludzkości. Jednak – mimo łatwej 
dostępności – istnieje dużo ludzi, 
którym brakuje podstawowych częś- 
ci garderoby. Wystarczy późnym 
wieczorem wyjść na ulice Warsza-
wy, zwłaszcza w okresie jesienno-
-zimowym. Przypomina mi się kilka 
takich sytuacji. Kiedyś przemierza-
jąc pieszo ulice stolicy, spotkałem 
pod jednym z  dyskontów osobę 
bezdomną. Widać było na jej twa-
rzy cierpienie, smutek, samotność, 
a także dało się dostrzec, że odczu-

wa na sobie skutki niskiej tempe-
ratury. Niewiele myśląc, wszedłem 
do sklepu z zamiarem kupna ciep- 
łych rękawiczek i nakrycia głowy, 
a  także artykułów spożywczych. 
Wdzięczność tego mężczyzny, 
którą dostrzegłem w jego oczach, 
pokazała mi, jak przez zwykły gest 
z  jednej strony można zaspokoić 
podstawowe potrzeby, a z drugiej –  
wlać do serca nadzieję. 

Rozmawiając z wieloma mat-
kami, dostrzegam, że poważnym 
problemem jest zakup ubranek 
dla najmłodszych dzieci, zwłasz-
cza w ostatnich latach, od kiedy 
dodatkowo opodatkowano tę gałąź 
gospodarki. Ubranka są kosz-
towne, a poza tym dzieci szybko 
z nich wyrastają, a później często 
lądują w  śmieciach. Jeżeli ktoś 

ma małe dziecko, kupuje nowe 
ubranka dziecięce, to może warto 
rozejrzeć się w najbliższym oto-
czeniu, czy jest może jakaś rodzi-
na, która ma trudną sytuację 
materialną, i zastanowić się, jak 
w sposób mądry z miłością oka-
zać pomoc takiej rodzinie. Dla-
czego w sposób mądry i z miłoś- 
cią? Ponieważ nawet dając takiej 
rodzinie konieczne ubranka, ten 
gest może okazać się nieżyczliwy. 
Przypomina mi się w tym miejscu 
sytuacja z ubiegłorocznej Wigi-
lii Bożego Narodzenia, kiedy to 
wieczorową porą na jednej z ulic 
w centrum Warszawy, na przejściu 
dla pieszych, bezdomny Stefan, po 
przełamaniu się ze mną opłatkiem, 
ze łzami w  oczach powiedział: 
„Bóg zapłać!”. Marek Sobisz
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