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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Droga Młodzieży, Czcigodni Księża, Szanowni
Nauczyciele i Wychowawcy !
Przed nami rozpościera się kolejny rok i „nowa” rzeczywistość,
otwierają się nowe możliwości i przychodzą do głowy inne pomysły
i marzenia. Odliczamy już miesiące i dni do wydarzeń w Krakowie. Mamy
na wyciągnięcie ręki wszystko co jest niezbędne żeby dobrze się
przygotować do Światowych Dni Młodzieży i właściwie przeżyć czas, który
nam jest dany.
Chciałoby się powiedzieć i życzyć jednocześnie, aby wszystko się
spełniło. Jednakże nie możemy żyć tylko marzeniami i opierać się na pięknym planowaniu. Nowy Rok to
okazja do podjęcia działań żeby zacząć coś w sobie i wokół siebie zmieniać, dlatego też zachęcamy do
włączania się w swoich środowiskach w przeżywanie piękna życia, które mamy od Pana Boga i układania go
sobie także z Jego błogosławieństwem.
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Niech ten Nowy 2016 Rok będzie dla nas prawdziwym czasem przemiany
i wdzięczności Panu Bogu za wszystko czym nas obdarza.
ks. Sylwester Falkowski

ADWENTOWE SPOTKANIE FORMACYJNE
Wtajemniczeni podjęli się czuwania w piątkowy, adwentowy wieczór
jako kolejny krok w duchowym przygotowaniu do ŚDM. Spotkanie rozpoczęła
modlitwa liturgiczna Kościoła - nieszpory,
podczas których wygłoszona została konferencja
na temat zagrożenia dla naszego życia
duchowego, jakim jest znużenie.
Druga część spotkania miała miejsce
w salce parafialnej i dotyczyła chrztu pierwszego sakramentu wtajemniczenia
chrześcijańskiego. Prezentacja odsłaniała
nauczanie Kościoła, podkreślając m.in.
konieczność chrztu do zbawienia.
Po skończonej projekcji młodzież
rozwiązywała test sprawdzający zdobytą wiedzę.
Trenowaliśmy również pieśni przed niedzielną
liturgią.
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WIECZÓR WIARY

WIADOMOŚCI z DIECEZJI
W KAMIONNIE
13 grudnia w Kamionnie odbył się Wieczór Wiary rozpoczynający Rok Miłosierdzia w naszym
rejonie. Do udziału została zaproszona młodzież dekanatu łochowskiego przygotowująca się do ŚDM
w Krakowie. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. celebrowaną przez ks. Proboszcza Mariana
Dobrowolskiego. W procesji zostały wniesione miniatury symboli ŚDM- krzyż oraz Ikona Matki Bożej.
Do udziału w liturgii włączyła się młodzież KSM Kamionna oraz specjalnie
zaproszone na to spotkanie Siostry Benedyktynki Samarytanki Krzyża
Chrystusowego.
W dalszej części spotkanie zostało poprowadzone przez prezes
miejscowego oddziału, która słowo skierowała szczególnie do zebranej w kościele
młodzieży. Natomiast członkowie KSM chcąc ukazać, że ewangelia jest zawsze żywa
przedstawiła współczesną wersję przypowieści „O miłosiernym Samarytaninie”
angażując również do tej scenki swojego ks. asystenta, który zagrał oczywiście rolę
obojętnego na potrzeby bliźniego kapłana. Po scence głos zabrały siostry
Samarytanki, które opowiedziały o posłudze wśród swoich niepełnosprawnych
podopiecznych oraz przybliżyły bardziej wiernym temat rozpoczynającego się Roku
Miłosierdzia. Całości wieczoru towarzyszył niezastąpiony chór, który wykonał hymn Światowych Dni
Młodzieży.
Puentą całego spotkania oraz tematem do przemyślenia pozostało pytanie kim ja jestem
w przypowieści „O miłosiernym Samarytaninie”. Czy aby na pewno samarytaninem, czy raczej
obojętnym na potrzeby drugiego człowieka gapiem, który w kościele jest bardziej z przyzwyczajenia- bo
tak wypada, niż z potrzeby serca. Dziękujemy osobom, które przybyły na nasze spotkanie.
KSM Diecezji Drohiczyńskiej Oddział w Kamionnie
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WIECZÓR MIŁOSIERDZIA

WIADOMOŚCI z DIECEZJI
W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim w ostatnim dniu parafialnych
rekolekcji,18 grudnia, odbył się pierwszy Wieczór Miłosierdzia.
W Roku Miłosierdzia takie Wieczory będą odbywały się w każdy trzeci piątek miesiąca. Będą to
spotkania, które pozwolą doświadczyć miłosierdzia w trzech wymiarach. Pierwszy z nich to formacja
duchowa – słuchanie rozważań i sakrament pokuty. Na każdy Wieczór zapraszani są kapłani, którzy
pełnią posługę w konfesjonałach. Drugim aspektem jest modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.
Trzeci wymiar to możliwość złożenia daru materialnego dla potrzebujących. W kościele są przygotowane
kosze, do których można składać produkty żywnościowe o długim terminie ważności oraz środki
czystości. Caritas parafialna przekaże dary właściwym osobom.
Wieczór Miłosierdzia, który rozpoczął się o godzinie 18:00 poprowadził zaproszony gość – ks. Stefan
Ceberek. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, którą koncelebrowali ks. proboszcz Krzysztof Kisielewicz,
ks. Senior Stanisław Bogusz i ks. Stefan Ceberek. Podczas Mszy Świętej ks. Stefan skierował do zebranych
słowo, które przeplatane było stosownymi pieśniami. Utwory te wykonywał razem
z przybyłą z nim scholą.
Po zakończonej Eucharystii młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania wniosła
znaki Światowych Dni Młodzieży i został odśpiewany hymn ŚDM. Następnie rozpoczęła się adoracja
Najświętszego Sakramentu. Zebrani w wielkim
skupieniu słuchali przedstawianych treści
i włączali się do wspólnego śpiewu.
Po błogosławieństwie Najświętszym
Sakramentem wszyscy obecni w świątyni
odśpiewali modlitwę za rodziny. Przy wyjściu
z kościoła każdy mógł wziąć przygotowaną na
dzisiejsze spotkanie kartkę z cytatem z Pisma
Świętego. Słowo to ma towarzyszyć uczestnikom
do następnego spotkania.
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WIADOMOŚCI z DIECEZJI
WIECZÓR WIARY W ŁOCHOWIE
„Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo…” Kolejny tym razem
grudniowy wieczór wiary przygotowujący do ŚDM odbył się pod hasłem: grzech. W kerygmacie chyba
najtrudniejszy jest właśnie ten temat, który ma za zadanie pokazać, że każdy z nas jest słaby i każdy z nas upada.
Pięknie wprowadziła wiernych w tę tajemnicę pantomima przygotowana przez młodzież z naszego oddziału KSM.
Ukazali oni, że wchodząc w grzech sam zostaję uwiązany tym w co wchodzę do tego stopnia, że zostaję często bez
żadnego ruchu. Pantomima na tym się skończyła nie było Jezusa, który uwalnia bo to od poszczególnego człowieka,
od jego decyzji zależy czy chce być wolny, zaufać Chrystusowi czy nie. W konferencji ks. Arkadiusz tłumaczył
mechanizmy wchodzenia w grzech oraz sposoby działania złego. Kolejne styczniowe spotkanie będzie dotyczyło
wiary i nawrócenia. Już dziś serdecznie na nie zapraszamy.
ks. Piotr Jarosiewicz

DIECEZJALNE FORUM ŚDM 2016 w DROHICZYNIE
Za nami pierwsze diecezjalne Forum ŚDM. Dziękujemy za liczne przybycie. Pamiętajmy, że to za
pośrednictwem Księży i Liderów Parafialnych młodzież będzie mogła się dowiedzieć najwięcej o ŚDM. Kolejne
Forum ŚDM odbędzie się 13 lutego 2016 roku w Drohiczynie.

SZKOLENIE WOLONTARIUSZY
Zapraszamy osoby, które brały udział w szkoleniu
Wolontariuszy na podsumowanie naszych szkoleń, które
odbędzie się 16.01.2016 r. W Drohiczynie. Tego dnia
chcemy również rozpocząć nowy cykl szkoleń dla osób,
chcących wstąpić w szeregi Wolontariuszy Kalwarii.
Nasze spotkanie rozpoczniemy od Mszy Świętej
sprawowanej w Kościele Pofranciszkańskim
w Drohiczynie o godzinie 10:00. Następnie udamy się do
Podlaskiego Centrum Dialogu które mieści się przy ul.
Józefa Ignacego Kraszewskiego 4, gdzie odbędzie się
dalsza część spotkania. Do udziału w szkoleniu
zaproszone są osoby, które ukończyły bądź ukończą
osiemnasty rok życia do czerwca 2016 r.
Serdecznie zachęcamy do poszerzenia swoich
doświadczeń poprzez nasze szkolenia wolontariackie.
Nabyte umiejętności z całą pewnością przydadzą się
wam nie tylko podczas Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie w 2016 roku, ale także w wielu akcjach
organizowanych przez parafie, szkoły i domy kultury.
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WIADOMOŚCI z DIECEZJI
SYMBOLE ŚDM
Przypominamy iż posiadamy kopie Symboli ŚDM, Krzyż i Ikonę Matki Boskiej Salus Populi Romani, które
zostały poświęcone przez J.E. ks. bpa. Tadeusza Pikusa podczas Diecezjalnego Spotkania Młodzieży
w Serpelicach. Zachęcamy do wypożyczania Symboli, aby mogły one jeszcze raz zagościć w parafiach diecezji
drohiczyńskiej. Zgłoszenia przyjmujemy w Drohiczyńskim Centrum Światowych Dni Młodzieży mailowo:
mlodziez@drohiczynska.pl lub telefonicznie: 85 655 77 55.

PAMIĄTKI
Diecezjalne Centrum ŚDM Diecezji Drohiczyńskiej posiada pamiątki związane z Światowymi Dniami
Młodzieży 2016, a są to między innymi: koszulki z naszym logo, różańce, obrazy z wizerunkiem Symboli ŚDM,
miniatury symboli ŚDM, obrazki, worki sportowe, magnesy.
Zachęcamy do zakupu. Światowe Dni Młodzieży to ważne wydarzenie w życiu Kościoła Katolickiego
w Polsce, a te przedmioty będą niezwykłą pamiątką po spotkaniu młodych z Ojcem Świętym w Krakowie oraz
peregrynacji Symboli ŚDM w Diecezji Drohiczyńskiej.

ZAPISY
Trwają zapisy na centralne wydarzenia ŚDM w Krakowie w 2016 roku. Liderzy Parafialni mają za zadanie
zebrać w swoich parafiach grupę 10-15 osób. Następnie grupa parafialna zgłasza się do Diecezjalnego Biura ŚDM.
Jeśli w Twojej parafii nie jest organizowany wyjazd na ŚDM do Krakowa zgłoś się bezpośrednio do Diecezjalnego
Centrum ŚDM Diecezji Drohiczyńskiej. Na zgłoszenia czekamy już teraz, nie zwlekajmy do ostatniej chwili. Ułatwi
to nam organizację wyjazdu do Krakowa oraz załatwienie wszelkich formalności z tym związanych.
Szczegółowe informacje oraz formularze rejestracyjne na ŚDM znajdują się na stronie
www.mlodziezdrohiczynska.pl.

Włącz się w ŚDM
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

Jest wiele sposobów aby włączyć się w organizację ŚDM:
Ofiaruj swoją modlitwę w intencji ŚDM.
Otwórz swój dom dla pielgrzymów ze świata.
Zachęć swoich znajomych do wzięcia udziału w tym wielkim wydarzeniu.
Wesprzyj dobrowolną ofiarą organizację wyjazdu naszej młodzieży
do Krakowa oraz przyjęcie gości ze świata.
Zorganizuj wspólnie z ks. Proboszczem, grupę młodzieży ze swojej parafii
chętną do wyjazdu na ŚDM. O powstaniu tej grupy powiadom
Diecezjalne Centrum ŚDM Diecezji Drohiczyńskiej.
Podziel się swoimi pomysłami z innymi pisząc lub dzwoniąc do Diecezjalnego
Centrum ŚDM Diecezji Drohiczyńskiej.
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UCZYNKI MIŁOSIERDZIA CO MIESIĄC, AŻ DO ŚDM
Odpowiedz na wezwanie papieża. W roku 2016 - uczynki miłosierdzia co miesiąc, aż do ŚDM.
„Wam, młodym którzy jesteście bardzo praktyczni, chciałbym zaproponować, abyście przez pierwszych siedem
miesięcy 2016 roku, wybierali co miesiąc jeden uczynek miłosierny względem ciała i jeden względem duszy,
i realizowali je” napisał papież Franciszek w Orędziu na ŚDM 2016. W odpowiedzi na wezwanie Ojca Św.
wolontariusze z diecezji toruńskiej zainaugurowali projekt „Naturalnie miłosierni”.
Mamy nadzieję, że wolontariat stanie się naturalnym sposobem na wykorzystanie potencjału dobroci drzemiącego
w nas. Stąd nazwa „Naturalnie miłosierni” tłumaczy Daria Neumann z Biura Diecezjalnego ŚDM. Adresatami akcji
są nie tylko ludzie młodzi włączeni w przygotowania do przyszłorocznego spotkania, lecz wszyscy zaangażowani
w różne formy wolontariatu, takie jak organizacja rekolekcji, przygotowanie Szlachetnej Paczki, udział w zbiórkach
żywności organizowanych przez Caritas.
Mimo, że akcja rozpoczęła się niedawno, już nadeszły do nas deklaracje od osób zaangażowanych
w wolontariat w hospicjum i w toruńskim szpitalu opowiada Marianna Mucha reprezentująca Biuro Diecezjalne.
Ponadto twórcy projektu chcą zachęcić do czynów miłosierdzia dorosłych, seniorów, a także dzieci.
Warunkiem włączenia w projekt jest przesłanie deklaracji wolontariusza na adres Biura Diecezjalnego ŚDM
w Toruniu. W formularzu należy opisać przyjętą formę działania. Charakterystyki czynów miłosierdzia utworzą
Wielką Księgę „Beati Misericordes” (Błogosławieni Miłosierni), którą otrzyma bp Andrzej Suski podczas Dni
w Diecezjach. Jest to jeden z punktów wspólnych z akcją Młodzi Misjonarze Miłosierdzia. Pomysł stworzenia
Wielkiej Księgi powstał wcześniej niż projekt Młodzi Misjonarze Miłosierdzia. Byliśmy zdziwieni, gdy okazało się, że
Komitet Organizacyjny chce zorganizować bliźniaczą akcję. Uświadomiło nam to, że Duch Święty prowadzi
wszystkie dzieła ŚDM podsumowuje Marianna Mucha.
Dominika Stoszek

SZTUKI SCENICZNE

Teatr – jeśli dobrze dobierze się repertuar – jest szkołą
świętości. Pomaga dogłębnie zrozumieć ludzi i ludzką
społeczność. Rozbudza w młodych radość, którą żyją na wiele
przed przedstawieniem, w jego trakcie i wiele dni po nim.
(św. Jan Bosko)
Festiwal Młodych podczas Światowych Dni Młodzieży wpisuje się między poranne katechezy,
a popołudniowe Wydarzenia Centralne. Chociaż na prezentacje artystów pozostaje stosunkowo niewiele czasu,
postaramy się zarezerwować go głównie dla sztuk teatralnych, poruszających temat Bożego miłosierdzia oraz
przybliżających historię życia świętych.
Jakie sztuki zostaną wystawione w czasie ŚDM?
Przygotowując sztukę lub widowisko pod kątem Festiwalu Młodych, pamiętajcie, że Wasi widzowie przyjechali
z różnych stron świata i wywodzą się z odmiennych kontekstów kulturowych. Proponowane sztuki powinny trwać
nie więcej niż godzinę, zaś ich preferowana tematyka to: Boże Miłosierdzie. Przypominamy, że Komitet
Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 zapewnia podstawową infrastrukturę, zaś wszystkie dodatkowe elementy
(scenografia, kostiumy, dodatkowe nagłośnienie, itp.) leżą w gestii autorów projektu.
Źródło: http://www.krakow2016.com/sztuki-sceniczne
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WIADOMOŚCI z KRAJU i ze ŚWIATA
ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE NA ŚWIECIE
Dla wielu ludzi na całym świecie Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy i najbardziej wyczekiwany czas roku.
Oczywiście są tacy, dla których Boże Narodzenie to głównie okazja do zarobku, jak np. dla handlowców, którzy w tym
okresie odnotowują rekordy sprzedaży. Ale nawet niektórzy chrześcijanie zapomnieli, że istotą świąt jest Bóg poczęty
w łonie Maryi, który stał się człowiekiem, żeby nas zbawić.
Jednak we współczesnym, zabieganym świecie jest coś, co napawa nadzieją. Wciąż są tacy, którzy obchodzą Boże
Narodzenie tak, jak się powinno - umieszczając w centrum dzieciątko Jezus i oddając mu pokłon, tak jak kiedyś pasterze
w Betlejemskiej Grocie. Zapytaliśmy kilku wolontariuszy ŚDM jak obchodzą Boże Narodzenie w swoich krajach.
Urugwaj to kraj laicki, gdzie rząd wprowadził do kalendarza tylko święta świeckie. Dlatego zamiast Bożego Narodzenia
obchodzi się "Dzień rodziny". Tak jak na całej półkuli południowej, w Urugwaju Boże Narodzenie przypada w lecie i ma
charakter rodzinny. Kultywuje się niektóre świąteczne tradycje kulinarne z Europy, jak włoskie panettone czy hiszpański turron.
Urugwajczycy przygotowują też specjalne potrawy z rusztu. Ludzie należący do Kościoła obchodzą święta z wiarą, miłością
i wielką radością z narodzenia Jezusa. I z nadzieją na przyjście anioła, który ogłosi dobrą nowinę o zbawieniu.
Thamyres Goncalves
W Brazylii Boże Narodzenie to czas gdzie wszędzie rozbłyskają tysiące świateł. Brazylijczycy obchodzą święta Bożego
Narodzenia w rodzinie, przy wspólnej kolacji obdarowują się prezentami. Te dla dzieci przynosi Święty Mikołaj. Rodziny
katolickie uczestniczą w Mszy Świętej, rozważając tajemnicę wcielenia i adorując obrazy ukazujące Narodzenie Jezusa.
Michele Magalhaes
Na Ukrainie, wigilia Bożego Narodzenia jest uważana za najważniejszą część świąt.
Odprawia się wtedy specjalne nabożeństwa z prośbą o dobre zbiory i życie w obfitości.
Podczas świątecznych spotkań śpiewamy kolędy na znak szacunku dla gospodarza domu
i jego rodziny. Czasem świętowaniu towarzyszą amatorskie przedstawienia teatralne
(Vertep). Uroczysta kolacja wigilijna składa się z 12 dań, jednym z nich jest tradycyjna kutia.
Nie spożywamy mięsa ani nabiału. Kolację przygotowują kobiety i dzieci. Inaczej niż
w większości krajów, nie dajemy sobie prezentów.
Marian Dovhanyk
We Włoszech sposób obchodzenia Bożego Narodzenia bardzo różni się w zależności od
regionu kraju. Przygotowujemy szopkę i ubieramy choinkę. Obchody rozpoczynają się
8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia. Szopka to bardzo silna tradycja we Włoszech,
często przygotowujemy nawet żywą szopkę, żeby przypomnieć prawdziwe znaczenie tych świąt. Rodziny uczestniczą
w nowennie we Mszy Świętej. Poza tym, spotykamy się na tradycyjnej kolacji “della tavola”, w trakcie której jemy świąteczne
dania takie jak panettone czy pandoro. W Boże Narodzenie jemy przede wszystkim dania z ryb.
Stella Bradascio
Jak widać, w wielu miejscach świata dba się o utrzymanie tradycji, atmosfery radości i rodzinnego święta. Boże Narodzenie
to czas który możemy pięknie spędzić nie tylko w gronie rodziny, ale też z przyjaciółmi i znajomymi. Pamiętajmy o tym, że
Boże Narodzenie to początek nowego życia w Bogu, w Emmanuelu.
Paula Andrea Mora Díaz
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