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MYŚL
NA TYDZIEŃ
Osoba duchowna powinna
być jak świeca, która spala
się dla Chrystusa, aby dać
Jego światło innym i aby
oni także chwalili Ojca,
który jest w niebie.
Bp Tadeusz Pikus

ak już jesteśmy skonstruoTautorytetów.
wani, że jesteśmy głodni
Chcemy się na

kimś wzorować i mieć kogo
podziwiać, nawet jeśli się do
tego nie przyznajemy. To zazwyczaj osoby odznaczające się
wyjątkową charyzmą, krystaliczne, prawdomówne i prawe.
Współczesne nam, ba, nawet
z naszego najbliższego otoczenia, jak i takie, których nie dane
nam było poznać, święci czy
błogosławieni, których postępowaniem się zachwycamy.
18 listopada przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny,
dziewicy i męczennicy, a przede
wszystkim patronki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ruchu, który dziś jest
obecny prawie we wszystkich
polskich diecezjach. Nie byłby
tak prężny, gdyby nie klarowana postawa jego patronki. Ona
pociąga i mobilizuje młodych do
podejmowania wielkich rzeczy
na rzecz lokalnej społeczności,
a w konsekwencji dla dobra
całej naszej Ojczyzny. Przykładów takich działań w naszej
diecezji jest wiele. Widzimy je
na co dzień.
Edyta Hartman
www.niedziela.pl

U KRESU DZIEJÓW

W

iele rzeczy na tym świecie opiera się na tzw. długofalowych
działaniach. Cel jest bardzo
odległy, jednak dobrze obmyślany
plan, zawierający wprawdzie tysiące
szczegółów, stopniowo prowadzi do
urzeczywistnienia głównego zamysłu. Ten schemat, powtarzający się
w gospodarce, w nauce, nieobcy
jest również życiu duchowemu.
Negatywną wizję takiego działania
dostrzegamy chociażby w stałym
i uporczywym procesie zmieniania niezmiennych z natury zasad
moralnych („grzech to nie grzech,
tradycyjne wartości zniewalają człowieka”). To, co pozytywne i budujące, tym bardziej wymaga stałości,
ponieważ przebija się z ogromnymi
trudnościami przez rozleniwione
ludzkie serca i umysły...
Kiedy w proroctwie Daniela mówi
się o „owych czasach”, niewątpliwie
dotyczy to czasów ostatecznych,
chociaż niewykluczone, że tłem
były ówczesne wydarzenia polityczne, oznaczające kres niewoli
narodu wybranego. Znamienne jest
zestawienie nadzwyczajnego ucisku z nadchodzącym wyzwoleniem
(zbawieniem). Wygląda na to, że zło

(pod różnymi postaciami) sroży się
dopóty, dopóki nie zostanie ostatecznie zwyciężone. Chwała mądrych
i sprawiedliwych towarzyszy „hańbie i wiecznej odrazie” sług grzechu. Prorocka wizja podjęta zostaje
przez Chrystusa w kontekście końca
świata i przedstawia dzieło Syna
Człowieczego, który w „mocy i chwale” gromadzi swoich wybranych,
by obdarzyć ich pełnią zbawienia.
Mowa Jezusa dotyczy jednoznacznie
końca świata, ale nie wskazuje na
konkretny czas, sugeruje raczej stałą
gotowość, gdyż ciągle dokonują się
wydarzenia, które należy traktować jako ostrzeżenie. Zagrożeniem
nie jest nadejście Chrystusa, jest
nim natomiast zlekceważenie Jego
codziennych nawiedzin i nauki.
W Liście do Hebrajczyków znajdujemy optymistyczną wizję ludu
obdarowanego jedyną ofiarą Chrystusa. Jej owocem jest odpuszczenie grzechów i „udoskonalenie na
wieki tych, którzy są uświęcani”.
Wprawdzie nieprzyjaciele Pana
„staną się podnóżkiem nóg Jego”,
jednak główny akcent został położony na wypełnieniu się w wiernych
odkupieńczego daru Mistrza.

Graziako

Głód autorytetów

Lecz o dniu owym
lub godzinie
nikt nie wie,
ani aniołowie
w niebie, ani Syn,
tylko Ojciec

(Mk 13, 32)

Proste myśli zawarte w Słowie
Bożym najtrafniej opisują rzeczy dla
nas niepojęte. Przysłowiowe „młyny
Boże” spokojnie kontynuują swą
pracę i żaden ludzki zamysł tego
nie zdoła odmienić. Stworzenie
świata zawierało już w sobie myśl
o odkupieniu człowieka i o ostatecznym obdarowaniu zbawieniem
wiecznym. Miliardy lat istnienia
tego, co poznajemy rozumem i czego
doświadczamy zmysłami, odnajduje
swój prawdziwy sens dopiero wtedy,
kiedy skonfrontujemy ten świat ze
światem przyszłym – doczesność
z wiecznością. Konsekwencja, z jaką
działa Bóg, znajduje swoje wytłumaczenie tylko w Jego miłości do nas!

Ks. Tomasz Pełszyk
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Węgrów. W dniach od
30 października do 1 listopada
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Węgrowskiej zorganizowało na
cmentarzu w Węgrowie kwestę
pieniężną na renowację kolejnych
zabytkowych pomników. W kweście wzięła udział młodzież z LO
im. Adama Mickiewicza, Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kochanowskiego, Gimnazjum Miejskiego oraz członkowie
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Węgrowskiej.
Bielsk Podlaski. W dniach
31 października i 1 listopada
Społeczny Komitet „Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej” przeprowadził na cmentarzach bielskich
kwestę na renowację zniszczonych pomników nagrobnych.
Ostrówek. 31 października
miejscowy oddział KSM obchodził
4. rocznicę swego powstania.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
św. i nabożeństwem różańcowym
w kościele parafialnym.
Drohiczyn. 1 listopada w kościele Sióstr Benedyktynek miała
miejsce uroczystość odpustowa
ku czci wszystkich świętych. Po
Mszy św. odbyły się tradycyjna
procesja i modlitwy za zmarłych
na cmentarzu grzebalnym.
Siemiatycze. 1 listopada na
starym cmentarzu w Siemiatyczach odbyła się kwesta na ratowanie zabytkowych pomników,
zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Siemiatycz.
Serpelice. W dniach 1-2 listopada w rodzinnej parafii pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła biskup senior Antoni Dydycz
przewodniczył Mszy św. i modlitwom w intencji zmarłych.
Jabłonna Lacka. W dniach
1, 3 i 10 listopada bp Tadeusz
Pikus przeprowadził wizytację
kanoniczną w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Ks. Krzysztof Żero

II

Zaprosili do swych rodzin Panią Jasnogórską
Cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej odwieKdziopia
domostwa w parafii pw. Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Siemiatyczach. O tej
inicjatywie proboszcz ks. Stanisław Ulaczyk kilka tygodni temu
poinformował wiernych i w parafii rozpoczęto przygotowania do
peregrynacji.
Wczesnym rankiem w niedzielę
25 października delegacja wiernych wyruszyła do Częstochowy,
by tam u stóp Pani Jasnogórskiej
omodlić przygotowane do peregrynacji kopie obrazu. W grupie jadącej na Jasną Górę była młodzież
przygotowująca się do przyjęcia
sakramentu bierzmowania wraz
z rodzicami, a także inne osoby,
które chciały pokłonić się przed
wizerunkiem Czarnej Madonny.
Pielgrzymi bezpiecznie dotarli
do Częstochowy, gdzie dorośli
pierwsze swe kroki skierowali
do lokalu wyborczego, by spełnić powinność wobec Ojczyzny
i zagłosować w wyborach parlamentarnych. Gdy rozbrzmiewały
dzwony zwiastujące „Anioł Pański”, wierni przekroczyli bramę
jasnogórską. Korzystając z czasu,
jaki pozostał do Eucharystii,
zwiedzali sanktuarium bądź spacerowali, ciesząc się obecnością
w tym świętym miejscu. Znaleźli
też czas na osobistą, cichą adorację Najświętszego Sakramentu.
Z wielkim przejęciem zgromadzili
się w Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie uczestniczyli w specjalnie dla nich sprawowanej
Mszy św. Wiele osób, zwłaszcza

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

krótko

CZĘSTOCHOWA – SIEMIATYCZE

Po Eucharystii kopia Cudownego Obrazu została przeniesiona
do autokaru

wśród młodzieży, po raz pierwszy
było w Częstochowie, wszystkich
jednakowo ucieszyła możliwość
podejścia do samych stóp ołtarza.
Parafianie włączyli się w czytania, śpiew psalmów, modlitwę
wiernych. W homilii Ksiądz Proboszcz powierzał Matce Bożej siemiatycką parafię i przypominał
jej długą i nieraz bolesną historie. Zwracał uwagę na odwagę
mieszkańców Siemiatycz, którzy
w czasie zaborów bronili polskiej
mowy. Nawiązując do zaplanowanej peregrynacji, powierzał Pani
Jasnogórskiej rodziny: rodziców
i dzieci, dziadków i babcie. Podkreślał, jak ważna jest rodzina
i pielęgnowane w niej wartości.
Po Eucharystii kopia Cudownego Obrazu została przeniesiona

do autokaru, a wierni z modlitwą
różańcową i pieśnią na ustach
udali się w drogę powrotną, by jak
najszybciej kopia obrazu zagościła w parafii.
W niedzielę 8 listopada o godz.
14 Msza św. zapoczątkowała
peregrynację we wsi Krupice,
zaś Eucharystia o godz. 16 –
peregrynację w Siemiatyczach,
w pierwszej kolejności Matka
Boża odwiedzi rodziny mieszkające przy ul. Grodzieńskiej.
W każdą drugą niedzielę miesiąca w kościele parafialnym
jest sprawowana Msza św. za
Ojczyznę. Właśnie po tej Mszy
św. kopia Cudownego Obrazu
z Jasnej Góry wyruszy, by odwiedzić siemiatyckie rodziny.
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY
13-15 listopada
w Domu Rekolekcyjnym
WSióstrdniach
Karmelitanek w Siemia-

tyczach są planowane rekolekcje
dla członków wspólnot maryjnych, których celem jest m.in.
przygotowanie do obchodów
Roku Miłosierdzia.

niedziela nr 46 (1091) . 15 listopada 2015

Rekolekcje pt. „Przyjąć miłosierdzie jak siostra Faustyna”
będzie prowadził o. Jacek Staszewski OFMConv z Niepokalanowa. Uczestnikom będą
towarzyszyły relikwie św. Faustyny i będzie wyświetlony film
o świętej.

Rozpoczęcie rekolekcji o godz.
17 w piątek, zakończenie ok. godz.
13 w niedzielę. Chętni są proszeni
o zgłaszanie uczestnictwa do 10 listopada pod numerem telefonu 696-337-417.
Duszpasterstwo Wspólnot
Maryjnych
www.niedziela.pl

wiadomości

BIELSK PODLASKI

zapraszamy

Świętych. Jest to już kolejne w tym roku przedsięwzięcie tego stowarzyszenia, w którym aktywnie uczestniczą dzieci, młodzież i ich rodzice. Już
podczas Mszy św. sprawowanej przez proboszcza
parafii pw. Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku
Podlaskim ks. Zbigniewa Karolaka był świąteczny
akcent. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie stowarzyszenia, a dzieci w strojach wielkich
świętych, w tym: Klary, Kingi, Teresy od Dzieciątka
Jezus, zapowiadały przedsmak nieba.
Po Mszy św. był Różaniec. Dzieci prowadziły go
i modliły się na paciorkach różańca przywiezionego
z Fatimy wraz z figurą Matki Bożej przez Księdza Proboszcza. Po odmówieniu czterech tajemnic
chwalebnych w kościele, tajemnicę piątą – „Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową
Nieba i Ziemi” dzieci i wierni odmówili przed świątynią. Ten dziesiątek Różańca był przygotowany
z balonów, który został wypuszczony i poleciał na
wschód do nieba.
W udekorowanej sali dworku akcenty anielskie
zapowiadały spektakl „Szukam szczęścia”, którego
na co dzień tak często nam brakuje. Nie miała też
go bohaterka spektaklu Zuzia, której starali się
pomóc w jego odnalezieniu najwięksi specjaliści:

Tadeusz Szereszewski

Bal Wszystkich Świętych
niedzielę 25 października po Mszy św. o godz. 12
WBielskiej
w Dworku Smulskich „Stowarzyszenie Ziemi
Ojcowizna” zorganizowało Bal Wszystkich

„Paciorki” piątej tajemnicy chwalebnej uleciały
do nieba
terapeuci, wróżbici, lekarze, a także przedstawiciel
stanu duchownego. Na szczęście wszystko skończyło
się dobrze. Zuzia odnalazła szczęście. – Ważnym
przesłaniem balu jest kultywowanie chrześcijańskiej tradycji obchodów uroczystości Wszystkich
Świętych poprzez poznawanie życiorysów świętych
oraz zachęcanie do ich odważnego naśladowania
– uważa ks. Karolak.
Wiele zabaw towarzyszyło spotkaniu. Wszyscy czuli
się świetnie, bo licznym atrakcjom towarzyszyli święci.
Ksiądz Proboszcz przygotował rosół z kury, a rodzice
ciasto. Wszyscy bawili się doskonale, tak jak przystało
na Bal Wszystkich Świętych.

Tadeusz Szereszewski

SOKOŁÓW PODLASKI – WŁOCHY

Śladami św. Piotra i św. Jana Bosko
Włoch śladami wielkiego ojca i nauczyciela młodzieży wybrali się uczniowie klas drugich i trzecich
sokołowskiego salezjańskiego liceum.
Podróż na południe Europy rozpoczęła się
29 września. Uczestników czekał długi, męczący
nocny przejazd przez Czechy i Austrię. Po południu
przekroczyli granice włoską. Już następnego dnia
zwiedzali Wenecję, a potem udali się w kierunku
Rzymu. Podziwianie Wiecznego Miasta i okolic zajęło im dwa dni. Mieli okazję odwiedzić trzy z czterech bazylik większych, uczestniczyli w modlitwie
„Anioł Pański” z papieżem Franciszkiem, zagłębili
się w historię katakumb św. Kaliksta. Pielgrzymi nie zapomnieli również o cmentarzu polskich
żołnierzy na wzgórzu Monte Cassino. Od grobu
św. Piotra, poprzez relikwie św. Franciszka z Asyżu,
dotarli do Piemontu, do miejsc związanych z życiem
i działalnością ks. Bosko. Młodzież pozostawała
w rejonach Turynu przez kolejne trzy dni, zapoznając się z korzeniami salezjańskiej duchowości.
www.niedziela.pl

Paweł Wiśniewski

dla salezjanów i ich wychowanków
roku jubileuszu 200-lecia urodzin św. Jana
WBoskoważnym
na coroczną, tradycyjną pielgrzymkę do

Na Placu św. Piotra

Miała okazję odwiedzić Colle don Bosco, miejsce
urodzin świętego.
9 października młodzież powróciła „z ziemi
włoskiej do Polski”. Tym sposobem dobiegła końca
jubileuszowa pielgrzymka zorganizowana przez
ks. Sławomira Lubińskiego. Uczniom towarzyszyli
wychowawcy i ks. Dariusz Matuszyński – dyrektor
szkoły.
Aleksandra Jakubik

Święto muzyki kościelnej. 21 listopada Duszpasterstwo Muzyki Kościelnej naszej diecezji, z okazji wspomnienia św. Cecylii – patronki
muzyki i śpiewu kościelnego,
organizuje w Drohiczynie
święto muzyki kościelnej oraz
warsztaty dla chórów i scholi
diecezji drohiczyńskiej. Do
udziału są zaproszone m.in.
zespoły śpiewacze działające
przy parafiach, ośrodkach kultury i stowarzyszeniach. Spotkanie rozpoczną wspólne
warsztaty, które obejmować
będą pracę nad emisją głosu,
barwą, współbrzmieniem
i dykcją. Podczas spotkania
Mszy św. będzie przewodniczył biskup senior Antoni
Dydycz. W jej trakcie zostaną
wykonane utwory przygotowane w czasie warsztatów.
Natomiast przed Mszą św.
odbędzie się „Koncert z Cecylią”, podczas którego każdy
z wykonawców będzie mógł
przedstawić jeden lub dwa
utwory ze swojego repertuaru. Spotkanie rozpocznie
się o godz. 11.30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Drohiczynie. Zgłoszenia,
e-mail: muzyka.drohiczyn@
gmail.com. Więcej informacji
i zapytania: Bożena Kaczmarek, tel. 608-469-328;
Łukasz Kraujutowicz, tel.
510-946-817.
Kurs dla narzeczonych.
W dniach 11-13 grudnia
w Domu Duszpasterstwa
Młodzieży „Porcjunkula”
w Serpelicach nad Bugiem
odbędzie się weekendowy
kurs dla narzeczonych przygotowujący do sakramentu
małżeństwa. Zgłoszenia i informacje: Dom Duszpasterstwa Młodzieży „Porcjunkula”,
Serpelice 89, 08-220 Sarnaki,
e-mail: domduszpasterstwa@
gmail.com, tel. 693-611-468.
Ks. Krzysztof Żero
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Nie mogło obyć się bez pamiątkowej fotografii

45 LAT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
LECH ZAKRZEWSKI

P

rezydium Powiatowej Rady Narodowej

Zespół Szkół Specjalnych
w Sokołowie Podlaskim 1 września 1970 r.
podjęło uchwałę o powołaniu Szkoły Podw Sokołowie Podlaskim świętuje stawowej
nr 5 Specjalnej. Szkoła objęła opieką
dzieci niepełnosprawne intelektualnie z terenu
w tym roku 45. rocznicę swego miasta i powiatu. Do tej pory takie dzieci chodziły do zwykłych szkół podstawowych lub
istnienia. Z tej okazji dyrektor,
pozostawały w domu i w ogóle nie były objęte
obowiązkiem szkolnym.
nauczyciele, uczniowie i ich
rodzice zaprosili wielu gości
Szczypta historii
na świętowanie. Były uroczysta Pierwszym dyrektorem został nieżyjący już
dziś Adam Talacha. Naukę rozpoczęło 64 dzieci
Msza św., spotkanie w szkole,
i pracowało z nimi 4 nauczycieli. Na początku
nie miała swojej siedziby i wykorzystywspomnienia, część artystyczna szkoła
wała pomieszczenia w istniejących już szkołach
podstawowych nr 1 i nr 3. Od 1973 r. szkoła
i wspólna agapa
zajęła się również prowadzeniem klas zawo-

IV
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dowych. W roku szkolnym 1978/1979 szkołę
przeniesiono do adaptowanego budynku przy
dzisiejszej ul. Długiej. W 1985 r. za sprawą
dyrektora Jerzego Marchela, który od 1982 r.
pełnił tę funkcję, szkoła została przeniesiona do
wydzielonej części budynku internatu Zespołu
Szkół Zawodowych przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie również znaleźli zakwaterowanie uczniowie z najdalszych części powiatu. Od
2000 r. szkołą zaczęła kierować Joanna Kaniuk.
Wtedy to szkoła otrzymała nowy budynek przy
ul. Piłsudskiego, gdzie mieści się do dziś. Od
lutego 2004 r. pełniącym obowiązki dyrektora szkoły został Marcin Celiński i za jego to
czasów w maju 2004 r. szkole nadano imię
Jana Pawła II. Od 1 września 2004 do 2009 r.
dyrektorem szkoły był Waldemar Prokopczuk.
Od 1 września 2009 r. do dziś funkcję tę pełni
Beata Biernat.
www.niedziela.pl

temat numeru

Zdjęcia: Lech Zakrzewski

W szkole liczy się każdy uczeń i panuje
rodzinna atmosfera

Mszy św. w intencji uczniów, pracowników i rodziców Zespołu Szkół Specjalnych przewodniczył
bp Tadeusz Pikus

Czas jubileuszu

Zaproszono wiele gości

Szkoła dziś
Lata pracy w nowym budynku zaowocowały
powstaniem nowych klas, kierunków kształcenia, a co za tym idzie –zaopatrzeniem szkoły
w nowoczesny sprzęt. Powstały pracownie
multimedialne, komputerowe, gastronomiczne
oraz sala doświadczania świata. W ostatnim
czasie powstała sala zajęć sensorycznych,
odnowiono klasy i korytarze, zakupiono szafki
dla uczniów. Dzięki staraniom dyrekcji szkoły
otrzymała ona busa, z którego uczniowie
korzystają w czasie różnych wyjazdów.
Obecnie w skład Zespołu Szkół Specjalnych
im. Jana Pawła II wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kucharz oraz Szkoła Przysposabiająca
do Pracy
Od 2013 r. szkoła prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia rewalidacyjne, które wzbogacono o dogoterapię, biofeedback, integrację sensoryczną
oraz terapię ręki. W zajęciach uczestniczy ok.
80 podopiecznych szkoły, z którymi pracuje
ponad 40 nauczycieli.
www.niedziela.pl

W drugiej połowie października odbyły się
uroczyste obchody 45. rocznicy powstania szkoły. W kościele pw. św. Jana Bosko
w Sokołowie Podlaskim bp Tadeusz Pikus
przewodniczył uroczystej Mszy św. w intencji
uczniów, pracowników i rodziców Zespołu
Szkół Specjalnych. W homilii, powołując się
na św. Łukasza, mówił o szczególnej wadze
opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz potrzebie pomagania i nauki
samodzielnego życia mimo upośledzenia
i niepełnosprawności.
Następnie wszyscy obecni przeszli do szkoły, gdzie odbyły się części oficjalna i artystyczna przygotowane przez nauczycieli
i uczniów szkoły.
Beata Biernat, dyrektor szkoły, przywitała
i podziękowała bp. Tadeuszowi Pikusowi za
przybycie i odprawienie Mszy św. i przywitała przybyłych gości: senatora Waldemara
Kraskę, dyrektora Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ks. Łukasza Gołębiowskiego, dyrektora
Siedleckiej Delegatury Kuratorium Oświaty Milenę Królikowską, wicestarostę Martę
Sosnowską, wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Sokołowskiego Andrzeja Minarczuka, proboszczów sokołowskich parafii,
dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli samorządów i instytucji związanych
z oświatą. Wszyscy przybyli goście otrzymali
pamiątkowe statuetki z napisem „Przyjaciel
Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim”.
Goście mogli zapoznać się z pomieszczeniami szkoły, jej wyposażeniem, jak i zoba-

Część artystyczna w wykonaniu uczniów

Słowo do zebranych skierował również
Ksiądz Biskup

Liturgia miała uroczystą oprawę

czyć, jak przebiegają zajęcia w salach specjalistycznych. Były pokazy umiejętności
uczniów, również kulinarne, które degustowano przy wspólnym uroczyście przystrojonym stole. Na pewno ten dzień na długo
zostanie w pamięci dzieci, młodzieży, ich
rodziców i nauczycieli.I
15 listopada 2015 . nr 46 (1091) niedziela
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Turniej siatkówki

radycyjnie od kilku lat jesienią oddziały KSM,
a także młodzież z diecezji drohiczyńskiej
Twalczy
o puchar prezesa KSM w Diecezjalnym

Ewelina Trusiak

Turnieju w Piłce Siatkowej KSM. W tym roku po
raz 7. młodzi siatkarze spotkali się na boisku,
tym razem na hali sportowej Zespołu Szkół
w Brańsku. Organizatorem turnieju był Zarząd
KSM Diecezji Drohiczyńskiej wraz z oddziałami
KSM w Brańsku i Topczewie, na czele których
stoją asystenci ks. Piotr Pędzich i ks. Krzysztof

Swoich sił w piłce siatkowej spróbowało
5 drużyn damskich oraz 4 męskie

Dobrogowski. To ci księża byli inicjatorami
tegorocznych rozgrywek i to im należą się największe podziękowania za pomoc w zorganizowaniu turnieju. Swoich sił w piłce siatkowej
spróbowało 5 drużyn damskich oraz 4 męskie.
Wyniki zaciętej rywalizacji przedstawiają
się następująco: w kategorii drużyn damskich

WĘGRÓW

Szachowa rywalizacja

sobotę 7 października w świetlicy Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana KochaWnowskiego
w Węgrowie rozegrano 4. Turniej

Janusz Baum

Szachowy dla Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej oraz Emerytów. Turniej
zorganizował Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Fides” Węgrów przy współudziale Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Starostwa

Do turnieju zgłosiło się 16 zawodników

Powiatowego i Urzędu Miasta. Zawodników
powitał gospodarz obiektu, dyrektor Janusz
Baum, który też wykonał serię zdjęć.
Do turnieju zgłosiło się 16 zawodników z: Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, Łukowa i Węgrowa,
wśród nich dwie nauczycielki. Turniej rozegrano

VI

1. miejsce – młodzież ze Skrzeszewa, 2. miejsce –
oddział KSM Ostrówek, 3. miejsce – oddział
KSM Hajnówka. W kategorii drużyn męskich
1. miejsce – oddział KSM Hajnówka, 2. miejsce –
młodzież ze Skrzeszewa, 3. miejsce – oddział
KSM Ostrówek. Oczywiście nie wszyscy mogli
zwyciężyć, ale każdy z pewnością dobrze się
bawił i starał się, aby jego drużyna wygrała.
W myśl 8. zasady KSM-owicza: „Dbaj o zdrowie
i rozwój fizyczny” młodzież z diecezji drohiczyńskiej pokazała, że można także na sportowo
chwalić Pana Boga. Katolik jest nie tylko bowiem
człowiekiem wielkiego ducha, ale i harmonijnie
rozwiniętego ciała.
Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymali
z ręki Moniki Pietraszko – prezesa Zarządu KSM
Diecezji Drohiczyńskiej pamiątkowe puchary,
a drużyny obu kategorii, które zajęły 1. miejsce,
dodatkowo zostały obdarowane jubileuszowymi
kubkami ze słowami św. Jana Pawła II skierowanymi do KSM-owiczów w 1995 r.: „Nie wstydźcie
się waszych ideałów. Wręcz przeciwnie, głoście
je i brońcie ich! Liczy na was Chrystus, liczy na
was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół.
Liczy na was i potrzebuje was Polska”.
Drużyna męska z oddziału KSM w Hajnówce
oraz drużyna damska ze Skrzeszewa będą reprezentowały naszą diecezję na Ogólnopolskich
Mistrzostwach KSM w Piłce Siatkowej.
Ewelina Trusiak
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systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund
w tempie 15 minut na partię dla zawodnika.
Nagrodzono uczestników pucharami za pierwsze miejsca w kategoriach: open, nauczyciele,
pracownicy administracji samorządowej, emeryci i kobiety. Pierwsi trzej zawodnicy otrzymali
również dyplomy. Także trzem najstarszym szachistom (73 lata) wręczono dyplomy uznania.
W trakcie turnieju zawodnicy korzystali bezpłatnie ze słodyczy, kawy, herbaty oraz zimnych
napojów przygotowanych przez rodziców dzieci należących do Parafialnego Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Fides”.
Puchary otrzymali: Adam Łukasik – Siedlce,
Wojciech Szczygieł – Łuków, Roman Głowienkowski – Siedlce, Agnieszka Dżbik – Węgrów.
Pełne wyniki można odczytać na stronie internetowej: www.chessarbiter.com/turnieje/2015/
ti_4843/index.html? l=pl.
Puchary zwycięzcom wręczył prezes PUKS
ks. Krzysztof Domaraczeńko. Organizatorzy
dziękują Urzędowi Miasta Węgrów za sponsorowanie turnieju. Sędziował Waldemar Kulik.
Waldemar Kulik

Lech Zakrzewski

BRAŃSK

Na spotkanie w Sokołowie Podlaskim
przybyło blisko 50 osób

SOKOŁÓW PODLASKI

Rekolekcje katechetów
Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II w SokoWmacyjne
łowie Podlaskim odbyły się rekolekcje fordla katechetów z południowej części

diecezji drohiczyńskiej. Na podobne rekolekcje
dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego diecezji drohiczyńskiej ks. Krzysztof
Mielnicki zaprosił wcześniej katechetów z północnej części diecezji do Nurca Stacji. Ogólnie
w rekolekcjach uczestniczyło ok. 100 katechetów
pracujących na terenie diecezji drohiczyńskiej,
co stanowi ponad 95% wszystkich katechetów
diecezji, do których było skierowane zaproszenie
na rekolekcje.
Na spotkanie w Sokołowie Podlaskim przybyło blisko 50 osób, w większości pań zajmujących się katechezą. Jako pierwszy głos zabrał
ks. Łukasz Gołębiewski, dyrektor Caritas Diecezji
Drohiczyńskiej. Przywitał wszystkich przybyłych
gości, a przede wszystkim bp. Tadeusza Pikusa, prosząc o odprawienie Mszy św. w intencji
uczestników rekolekcji, jak i pracowników domu,
w którym odbywają się rekolekcje. Podkreślił,
że jest to pierwsze takie wydarzenie w Domu
Miłosierdzia, które odbywa się po zakończonym
niedawno remoncie obiektu i po uroczystym
otwarciu 19 października, od kiedy to ośrodek
uzyskał dodatkową nazwę – Centrum Spotkań
i Dialogu. Ksiądz Dyrektor poinformował również
zebranych o zbliżających się akcjach i zadaniach
Caritas diecezji.
W Mszy św. koncelebrowanej uczestniczyli też
ks. Krzysztof Mielnicki i ks. Tomasz Szmurło.
Bp Tadeusz Pikus przypomniał o organizowanych Światowych Dniach Młodzieży i roli katechetów w przygotowaniach zarówno młodzieży,
jak i całej diecezji do tego wielkiego wydarzenia.
Rekolekcje prowadził ks. Jarosław Błażejak,
diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie
i diecezjalny egzorcysta. Pochylił się on nad
duchowym przygotowaniem do Światowych Dni
Młodzieży jako wielkiego dla Polski i świata
wydarzenia. Ukazał potrzebę przygotowania
i zapraszania do czynnego uczestnictwa młodzieży, ale także rodziców, aby wspierali swoje
dzieci w różnego rodzaju działaniach na rzecz
Światowych Dni Młodzieży.
Lech Zakrzewski
www.niedziela.pl

wydarzenia

ŁOCHÓW

Wystawa fotograficzna o bł. ks. Jerzym Popiełuszce

19 paździerWbł. ks.poniedziałek
nika, w 31. rocznicę śmierci
Jerzego Popiełuszki w ło-

SOKOŁÓW
PODLASKI

misja to nie tylko ewangelizacja,
budowa, ratowanie życia – misje
są czymś więcej – dają nadzieję
na jutro.
Słuchacze obejrzeli również
dwudziestominutowy film „Dzieci
Afryki”, owoc współpracy Tangaza University College z Instytutem Historii Kościoła i Patrologii
oraz Instytutem Nauk o Rodzinie
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Drugi film przybliżył postać
pochodzącej z Hajnówki s. Angeliki Tabuły ze Zgromadzenia
Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, która od 1991 r. pracuje jako
misjonarka w Afryce, a od 1998 r.
w Zambii. Ta wspaniała kobieta jest znana w całym kraju,
a szczególnie w Kapiri Mposhi.
Na początku s. Angelika zajęła
się przedszkolem, które wymagało wielu remontów, a następnie
dzięki jej dużemu zaangażowaniu
powstawały kolejne obiekty. Obecnie w misji poza przedszkolem
są szkoły podstawowa i średnia,
w których uczy się ponad 1600

uczniów. Placówka jest uważana
za najlepszą w Zambii, wszyscy uczniowie zdają egzaminy
państwowe i z bardzo wysokimi
ocenami. Dzieci są wdzięczne za
każdy gest, który daje im nadzieje na lepszą przyszłość. Główny
temat filmu stanowiła uroczystość
wręczenia w 2009 r. s. Angelice
Orderu Uśmiechu, przyznanego na
wniosek afrykańskich dzieci przez
Międzynarodową Kapitułę Orderu.
Wręczenie odznaczenia odbyło się
w Zambii dwa razy. 11 września
w Kapiri Mposhi w obecności całej
szkoły, a następnie 14 września
w Lusace z udziałem konsula
Polski, ministrów rządu Zambii,
biskupa, misjonarzy i misjonarek
oraz przyjaciół. Siostrę dekorował
orderem kanclerz Kapituły Marek
Michalak, rzecznik praw dziecka.
Poza filmem Marcin Celiński
zaprezentował też zdjęcia ze swojego pobytu w placówce założonej
przez s. Angelikę i w bardzo ciekawy i wzruszający sposób opowiadał o tym wyjątkowym miejscu.
Jadwiga Ostromecka

Głos zabrał ks. Czesław Banaszkiewicz – świadek życia
błogosławionego kapłana

wiernym życie, powołanie, czas
seminarium oraz śmierć i kult
ks. Jerzego. Następnie modliliśmy
się, odmawiając Różaniec i prosząc jednocześnie, by za przyczyną
męczennika za prawdę Bóg prowa-

O misjach na SUTW

czwartek 22 października w GaWOśrodka
lerii „Dom” Sokołowskiego
Kultury odbyło się dru-

Wprawdzie zapowiadany ks. Jan
Bujalski, salezjanin z parafii pw.
św. Jana Bosko, były misjonarz,
niestety nie mógł przybyć, ale
drugi z prelegentów, dyrektor
I LO Marcin Celiński doskonale
poradził sobie z tematem. Skupił
się na Afryce, gdzie kilka lat temu
przebywał ponad miesiąc i zetknął
się tam osobiście z działalnością
misyjną Kościoła. Podkreślił, że

Jadwiga Ostromecka

gie w tym semestrze spotkanie
w ramach Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tym
razem tematem wykładu zatytułowanego „Dawać nadzieję” były
misje. Temat wpisał się w obchodzony od niedzieli 19 października
Tydzień Misyjny.

Misje są czymś więcej – dają nadzieję na jutro
www.niedziela.pl

dził nasz kraj i naszą Ojczyznę ku
prawdzie jedynej, jaką jest On sam.
W trakcie dzięki staraniom ks. Czesława Banaszkiewicza była możliwość oddania czci Bogu przez
ucałowanie relikwii ks. Jerzego.

Ks. Piotr Jarosiewicz

chowskiej parafii miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Przybyli wierni
mogli uczestniczyć w Mszy św.,
podczas której słowo Boże wygłosił ks. Czesław Banaszkiewicz –
świadek życia błogosławionego
kapłana. Zachęcał on nie tylko do
modlitwy o rychłą kanonizację ks. Jerzego, ale przede wszystkim do
tego, co całym życiem głosił sługa
Boży: „By zło dobrem zwyciężać”,
by umieć przeciwstawić się wszystkiemu, co nie prowadzi do Boga.
Kustosz i świadek dzielił się też
tym, jak wyglądało codzienne życie
błogosławionego, jego kapłaństwo
i rozmiłowanie w Bogu.
Po wspólnej Eucharystii poseł
Arkadiusz Czartoryski w prezentacji multimedialnej przybliżył

Po wspólnej Eucharystii i nabożeństwie różańcowym Arkadiusz
Czartoryski oraz Maria Koc pomodlili się oraz złożyli wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej
śmierć wszystkich, którzy zginęli
w katastrofie smoleńskiej. Następnie z inicjatywy wyżej wymienionych osób została otwarta wystawa fotograficzna pt. „Bł. ks. Jerzy
Popiełuszko”. Po otwarciu głos
zabrały osoby, które co miesiąc
pełnią dyżury przy grobie błogosławionego – Stanisław Owsianka i Sylwester Klimek z parafii
Kamionna. Warto zaznaczyć, że
wystawa trafi jeszcze do szkół
łochowskich, by młode pokolenie
mogło na chwilę zatrzymać się
i usłyszeć to, co często przemilczane, zapomniane, „by każdego dnia
zło dobrem zwyciężać”...
Ks. Piotr Jarosiewicz
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Odeszli do Pana w ostatnim roku
z duchowieństwa dieOłałstatnio
cezji drohiczyńskiej Pan powoz tego świata ks. Edmunda

Tararuja z Domu św. Antoniego
w Drohiczynie, duszpasterza na
wielu parafiach, ostatnio proboszcza w Narwi, wykładowcę WSD
w Drohiczynie, pochowanego
w Jabłonnie Lackiej.
Do Pana odeszli także ks. Stanisław Jerzy Wawrzyniak, kapłan
archidiecezji warszawskiej, pochodzący z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
w Czeremsze i tam pochowany,
oraz ks. Michał Śliwiński, kapłan
diecezji siedleckiej, pochodzący
z parafii Kamionna, proboszcz
parafii pw. św. Zygmunta w Łosicach i dziekan łosicki.
W Roku Życia Konsekrowanego
odeszli także związani z diecezją
drohiczyńską: franciszkanin br. Mariusz Zieliński, pracujący ostatnio w Łagiewnikach, a pochowany
w rodzinnej parafii Łazówek; sercanin br. Jerzy Cudnik, przed 15 laty
pracujący w Mielniku, a przez wiele
lat służący w służbach centralnych
Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę, pochowany

Od lewej, od góry: s. Maria Zofia Alina Chomiuk, ks. Edmund Tararuj,
br. Mariusz Zieliński, s. Elżbieta od Trójcy Świętej Teresa Kuncewicz,
s. Barbara Konobrodzka, br. Jerzy Cudnik, ks. Michał Śliwiński,
ks. Stanisław Jerzy Wawrzyniak

w rodzinnej parafii Manie w diecezji siedleckiej; karmelitanka
s. Elżbieta od Trójcy Świętej Teresa
Kuncewicz, pracująca w Bielsku
Podlaskim, pochowana w Siemiatyczach; sercanka s. Barbara Konobrodzka, wieloletnia przełożona

domu w Drohiczynie, wykładowca
WSD w Drohiczynie i pracownik
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej,
pochowana w Drohiczynie; loretanka s. Maria Zofia Alina Chomiuk, pierwsza przełożona domu
zakonnego w Drohiczynie, wielo-

letnia przełożona generalna zgromadzenia, zaangażowana w proces beatyfikacyjny założyciela
loretanek, pochodzącego z Korzeniówki k. Drohiczyna bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, pochowana w Loretto k. Wyszkowa.
W czasie szczególnych modlitw
za zmarłych pamiętajmy o nich.
Zgodnie z tradycją, Msza św. za
zmarłych biskupów diecezji drohiczyńskiej i jej poprzedniczek
zostanie odprawiona 13 listopada w piątek o godz. 18 w kościele konkatedralnym w Sokołowie
Podlaskim. Uroczystej koncelebrze będzie przewodniczyć bp Tadeusz Pikus, a słowo Boże wygłosi
kanonik Drohiczyńskiej Kapituły
Katedralnej. Msza św. za zmarłych
kapłanów zostanie odprawiona
natomiast 18 listopada, w środę,
o godz. 17 w Czeremsze. Koncelebrze również będzie przewodniczyć
bp Tadeusz Pikus, a słowo Boże
wygłosi kanonik Podlaskiej Kapituły Kolegiackiej. Zaproszenie na
Eucharystie jest skierowane do
wszystkich kapłanów, osób życia
konsekrowanego i wiernych.
Ks. Artur Płachno

Przed Rokiem Miłosierdzia

UCZYNKI WZGLĘDEM CIAŁA: PODRÓŻNYCH W DOM PRZYJĄĆ (4)

C

zwartym uczynkiem miłosierdzia względem ciała jest
przyjęcie podróżnych pod
swój dach. I wydawać by się
mogło, że dziś uczynek ten jest
nieaktualny. Większość podróżujących wybiera hotele, pensjonaty
lub noclegi u rodziny, a przecież
przyjęcie kolegi czy koleżanki na kawę nie wydaje się być
spełnieniem uczynku względem
podróżujących. Większość z nas
podczas przygotowania wieczerzy wigilijnej przygotowuje jedno
nakrycie więcej, które potocznie
nazywane jest miejscem dla niespodziewanego gościa. Niestety
jednak mało kto faktycznie jest
gotowy na przyjęcie obcej osoby

VIII

w swoim domu. Często szydzimy
z tego zwyczaju, mówiąc, że to
miejsce tradycyjnie ma pozostać
puste.
Jak nigdy przyjęcie podróżujących pod swój dach jest aktualne,
potrzebne i tym, których przyjmujemy, ale i nam samym. Jeszcze
dziś w świecie o nas, Polakach,
mówi się, że jesteśmy narodem
gościnnym, a sama nasza kultura wytworzyła powiedzenie:
„Gość w dom, Bóg w dom”. Jako
katolicy powinniśmy wiedzieć, że
przyjęcie podróżującego w swoje
progi jest przyjęciem Chrystusa
do własnego domu i przyjęciem
bożego błogosławieństwa dla
wszystkich domowników.
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Dziś przykładem realizowania
tego uczynku jest przyjęcie pielgrzymów. Lipiec i sierpień to czas
pieszych pielgrzymek na Jasną
Górę. Wtedy to można zobaczyć,
jak gospodarze często wychodzą
po podróżujących, by zaprosić ich
pod swój dach i ugościć „czym
chata bogata”.
Kiedy pewnego dnia niespodziewany gość zjawi się przed
drzwiami twojego domu, zobacz
w nim Chrystusa. I przypomnij
sobie Jego słowa: „Kto was
przyjmuje, Mnie przyjmuje;
a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”
(Mt 10,40).
Al. Paweł Wasilewski
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