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MYŚL
NA TYDZIEŃ
Traktujmy każde nasze spotkanie z bliskimi tak, jakby
to było ostatnie nasze z nimi
spotkanie. Żeby rozstać się
z nimi w przyjaźni i zgodzie,
aby później nie żałować,
że czegoś nie zdążyliśmy
zrobić, przeprosić
czy wybaczyć...
Bp Tadeusz Pikus

w numerze:

Duszolotnia – diecezjalne przygotowania
do Światowych Dni Młodzieży
Młodzież z Niemiec w naszej diecezji

INNY ŚWIAT
INNY KRÓL

na całym świecie w duKsobieatolicy
chu przeżywanej wiary obierają
szczególnych orędowników

duchowych. Święci i błogosławieni
stają się patronami krajów, miast,
diecezji, przedsięwzięć, ludzi czy
zawodów. Najczęściej pamiętamy
o opiekunach poszczególnych osób,
noszących ich imię, czy świątyń,
wzniesionych pod ich wezwaniem.
Dodatkowych patronów wybieramy
sobie, przystępując do sakramentu
bierzmowania.
Także wykonujący różne zawody
posiadają własnych opiekunów;
m.in. 25 listopada swoje święto
obchodzą kolejarze, którzy jako
patronkę czczą św. Katarzynę
z Aleksandrii. W tym dniu kolejarze
spotykają się na specjalnych uroczystościach i uczestniczą we Mszy św.
w swojej intencji, gdzie proszą
o wstawiennictwo świętą Patronkę.
W naszej Ojczyźnie organizowana
jest w tym czasie ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę, aby Matka
Boża Częstochowska wypraszała
im u Pana Boga potrzebne łaski.
W dniu wspomnienia św. Katarzyny módlmy się w intencji kolejarzy. Niech im pomaga w czujności,
w trudnej i odpowiedzialnej pracy
oraz strzeże podróżujących. 

Ks. Krzysztof Żero
www.niedziela.pl

Graziako

Orędownictwo
z nieba

W

jednej z historyjek o ludzkim
patrzeniu na rzeczywistość
nieba przyjaciele, którzy często rozważali o kształcie przyszłego
życia, umawiają się, że ten z nich,
którego Pan Bóg powoła jako pierwszego, we śnie powie drugiemu, jak
jest „po drugiej stronie”. Umówili
się, że swoje doświadczenie nieba
skwitują jednym tylko stwierdzeniem: „całkowicie” (czyli tak, jak
im się wydawało) lub „inaczej”.
Kiedy więc jeden z nich zakończył
żywot, drugi w napięciu czekał na
wiadomość. Otrzymał ją w końcu
w formie lapidarnego stwierdzenia: „całkowicie inaczej!”. Chwały
wiecznej nie da się opisać ziemskimi kategoriami, jest ona czymś
„zupełnie innym”, niż mogłoby się
nam wydawać...
Syn Człowieczy z widzenia proroka Daniela otrzymuje „panowanie, chwałę i władzę królewską”
w wiecznym królestwie. Wobec
obecności Przedwiecznego dokonuje się swoiste uporządkowanie
świata i jego dziejów. W tajemniczej
Osobie z prorockiego opisu widzimy
Chrystusa, u kresu dziejów sądzącego wszelkie stworzenie. Słowo

Boże prowadzi nas tymczasem do
pałacu Piłata, byśmy mogli usłyszeć
przedziwny dialog między Jezusem
a pogańskim namiestnikiem. Pytanie o królewską godność Nauczyciela z Nazaretu, pojmowaną w kategoriach czysto ziemskich, napotyka na
odpowiedź dotykającą sfery ducha:
„królestwo moje nie jest stąd. (...)
Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”. Świadectwo to
jest faktycznie oddaniem życia za
ludzi – za grzeszników. Tego Króla
– z Bożego świata – trzeba słuchać,
ponieważ On przynosi nam prawdę
dającą sens życiu nawet wtedy, gdy
napotyka ono na granicę śmierci.
O Nim mówi natchniony autor
Apokalipsy, gdy przedstawia Go za
pomocą trzech znamiennych określeń: „Świadek Wierny, Pierworodny
umarłych i Władca królów ziemi”.
Jezus Chrystus Król rzeczywiście
zaświadczył o swoim Ojcu i o Jego
miłości do ludzi; rzeczywiście stanął na czele przechodzących przez
bramę śmierci, by tę nieprzyjaciółkę
człowieka całkowicie zwyciężyć; rzeczywiście włada wszystkimi królami
i królestwami, ponieważ one istnieją

Jezus Chrystus
jest Świadkiem
Wiernym,
Pierworodnym
umarłych i Władcą
królów ziemi.
(Ap 1, 5a)
jedynie wtedy, gdy Chrystus tego
chce. Jego miłość do nas sprawiła, że „przez swoją krew uwolnił
nas od naszych grzechów” i obdarzył swój lud godnością królewską
i kapłańską.
Uczestnicząc w Eucharystii,
mamy okazję dotknąć niewypowiedzianej tajemnicy królowania
Jezusa Chrystusa, w której pozwala
nam również uczestniczyć. Szkopuł
w tym, że ciągle jeszcze, z naiwnym
uporem przystrajamy Ukrzyżowanego w znaki ziemskiej władzy.
Tymczasem mamy kontemplować
Chrystusa z koroną cierniową na
głowie, z przebitym bokiem, z ranami rąk i nóg... To całkowicie inny
świat! To zupełnie inny Król!

Ks. Tomasz Pełszyk
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Zembrów. 5 listopada
bp Tadeusz Pikus kontynuował
wizytację kanoniczną w parafii Najświętszego Zbawiciela
w Zembrowie. Pierwsza część
wizytacji odbyła się 6 września.
Dołubowo. 5 listopada przy
Warsztatach Terapii Zajęciowej
zainaugurowano działalność
wiejskiej świetlicy multimedialnej. W pracowni osoby starsze,
niepełnosprawne oraz uczestnicy
WTZ będą mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu komputerowego i bezpłatnego internetu.
Bielsk Podlaski. W dniach
6-7 listopada w parafii Miłosierdzia Bożego miała miejsce całodobowa adoracja Najświętszego
Sakramentu prowadzona przez
Wspólnotę Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Drohiczyn. W dniach
6-8 listopada w Nadbużańskim
Ośrodku Ewangelizacji, z okazji
20-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej
diecezji odbyły się rekolekcje
formacyjne KSM.
Ciechanowiec. 8 listopada
w Muzeum Rolnictwa im. ks. K.
Kluka podsumowano konkurs
na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa
drewnianego w województwie
podlaskim w 2015 r.

V Etiudy Folklorystyczne Osób Niepełnosprawnych
Warsztacie Terapii ZajęcioWczyńskiej
wej Caritas Diecezji Drohi22 października odbył

się przegląd artystyczny pod
nazwą „Etiudy Folklorystyczne
Osób Niepełnosprawnych”. Jest
to impreza cykliczna, odbywająca
się już po raz czwarty. Impreza
stanowi puentę odbywającej się
w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Bielsku Podlaskim od 2012 r.
edukacji folklorystycznej. Realizacja działań jest możliwa dzięki
wsparciu finansowemu Powiatu
Bielskiego w ramach otwartego
konkursu ofert, a „Etiudy” wpisały się już na dobre w kalendarz
imprez wśród osób niepełnosprawnych. Impreza ma charakter przeglądu, podczas którego
osoby niepełnosprawne prezentują polskie i białoruskie scenki
obrzędowe.
W bieżącym roku do Przeglądu zgłosiło się siedem zespołów,
zarówno z Bielska Podlaskiego, ale także reprezentujących
WTZ-ty w Hajnówce, Dołubowie,

Widać było, jak wszyscy bardzo przeżywają występy

Kozarzach i Starych Raciborach.
Poza Warsztatami udział wzięli
także uczniowie Gimnazjum nr
3 im. Jarosława Kostycewicza
z DNJB oraz Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.
Kolejne prezentacje uświadamiały widzom, jak wielka praca
osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów została wykonana.
Pieśni i prezentowane tańce pro-

wokowały publiczność do wspólnych śpiewów. Ponadto widzowie
przytupywali i klaskali w ręce.
Widać było, że wszyscy bardzo
głęboko to przeżywają. Na zakończenie grupy teatralne Przeglądu
otrzymali statuetki i nagrody.
Następnie wszyscy spotkali się
na poczęstunku, a wśród rozmów
rodziły się nowe i odżywały stare
przyjaźnie.
Jadwiga Mariola Wiercińska

świat”. Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
w Sokołowie Podlaskim wystąpił
z piosenką „Wymarzona”. Zespół
w składzie: Mateusz, Łukasz,
Kamil oraz Tomasz dał prawdzi-

wy show. Zespół przygotowali
instruktorzy Magda i Piotrek.
Tegoroczny koncert odbywał się
pod hasłem „Ze starej płyty…”.
Celem koncertu jest integracja społeczna oraz prezentacja działań
artystycznych placówek działających na rzecz dzieci, młodzieży
i osób dorosłych niepełnosprawnych. Wystąpiło 29 placówek:
przedszkoli integracyjnych, szkół
podstawowych, gimnazjów, warsztatów, domów pomocy społecznej
Ogółem zgromadził on ponad 430
osób.
Organizatorem imprezy był
Warsztat Terapii Zajęciowej
z Siedlec, a honorowy patronat
objęli: bp Kazimierz Gurda oraz
Prezydent Miasta Siedlce Wojciech
Kudelski. 
Paweł Kryszczuk

SIEDLCE

Ten sam świat
Centrum Kultury i Sztuki im. AnWTeatralna
drzeja Meżeryckiego Scena
Miasta Siedlce, 28 października odbył się XV Koncert
Integracyjny dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej pt. „Ten sam

Zembrów. W dniach 7-8 listopada w sali parafialnej odbyła
się pierwsza część katechez
przedmałżeńskich (dwu-weekendowy kurs przedmałżeński). Kolejna część miała miejsce w dniach
21-22 listopada. Uczestnicy otrzymali zaświadczenie ukończenia
katechez przedmałżeńskich oraz
uczestnictwa w Dniu Skupienia
dla narzeczonych. 
Ks. Krzysztof Żero

II

Jadwiga Mariola Wiercińska

Drohiczyn. 4 listopada
w budynku Kurii Diecezjalnej
odbyło się kolejne spotkanie
bp. Tadeusza Pikusa z Radą
Kapłańską naszej diecezji.

niedziela nr 47 (1092) . 22 listopada 2015

Paweł Kryszczuk

krótko

BIELSK PODLASKI

Koncert zgromadził ponad czterysta osób

www.niedziela.pl

wiadomości

zapraszamy

ŁOCHÓW

Pogrzeb Burmistrza Łochowa

Rada Kierownictw KSM.
22 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w budynkach biura KSM w Drohiczynie odbędzie się Rada Kierownictw
i Księży Asystentów KSM. Spotkanie rozpocznie się radą o godz.
13.30. Następnie uroczystej Mszy
św. będzie przewodniczył bp Tadeusz Pikus. Podczas Mszy św. KSM-owicze złożą swoje przyrzeczenie.
Na radę oraz wspólne obchody
święta patronalnego Stowarzyszenia zaproszeni są przedstawiciele
oddziałów KSM z całej diecezji wraz
z księżmi asystentami.

toni Dydycz przewodniczył uroczystościom pogrzebowym burmistrza
Łochowa. W uroczystościach uczestniczyły tłumy mieszkańców, władze
samorządowe, parlamentarzyści,
rodzina i przyjaciele śp. Mariana
Dzięcioła, wieloletniego i zasłużony
samorządowca, zmarłego po długiej
walce z chorobą nowotworową.
W przemówieniach podkreślano, iż żegnano dobrego człowieka,
traktującego swoją funkcję jako
misję, oddanego sprawom gminy
i jej mieszkańców, wrażliwego na
ludzkie potrzeby i problemy. Wspominali go: zastępca burmistrza

Mateusz Majewski

kościele pw. Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny
Ww Łochowie
3 listopada bp An-

Śp. Mariana Dzięcioła żegnały tłumy mieszkańców Łochowa

Łochowa, Rada Miejska oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Łochowie. Ciało zmarłego spoczęło na

cmentarzu parafialnym w Jerzyskach.
Karolina Skibniewska

STERDYŃ

Ocalmy od zapomnienia
Wszystkich ŚwięWZiemiuroczystość
tych Towarzystwo Miłośników
Sterdyńskiej po raz kolej-

Stanisława Maciak

ny na cmentarzu parafialnym
w Sterdyni przeprowadziło kwestę
pod hasłem „Ocalmy”, na rzecz
wykonania prac konserwatorskich
pomników nagrobnych znajdujących się na tej nekropolii. Kwestę
prowadziło 28 wolontariuszy,
w tym: Grażyna Sikorska, wójt
Gminy Sterdyń – Kazimierz Pawlu-

Zbiórka na ocalenie pomników
www.niedziela.pl

czak, przewodniczący Rady Gminy
w Sterdyni; członkowie i sympatycy TMZS, nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół w Sterdyni. Zebrano 4 333 zł. Kwestowano, tak jak
w roku ubiegłym, na przeprowadzenie prac konserwatorskich
pomnika ks. Ludwika Broniszewskiego, proboszcza parafii Sterdyń w latach 1832-1844. Zebrane
środki w roku ubiegłym były niewystarczające na wykonanie prac

konserwatorskich tego pomnika.
Na sterdyńskim cmentarzu znajduje się jeszcze wiele pomników
nagrobnych o dużych wartościach
kulturowych wymagających konserwacji. Wykonane są z piaskowca i pochodzą z lat 1877-1904.
Pomniki te poświęcone są m.in.:
ks. Erazmowi Parysowi, proboszczowi parafii w latach 1845-1870;
ks. Władysławowi Ołtarzewskiemu, proboszczowi parafii
w latach 1871-1901, ks. Józefowi Chromińskiemu, proboszczowi parafii w latach 1901-1903,
dr. Sebastianowi Rosickiemu i jego
matce Katarzynie Rosickiej, Anieli
Góreckiej, Pawłowi Ambroziewiczowi, Teodorowi Sójko, kasjerowi
sterdyńskiego majątku.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Sterdyńskiej serdecznie
dziękuje wszystkim ofiarodawcom
za zrozumienie i hojność, wolontariuszom za sprawne przeprowadzenie kwesty i poświęcony
czas, Grażynie Sikorskiej, wójtowi Gminy Sterdyń za włączenie
się do akcji oraz ks. Zbigniewowi
Rycakowi za pomoc i umożliwienie
przeprowadzenia zbiórki.
Stanisława Maciak

Akademia ku czci Matki
Niepokalanej. 8 grudnia (wtorek)
w budynku WSD w Drohiczynie,
w święto Sióstr Sercanek, posługujących w tej wspólnocie, o godz. 20
rozpocznie się Akademia ku czci
Matki Bożej Niepokalanej. Program
artystyczny przygotują alumni
kursu IV.
Msza św. z modlitwą charyzmatyczną. 16 grudnia (środa)
o godz. 18 w parafii Opatrzności
Bożej w Bielsku Podlaskim zostanie
odprawiona Msza św. połączona z modlitwą charyzmatyczną
o uzdrowienie duchowe i fizyczne.
Modlitwę poprowadzą Ojcowie
z Sekretariatu Ewangelizacji
Prowincji Matki Bożej Anielskiej
z Krakowa. Spotkaniu charyzmatycznemu będzie przewodniczył o.
Teodor Knapczyk.
Wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego. Caritas naszej
diecezji prowadzi wypożyczalnię
sprzętu rehabilitacyjnego. Na wyposażeniu znajdują się m.in. łóżka
rehabilitacyjne, koncentratory
tlenu, odsysacze, materace przeciwodleżynowe. Kontakt w biurze
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej,
ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn,
od poniedziałku do piątku (godz.
8.30-15.30), tel. 85 655-77-47. Działalność wypożyczalni możemy wesprzec, dokonując wpłat na konto
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 34
8092 0001 0031 0750 2000 00010
z dopiskiem „darowizna na rzecz
wypożyczalni”.  Ks. Krzysztof Żero
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Świadectwa i koncert

DIECEZJALNE
PRZYGOTOWANIA
DO ŚWIATOWYCH
DNI MŁODZIEŻY
W KRAKOWIE

DUSZOLOTNIA
MAREK SOBISZ

W Węgrowskim Ośrodku Kultury oraz w bazylice mniejszej
w Węgrowie 7 listopada z inicjatywy Fundacji Wengroove
oraz Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, działającej przy bazylice,
została po raz pierwszy zorganizowana „Duszolotnia”

D

uszolotnia” – wydarzenie,
które zostało włączone
w diecezjalne przygotowania
do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – to impreza dla
młodzieży o charakterze duchowo-kulturalnym. Została podzielona na kilka etapów.

Warsztaty duchowości
Wydarzenie rozpoczęło się o godz.
11 w Węgrowskim Ośrodku Kultury, gdzie organizatorzy powitali
młodzież, która przybyła z kliku
miejsc z terenu diecezji drohiczyńskiej wraz ze swoimi dusz-

IV

pasterzami. Później rozpoczęły
się warsztaty duchowości, które
poprowadzili członkowie Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz osoby zaangażowane
w ewangelizację. Warsztaty odbywały się w trzech grupach tematycznych: „Przemytnik prawdy” –
prowadziła s. Maria Magdalena
z Jerozolimskich Wspólnot Monastycznych z Warszawy; „Mów po
ludzku” – Tomek Rybak oraz Joanna i Jacek Skalscy; „Ring Wiary” –
ks. Jarosław Błażejak, podczas
którego była możliwość zadać
prowadzącemu trudne i niepokojące pytania.
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Kapłańska posługa
W tym czasie w salkach Domu
Kultury trwały dyżury księży,
którzy posługiwali sakramentem pokuty, bądź też można było
przyjść do nich i porozmawiać
o trudnościach, z jakimi borykają
się w codzienności. Pomocą służył ks. Jarosław Błażejak. Ks. Dariusz Kucharek oraz ks. Karol
Lipczyński.

Wiara i rozum
Po zakończeniu części pierwszej
uczestnicy przeszli do węgrow-

Młodzi przybyli z całej diecezji

skiej bazyliki, gdzie o godz. 14
była celebrowana Eucharystia,
której przewodniczył bp Tadeusz
Pikus, a współkoncelebrowali:
ks. Leszek Gardziński, proboszcz
i dziekan węgrowski, ks. Andrzej
Lubowicki, diecezjalny koordynator Przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie,
ks. Tomasz Szmurło, sekretarz
Księdza Biskupa oraz ks. Marcin Szymanik, prefekt Wyższego
www.niedziela.pl

młodzi

ROZBITY KAMIEŃ

Uczciliśmy pamięć Świętego Rodaka
22 października obchoKła IIościół
dzi wspomnienie św. Jana Paw– papieża. Właśnie ten dzień

wybraliśmy, by po raz kolejny
przypomnieć słowa nauczania,
świętość życia i niezwykłe charyzmaty Karola Wojtyły – polskiego
papieża.
Przyświecało nam hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Jan
Paweł II – Papież Rodziny”. Rodzina i jej dobro zawsze były w centrum zainteresowania papieża,
choć sam stracił swoich najbliższych w młodym wieku. Gdy miał
dziewięć lat, zmarła jego mama,
trzy lata później – starszy braty,
a wieku 21 lat – po śmierci ojca –
został zupełnie sam. Zawsze
jednak, jako kapłan, biskup czy
papież z wielkim wzruszeniem
wspominał swoje dzieciństwo
i niejednokrotnie wyrażał swoją

Świadectwa i koncert
Po zakończonej Eucharystii wszyscy przeszli do sali widowiskowej
Węgrowskiego Ośrodka Kultury,
gdzie odbyły się kolejne punkty programu. Po przywitaniu
uczestników przez prowadzącego,
a także słowie wstępnym Biskupa
Tadeusza, rozpoczął się koncert
zespołu „Strona B”.
www.niedziela.pl

Po krótkiej przerwie po koncercie świadectwem życia w półtoragodzinnym monologu podzielił
się Andrzej „Kogut” Sowa, który
w niezwykle barwny sposób opowiedział o byciu narkomanem
i swoim nawróceniu. Pomimo
długiej przemowy, patrząc na
zgromadzoną młodzież, nie dało
się zauważyć ani znużenia, ani
znudzenia. Wprost przeciwnie,
młodzież słuchała z wielkim
zaciekawieniem.
Kolejnym punktem programu
po krótkiej przerwie był koncert
hip-hopowego zespołu „Wyrwani
z Niewoli”. Muzycy pomiędzy
utworami świadczyli o wielkiej wartości życia w przyjaźni
z Bogiem.
Kulminacyjnym i podsumowującym punktem „Duszolotni” była modlitwa uwielbienia
prowadzona przez członków
Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji, Paulinę Podgórską
oraz Tomka Rybaka. Organizatorzy zapewniają, że nie będzie
to ostatnia tego typu impreza
w Węgrowie i już teraz serdecznie zapraszają na kolejne inicjatywy, które będą miały na celu
ewangelizować mieszkańców
miasta.I

Przypomnieli nauczanie i niezwykłe charyzmaty Karola Wojtyły

Zaduszki w Sokołowie Podlaskim

Archiwum SOK-u

Seminarium Duchownego w Drohiczynie.
W homilii Ksiądz Biskup mając
w optyce hasło przewodnie spotkania – „Duszolotnia” – odwołując się do Encykliki św. Jana
Pawła II „Fides et ratio”, a także
do czytań mszalnych, ukazał,
co konstytuuje wolność: wiara
i rozum. Te dwa wymiary, zawierzenie w głębi swojego serca
Bogu, a także roztropne poszukiwanie prawdy i jej kontemplacja stanowią drogę wiodącą ku
wolności. Aby lepiej zobrazować
te prawdy, pasterz Kościoła drohiczyńskiego przywołał znaną
wszystkim antyczną opowieść
o Dedalu i Ikarze, ukazując determinację młodości Ikara, a zarazem podkreślił roztropność sędziwego wieku Dedala.

Archiwum szkoły

Eucharystii przewodniczył bp Tadeusz Pikus

wdzięczność względem rodziców
za przekazanie życia i miłości do
trzech matek: matki ziemskiej,
Matki Niebieskiej i matki Ojczyzny.
Jako głowa Kościoła napisał
wiele ważnych dokumentów
o rodzinie, wśród nich są: List do
rodzin, List do młodych, List do
dzieci, List do ludzi w podeszłym
wieku. Nauczanie św. Jana Pawła II
jest przebogate. W taki wieczór jak
ten, kiedy młodzież i dzieci recytowały piękne wiersze i śpiewały
wzruszające pieśni, można było po
raz kolejny zaczerpnąć z bogactwa
myśli naszego świętego rodaka.
Za przygotowanie uroczystości
serdecznie dziękujemy Elżbiecie
Rabek, Agnieszce Kowalczyk, Małgorzacie Tarkowskiej oraz organiście Waldemarowi Góreckiemu.
Uczniowie
Zespołu Oświatowego

Na scenie SOK wystąpił m.in.
amerykański trębacz Charli Green

7 listopada w sali widowiskowej Sokołowskiego
Ośrodka K ultury odbyły
się 37. Zaduszki Jazzowe. Na scenie zagrali:
amerykańska wokalistka
Siggy Davis z zespołem,
Wojciech Karolak Quartet oraz amerykański
trębacz Charli Green
wraz z Krzysztof „Puma”
Piasecki 4 Set.
K.Ż.
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W dniach 12-16 października gościliśmy
w diecezji grupę niemieckiej młodzieży
z diecezji drezdeńskiej
wraz ks. Dariuszem
Frydrychem oraz
Ulrichem Haun – opiekunem. Ksiądz Dariusz, który posługuje
od kilku lat w parafii
w Niemczech, zorganizował młodzieży
przygotowującej się do
sakramentu bierzmowania wyjazd pielgrzymkowy do Polski.
9 młodych ludzi odwiedziło m.in.: Drohiczyn, Bielsk Podlaski,
Białowieżę i Kosów
Lacki, gdzie na plebanii mieli główną
bazę. Goście z Niemiec przebywali z wizytą w sanktuarium
w Ostrożanach, Miłkowicach-Maćkach oraz
Łubinie Kościelnym.
Udali się również do
Warszawy, a w drodze
powrotnej do Niemiec
modlili się w obozie
zagłady w Treblince.
W trakcie wizyty
w Polsce spotkali
się z bp. Tadeuszem
Pikusem oraz z wieloma innymi osobami,
które znalazły się na
ich szlaku pielgrzymim. Poniżej relacja,
która powstała już
po powrocie do Niemiec, napisana przez
Stephena Domagala –
jednego z uczestników
wyjazdu.

VI

Zdjęcia: Stephan Domagala

niedziela podlaska

MŁODZIEŻ Z NIEMIEC W NASZEJ
STEPHAN DOMAGALA

Poniedziałek
W poniedziałek 12 października
2015 r. o godz. 7.00 wyjechaliśmy
z Hermsdorf (ks. Dariusz Frydrych,
U. Haun i nas 9 młodych z Saale-Holzland i Gera) w kierunku Polski. Po około 10 godzinach jazdy
dotarliśmy na plebanię do Kosowa
Lackiego, gdzie zostaliśmy bardzo
serdecznie przyjęci przez ks. Tomasza Pełszyka. W tutejszym kościele
dane nam było wraz z parafianami uczestniczyć o godz. 18.00 we
Mszy św., której przewodniczył
bp Tadeusz Pikus. Po powrocie na
plebanię czekała nas wspaniała
kolacja. Smakowała wyśmienicie.
Było wszystko, od polskiej kiełbasy, poprzez chleb domowej roboty
oraz smaczne polskie ciasto.

Wtorek
We wtorek pojechaliśmy do Drohiczyna i zwiedziliśmy tam Muzeum
Diecezjalne oraz kościół pofranciszkański. W południe zwiedzaliśmy podziemia katedry i katedrę.
Następnie powitani przez rektora
WSD ks. Tadeusza Syczewskiego
i Alumnów, mogliśmy zwiedzić
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miejscowe Seminarium Duchowne.
W seminarium wraz z Alumnami
i Profesorami zjedliśmy wówczas
także obiad, a następnie pojechaliśmy dalej. Dane nam było
odwiedzić dwa niewielkie, ale bardzo piękne drewniane kościoły
w Miłkowicach oraz Ostrożanach.
W godzinach popołudniowych
uczestniczyliśmy w Mszy św.
i Różańcu w świątyni parafialnej
w Łubinie Kościelnym. Zostaliśmy
przez Księdza Proboszcza powitani
w naszym rodzimym języku, była
to bardzo miła niespodzianka. Niektórzy z nas – zarówno dziewczęta,
jak i chłopcy mogli wraz z polskimi
ministrantami służyć do Mszy św.,
po której zostaliśmy zaproszeni na
wspaniałą kolację na plebanię. Jak
powiedział jeden z naszych kolegów, była to najlepsza kolacja, jaką
zjadł w swoim życiu… Wieczorem
dołączył do nas jeszcze ks. Andreas
Tober – proboszcz z Eisenberg.

Środa
W środę pojechaliśmy do Warszawy, gdzie najpierw zwiedziliśmy
niesamowite Muzeum Powstania Warszawskiego. Muzeum

wywarło na nas wielkie wrażenie. Po południu był czas na tzw.
shopping. Następnie ks. Dariusz
oprowadził nas jeszcze po Starym Mieście. Byliśmy na krótkiej modlitwie w warszawskiej
katedrze i przy pomniku Małego
Powstańca.

Czwartek
W czwartek zwiedzaliśmy Białowieski Park Narodowy ze wspaniałym Muzeum i Rezerwatem,
gdzie mogliśmy zobaczyć na
żywo żubry, łosie, rysie, wilki
i wiele innych zwierząt. Po południu zostaliśmy zaproszeni na
kawę do Mamy ks. Dariusza.
Wieczór spędziliśmy na plebanii
w Kosowie Lackim z miejscową
młodzieżą.

Piątek
Piątek był naszym dniem wyjazdu. Po śniadaniu spakowaliśmy
ostatnie nasze rzeczy. Nie pojechaliśmy bezpośrednio w kierunku Niemiec, ale odwiedziliśmy
jeszcze były obóz zagłady w Treblince.
www.niedziela.pl

wydarzenia

SIEMIATYCZE

Przygotowania do podwójnego jubileuszu

J DIECEZJI
Około południa udaliśmy się
w kierunku Niemiec i przybyliśmy o godz. 23.00 do Stadtroda.
Wyjazd do Polski był bardzo pięknym przeżyciem dla nas wszystkich. Udało nam się zbudować
dobrą wspólnotę między sobą
i z polskimi przyjaciółmi. Najpiękniejszym doświadczeniem
była olbrzymia gościnność ludzi
w Polsce wobec nas. Byliśmy
witani z otwartymi ramionami,
bardzo dobrze goszczeni i przyjmowani.

Podziękowania
Dziękujemy wszystkim, którzy
otworzyli nam drzwi plebanii
i serc, a więc na ręce ks. Tomasza Pełszyka i księży: Karola,
Jarosława i Marcina. Dziękujemy
również wszystkim Parafianom
z Kosowa Lackiego. Dziękujemy ks. rektorowi Tadeuszowi
Syczewskiemu oraz Alumnom
i ks. Sławomirowi Mazurowi za
wielką gościnność i serce.
Wspomnienia
Stephana Domagaly
przetłumaczyła
Joanna Omieciuch
www.niedziela.pl

ły przygotowania do obchodów
podwójnego jubileuszu, który
parafia będzie przeżywała
w przyszłym roku: 1050-lecia
Chrztu Polski oraz 560-lecia istnienia parafii. Jest to również
włączenie się w przeżywanie
Roku Miłosierdzia oraz duchowe przygotowanie do obchodów
Światowego Dnia Młodzieży.
Z tych racji 25 października
grupa parafian z proboszczem
ks. prał. dr. Stanisławem Ulaczykiem udała się z pielgrzymką na
Jasną Górę, skąd przywiozła specjalnie pobłogosławioną przez
przeora Jasnej Góry kopię obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej.
8 listopada Czarna Madonna
w kopii cudownego obrazu, który
został przywieziony z Częstochowy, rozpoczęła peregrynację
po parafii. Jako pierwszy obraz
przyjął w swoim domu pan Henryk Fic. Równolegle drugi obraz
Matki Bożej rozpoczął nawiedzenie wsi Krupice.
Na okoliczność peregrynacji
przesłanie w formie rozważania przygotował ks. Stanisław
Ulaczyk; zostało ono wygłoszone u tronu Jasnogórskiej
Pani. W przesłaniu tym ksiądz
proboszcz wyjaśnia znaczenie
obchodów, do których przygotowuje się parafia. Poniżej drukujemy fragmenty przesłania.
„Sto osiemdziesiąt osiem
lat temu nasi przodkowie
z wdzięczności za 360 lat życia
Kościoła katolickiego w Siemiatyczach, pozostając pod zaborem
rosyjskim, mocą wiary i mocą
patriotyzmu pokonywali ówczesne zakazy i zbudowali drewnianą kaplicę na cmentarzu,
poświęcając ją Twojej Matce
św. Annie. Wtedy nasi przodkowie ufali Tobie i Twemu Synowi. Stawiali krzyże przydrożne, a nawet w szczerym polu;
budowali kapliczki, by święte

znaki mówiły, że Dobra Nowina
o zbawieniu niesie narodom wolność. W niewoli Polakom Kościół
katolicki był Polską. W urzędach
panował język rosyjski – nawet
w kancelariach parafialnych, ale
w kościołach nabożeństwa były
po polsku. Za niewierność prawu
carskiemu księża katoliccy byli
zsyłani na Syberię. Mimo tak

Nasz parafialny jubileusz wpisuje się w Światowe Dni Młodzieży, które rozpoczną się 26 lipca, w święto św. Anny, gdy
w naszej parafii będziemy obchodzili sto osiemdziesiątą ósmą
rocznicę rozpoczęcia budowy
kaplicy na cmentarzu. To właściwy czas, byśmy przeżywali
wieczorne spotkania z Matką

Parafianie

parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
Ww Siemiatyczach
(fara) ruszy-

Parafianie z Siemiatycz z pobłogosławionym na Jasnej Górze
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej

strasznych represji, modlili się
jeśli nie po polsku, to po łacinie, ale nie po rosyjsku. W tym
świętym miejscu wspominamy
kapłanów wiernych Kościołowi i Polsce z Dziadkowic, Ostrożan i innych parafii naszej diecezji, zesłanych za modlitwy po
polsku.
Nasz parafialny jubileusz wpisuje się w życie Kościoła powszechnego. Najpierw pragniemy ósmego grudnia duchowo,
za Ojcem Świętym Franciszkiem
przekroczyć drzwi Bazyliki św.
Piotra w Rzymie i wejść w jubileuszowy rok Miłosierdzia Bożego. Wielu z nas przekroczy drzwi
kościołów wskazanych przez
Biskupa Drohiczyńskiego w Bielsku Podlaskim i w Sokołowie.

Bożą w naszych rodzinach. To
właściwy czas, byśmy z Tobą,
z Ojcem Świętym, z młodzieżą
z całego świata radowali się, że
Twój Syn jest wśród nas.
Nasz jubileusz wpisuje się
w 1050-lecie chrztu Polski i narodzin państwa. Chrzest Mieszka,
pierwszego władcy, uwiarygodnił Polskę; wprowadził Polskę na
arenę ówczesnej Europy, nazywanej Christianitas – do chrześcijaństwa. Przy Tobie i Twoim Synu
pragniemy przemyśleć i przemodlić naszą wiarę.
Najświętsza Matko!
Tobie zawierzam naszą wspólnotę parafialną. Okryj nas wszystkich płaszczem swej macierzyńskiej opieki”.
Parafianie
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III Archidiecezjalny Dzień Jedności
dziernika odbył się III Archidiecezjalny Dzień Jedności wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.
Licznie przybyłych gości powitali
ks. Andrzej Witerski i Jadwiga
Porzezińska – koordynatorzy diecezji drohiczyńskiej i gospodarze
wydarzenia. Swoją obecnością
zaszczycił nas bp Tadeusz Pikus.
Przybyli także koordynatorzy
wspólnot: z archidiecezji białostockiej – ks. Jarosław Ciuchna
i Bożena Krzywicka oraz z diecezji łomżyńskiej – ks. Wojciech
Nowacki i Katarzyna Sadowska.
Obecna była również dyrektor
ZSCKR Halina Leszczyńska wraz
z małżonkiem.
Ponad 700 osób z trzech diecezji
zjednoczyło się wokół wezwania:
„Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię”, aby wspólnie się
modlić i formować. Spotkanie
przebiegało w atmosferze radosnego uwielbienia Pana Jezusa.
Bp Tadeusz Pikus w rozważaniu
wstępnym ukazał potrzebę odkrywania prawdy o miłości Boga

Katarzyna Puchacz

sportowej Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia RolniczeWgo im.hali
ks. K. Kluka w Rudce 10 paź-

Eucharystia w Dniu Jedności wspólnot Odnowy w Duchu Świętym

względem każdego człowieka.
Zaznaczył, że w pierwszej kolejności mamy kochać i akceptować
siebie samych – takimi, jakimi
autentycznie jesteśmy, aby potem
móc dzielić się tą miłością z innymi. Akcentował potrzebę poznawania Boga, który jest Źródłem
prawdziwej i największej miłości,
dającej nadzieję wiecznego szczęścia. Zgodnie z programem wysłuchaliśmy też dwóch konferencji:
„Ostatni rozkaz”, którą wygłosił
ks. Wojciech Nowacki z Łomży

i „Tym zaś, którzy uwierzą, te
znaki towarzyszyć będą” – ks. Andrzeja Drapały z Kielc. Ks. Wojciech nawiązał do hasła zaczerpniętego z Ewangelii św. Marka, które było myślą przewodnią
spotkania. W drugiej konferencji
ks. Andrzej Drapała mówił o znakach towarzyszących ludziom
wierzącym. Ukazał Eucharystię
jako najbardziej charyzmatyczne wydarzenie Kościoła. W tym
Sakramencie Pan Jezus przychodzi
z całą mocą swoich charyzmatów.

Podczas przerwy na kawę i herbatę uczestnicy mogli rozkoszować się pysznymi ciastami, które
upiekły „charyzmatyczne kucharki” z diecezji drohiczyńskiej. Po
obiedzie, o godz.15.00 ks. Jarosław Ciuchna i Bożena Krzywicka
poprowadzili modlitwę uwielbienia Bożego Miłosierdzia i otwarcia się na przyjęcie każdego daru,
którego Pan Jezus zechce nam
udzielić. Kulminacyjnym punktem spotkania była Eucharystia
z modlitwą o uzdrowienie, na
którą zaproszono wszystkich
chętnych z okolicznych miejscowości. Uczestnicy mieli okazję
wysłuchania kilku świadectw
jako dowodów Bożego działania
w życiu człowieka.
Dzień Jedności był też okazją do
spotkań z ludźmi wiary, wymiany
zdań, wzajemnej życzliwości oraz
nabycia chrześcijańskiej literatury. Drohiczyńscy koordynatorzy
zamykając III Archidiecezjalny
Dzień Jedności, podziękowali
wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego
charyzmatycznego wydarzenia.
Katarzyna Puchacz

Przed Rokiem Miłosierdzia

UCZYNKI WZGLĘDEM CIAŁA: WIĘŹNIÓW NAWIEDZAĆ (5)

W

naszym codziennym pacierzu, kiedy przypominamy
sobie uczynki miłosierdzia,
mówimy: „więźniów nawiedzać”.
Ojciec Święty Franciszek zapowiadając Rok Miłosierdzia, przypomina nam biblijne wezwanie,
by licząc na Boże Miłosierdzie,
samemu takie okazywać bliźnim. Jak zatem nawiedzać tych,
którzy są za kratami, w odosobnieniu, niedostępni na co dzień?
Jako kapelan Aresztu Śledczego
w Hajnówce, często obserwuję
radość aresztantów i osadzonych, kiedy ze świata zewnętrznego otrzymuję różnorakie dowody
pamięci i ludzkiej miłości. Kilka
razy biskup senior Antoni Dydycz
odwiedzał nasz hajnowski zakład
karny, wiele razy przysyłał książki
i modlitewniki. Swoje odwiedzi-

VIII

ny hajnowskich więźniów zapowiedział bp Tadeusz Pikus, nasz
drohiczyński ordynariusz. Stale
przysyła różańce i pomoce duszpasterskie organista warszawski
Jan Tul, dawny więzień z czasów
PRL-u. Na spotkania z więźniami
prawie co roku przyjeżdżają klerycy
z WSD w Drohiczynie. Kiedy do
Hajnówki przybywają misjonarze,
w programie wakacyjnym zawsze
mają spotkania z uwięzionymi.
Często przychodzą tutaj ludzie
z Bractwa Więziennego, panowie
z AA, młodzież z naszych hajnowskich szkół, schola młodzieżowa
w ramach akcji duszpasterskich.
Dla więźniów zawsze są to radosne chwile. Cóż powiedzieć, kiedy
odwiedzają ich najbliżsi, rodziny, przyjaciele! To tak, jakby sam
Pan Bóg przybył w to szczególne
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miejsce odosobnienia i ludzkiego
cierpienia, wielkiej tęsknoty i przynosił radość i nadzieję.
Czy ja, człowiek świecki, mieszkający daleko od zakładu karnego
i więźniów, mogę ich nawiedzić?
Wydaje się, że tak. Trzeba tylko
znaleźć odpowiedni sposób. Choćby częstą modlitwą za więźniów,
przysyłając im modlitewniki i inne
pamiątki (Areszt Śledczy, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka).
Rodzina często obdarowuję swoich bliskich paczkami z żywnością.
Rzadko kto pamięta, że potrzebna
jest im również pomoc duchowa.
Warto też pamiętać o najbliższej
rodzinie uwięzionych, bo oni często najbardziej cierpią. Okazana
im pomoc, może okazać się Bożym
błogosławieństwem.
Ks. Zygmunt Bronicki
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