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MYŚL pasterza

Niech Matka Najświętsza zawsze
wstawia się za nami i przeczystą
dłonią pokazuje drogę wyjścia
z labiryntu ludzkiej pychy
i agresji na Bożą drogę miłości,
przebaczenia i pokoju.

podlaska

W intencji
motocyklistów

Bp Piotr Sawczuk

Profil Fb Mad Moose FG Łochów – klub motocyklowy

Pasja łączy pokolenia

Motocykliści licznie stawili się w Łochowie

W malowniczych okolicach doliny
Liwca, w Łochowie, Mszą św. zainaugurowano V sezon motocyklowy.

S

ympatycy jazdy jednośladami zrzeszeni w klubie FG Mad
Moose po raz kolejny zostali
gospodarzami imponującej imprezy,
która, oprócz mieszkańców miasta
i gminy, przyciągnęła wielu członków zaprzyjaźnionych klubów.

Błogosławiono motocyklistom

W ramach Kongresu Polskich Klubów Motocyklowych na łochowskich
błoniach 16 maja poza gospodarzami zjawili się licznie przedstawiciele klubów: Road Runners MC, Poland
1%, Steel Roses MC Poland, Gryf MC
Poland, Bears Riders FG, Cobra FG,
Ludzie Chaosu FG, Motoklub Armaty

FG, Boanerges, Girls Riders, Gas Riders, God’s Guards, Black Diamonds
i wielu prywatnych miłośników motocykli, czterokołowców i innych
maszyn, niezrzeszonych w żadnej
grupie. Tradycyjnie już od kilku lat
inicjatywa rozwija się przy współpracy z parafią Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny w Łochowie.
Ksiądz Michał Siduniak, wikariusz parafii, odprawił Mszę św. w intencji motocyklistów i ich rodzin, nie
zabrakło modlitwy za druhów i braci, których już z nami nie ma. Przy
ołtarzu w strojach klubowych stanęli bracia z łochowskiego Mad Moose,
a pod ołtarzem tradycyjnie złożono
kaski. Oprawę muzyczną podczas
Liturgii zapewniła parafialna schola młodzieżowa.

Zebranych powitał Daniel Grądzki, prezydent FG Mad Moose. Wybrzmiało wiele ciepłych i budujących
słów ze strony organizatorów i gości.
Po modlitwie i poświęceniu motocykliści udali się na wspólną paradę
po Łochowie, której przyglądało się
wielu mieszkańców miasta. Na błoniach Folwarku i Pałacu Łochów czekała na wszystkich gorąca kiełbaska.
Pogoda na czas spotkania dopisała. Dopiero później dała o sobie znać
deszczowa, majowa aura. Frekwencja, zarówno wśród mieszkańców
miasta, jak też motocyklistów była
wysoka. Wśród licznych przedstawicieli klubów motocyklowych obecny
był również Robert Gołaszewski, burmistrz Łochowa. Uczestnicy spotkania wsparli ofiarami budowę nowego
ołtarza parafialnego w Łochowie.
Była to jedna z pierwszych imprez,
którą można było zorganizować z racji luzowania obostrzeń sanitarnych.
Warto podkreślić, że w minionym
roku ze względu na pandemię impreza nie mogła się odbyć. Tym bardziej
należy docenić chęć i upór organizatorów, którzy już raz w tym roku zmieniali termin spotkania, aby na nowo
wrócić do wspólnego otwarcia sezonu motocyklowego oraz z nadzieją
i modlitwą czekać na powrót do pełnej normalności. Cieszy fakt, że wśród
motocyklistów można było zauważyć
kolejne pokolenia rodzin, które swoją pasją zarażają młodych ludzi, jednocześnie ucząc odpowiedzialnej
i chrześcijańskiej postawy użytkownika na drodze. Niech Bóg błogosławi
motocyklistom!
Ks. Michał Siduniak
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Jak kochać?
Archiwum ks. Mateusza Roguskiego

Wakacje z wartościami. KSM DD
jak co roku organizuje letnie obozy dla dzieci i młodzieży oraz obozy formacyjno-rekreacyjne dla dzieci
z terenów rolniczych. Każdy z takich
wypoczynków jest okazją do wartościowego spędzenia wakacji.
Więcej informacji na stronie
www.ksm-drohiczyn.pl.
Kurs wychowawcy i kierownika kolonijnego. KSM diecezji drohiczyńskiej
we współpracy z Ośrodkiem Szkoleniowym ACZE z Sokołowa Podlaskiego organizuje w dniach 5-6 czerwca
kurs wychowawcy i kierownika kolonijnego w Nadbużańskim Ośrodku Ewangelizacyjnym w Drohiczynie. Kurs odbywa się wg najnowszych,
obowiązujących wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Więcej informacji można uzyskać
pod nr. tel.: 85 307 06 03, 502 599 86
lub drogą mailową: ksm@ksm-drohiczyn.pl.
Dwie rocznice. Główne uroczystości
związane z 30. rocznicą powstania
diecezji i 22. rocznicą wizyty św. Jana
Pawła II w Drohiczynie odbędą się
10 czerwca. Eucharystię zaplanowaną na godz. 18 na placu przy katedrze
poprzedzi czuwanie, które rozpocznie się o godz. 17.30. Debata ze świętym
Janem Pawłem II będzie transmitowana o godz. 20 na YouTubie diecezji drohiczyńskiej oraz na Facebooku
KSM DD. Nie zabraknie ciekawych
gości. /MK

Bielsk Podlaski W odpowiedzi na wezwanie papieża Franciszka, zawarte
w adhortacji Amoris laetitia, debatowano o miłości.

S

łowa Ojca Świętego odnoszące się do
„szczególnego powiedzenia o miłości”
stały się mottem spotkań pn. „Solniczka”,
które miały miejsce w marcu, kwietniu
i maju w bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Konferencje prowadzili
ks. Mateusz Roguski i ks. Robert Grzybowski. Każde spotkanie było wzbogacone świadectwami małżeństw, członków
drohiczyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Z uwagi, że miłość dotyczy nie tylko
małżeństw, na spotkania zaproszeni byli
wszyscy, którzy chcieli dowiedzieć się, co
podpowiada nam Ojciec Święty. W IV rozdziale adhortacji odnaleźliśmy wskazówki, jak sprawdzić, czy potrafimy naprawdę
kochać i co zrobić, by małymi kroczkami
upodabniać swoją miłość do tej największej Miłości, jaką jest nasz Pan.
Słowa z Ewangelii wg św. Mateusza:
„Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją

Cykl spotkań poświęcono miłości

posolić” (Mt 5, 13) zainspirowały nas do
postawienia pytania: Jeśli miłość w mojej rodzinie, w moim małżeństwie utraciła smak, czymże ją posolić? Zastanawialiśmy się także, czy i dlaczego brakuje
nam cierpliwości, łaskawości oraz pokory. Szukaliśmy odpowiedzi: Dlaczego zazdroszczę, gniewam się, szukam swego?
Jak kochać i nie stracić nadziei? Czy da się
kochać na zawsze? Jak sprawić, by miłość
nadawała smak i sens naszej codzienności, relacjom z ludźmi wśród których żyjemy? Maryjo, Matko pięknej miłości, módl
się za nami. Święty Józefie, podporo rodzin, módl się za nami.
Joanna Skalska

Młodzi on-line
Diecezja Odbyło się kolejne comiesięczne
spotkanie młodych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Archiwum KSM DD
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W

normalnych warunkach nasza
wspólnota spotkałaby się w diecezjalnym sanktuarium maryjnym w Ostrożanach. Tym razem spotkanie 11 maja
przybrało formułę on-line. Poprowadzili je: zarząd Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej wraz
z asystentami diecezjalnymi. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, a po niej poruszone zostały najważniejsze inicjatywy, które
będą realizowane przez zarząd diecezjalny
i oddziały parafialne w najbliższym czasie.
Przypomnieliśmy również o organizowanych przez KSM DD obozach wakacyjnych.
Dziękujemy ks. Maciejowi Domańszczyńskiemu, asystentowi oddziału KSM
w Prostyni, za pomysł na program formacyjny, który zostanie wykorzystany nie
tylko w czasie wakacyjnych obozów, ale
też m.in. podczas przygotowań do ŚDM

Omawiano bieżące i przyszłe inicjatywy

Lizbona 2023. Nosi on nazwę 5 zmysłów –
forma duchowa na wakacje.
Wyrazy wdzięczności złożyliśmy
wszystkim tym, którzy pomagali w zakończonej drugiej zrzutce Krużganki Nieba. Na tym nie przestajemy. Wystartowała już trzecia zrzutka Przez żołądek do serca.
Więcej informacji na stronie www.ksm-drohiczyn.pl oraz pod nr. tel.: 85 655 77 55.
Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach CSM, które rozpocznie się 26 czerwca o godz. 19 w Drohiczynie.
Kamila Dębska
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Od Serca
Diecezja Pod taką nazwą każdego roku
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje akcję charytatywną.

Ks. Marcin Gołębiewski/Niedziela

D

zięki ludziom, dla których najważniejszy jest drugi człowiek oraz jego
dobro, wielu potrzebujących otrzymuje
nadzieję na lepsze jutro oraz wsparcie
w trudnych chwilach. Dary, ofiarowane w postaci produktów spożywczych

Archiwum Caritas DD

Bp Sawczuk święci kawiarnię –
nowe miejsce na turystycznej mapie Drohiczyna

Przyjazna przystań

O

poświęcenie nowego lokalu przy
ul. Kraszewskiego 4 poprosił biskupa ks. Piotr Jurczak, ekonom diecezji drohiczyńskiej. Ekscelencja wyraził radość
z podjętej inicjatywy oraz nadzieję, że
miejsce to stanie się przyjazną przystanią dla odwiedzających Drohiczyn turystów. 14 maja, na ręce ks. Piotra, pasterz
diecezji złożył serdeczne podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym
w przygotowanie kawiarni, a szczególnie ks. Krzysztofowi Mielnickiemu. Na

Nieśli pomoc
Jabłonna Lacka Na terenie przykościelnym zorganizowano kiermasz charytatywny dla chorego Kirillka.

D

omowe ciasta przygotowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Czekanowie,
książeczki dla dzieci i dorosłych oraz inne
niespodzianki, mogli nabyć wszyscy chętni 16 maja po złożeniu dobrowolnej ofiary
pieniężnej, która została przeznaczona na
leczenie chorego chłopca. Łącznie zebrano
3 551,01 zł.

pamiątkę spotkania bp Sawczuk przekazał do nowego miejsca krzyż drohiczyński.
W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Kurii diecezjalnej, Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, Szkół Benedykta oraz Spółki Orłów z Podlasia, która współpracuje
z diecezją w prowadzeniu nowo powstałego dzieła.
Kawiarnia jest czynna od wtorku do
niedzieli w godz. 10-19. Ze względu na stan
epidemiczny, zasady funkcjonowania lokalu określają aktualnie obowiązujące przepisy sanitarne. Szczegółowe informacje na
temat kawiarni można znaleźć na Facebooku, Instagramie i Google Maps.

oraz artykułów chemicznych, przekazywane są potrzebującym. Akcję charytatywną „Od Serca” Caritas diecezjalna skierowała także na Wschód,
do naszych rodaków mieszkających na
Ukrainie. Wspólnie z ks. Igorem Jurkiewiczem, dyrektorem Caritas dekanatu rudnykiwskiego, diecezji stryjskiej
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, niesiemy pomoc tam, gdzie jest
ona najbardziej potrzebna.

Ks. Marcin Gołębiewski

Monika Szczepańczyk

Kirill, to pochodzący z Ukrainy 17-miesięczny chłopczyk chory na rdzeniowy zanik mięśni SMA typu 1. Potrzebne lekarstwo kosztuje ponad 9 mln zł. „Pomóżmy
temu niebieskookiemu Aniołowi i dajmy
mu nadzieję na lepsze jutro” – piszą organizatorzy charytatywnego kiermaszu i zachęcają do dołożenia cegiełki na leczenie chorego dziecka. Osoby zainteresowane mogą
wesprzeć chłopca, biorąc udział w zrzutce
na stronie siepomoga.pl pod nazwą Terapia genowa – ratunek dla małego Kirilla oraz
wysyłając charytatywne SMS-y.
Monika Kanabrodzka

Pomoc kierowana jest również
do naszych rodaków na Ukrainie

Archiwum organizatorów

Drohiczyn Biskup Piotr Sawczuk poświęcił nowo otwartą kawiarnię „Za Bramą”,
która mieści się w sąsiedztwie Muzeum
Diecezjalnego.

Dochód z kiermaszu jest przeznaczony
na chore dziecko
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Ks. T. Tararuj oprowadza m.in. kardynałów Wyszyńskiego i Wojtyłę po pierwszej wystawie muzealnej, Drohiczyn 1966 r.

Nasz Prymas Tysiąclecia
Czterdzieści lat temu – 28 maja 1981 r. – zakończył ziemskie
pielgrzymowanie czcigodny sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.
Ks. Zenon Czumaj

Od

7 czerwca 2020 r., na który pierwotnie zaplanowana była jego beatyfikacja,
w drohiczyńskim Muzeum Diecezjalnym jest stała ekspozycja, poświęcona
Prymasowi Tysiąclecia, któremu brzegi Bugu zawsze były bliskie.
Chociaż Muzeum Diecezjalne
w Drohiczynie powstało prawie ćwierć
wieku po śmierci wielkiego sługi Maryi, to był on świadkiem jego „poczęcia”. Gdy przybył do nadbużańskiego
grodu na obchody milenijne, przygotowano wówczas okolicznościową
wystawę. Pierwszymi gośćmi, którzy
zwiedzili ją 2 października 1966 r., byli
polscy biskupi z kardynałami Wyszyńskim i Wojtyłą na czele. Przedmioty te

IV

można podziwiać w muzeum i obecnie, ale nie tylko zabytki łączą je
z pierwszą ekspozycją – od roku znów
są używane odnowione gabloty, wykonane na potrzeby tamtego wydarzenia.
Prymasowska wystawa poprzez
zdjęcia, teksty i pamiątki pozwala poznać to, co wiąże „ostatniego interrexa” z dzisiejszą diecezją drohiczyńską.

Wszystko zaczęło się w Prostyni

Parafraza słów św. Jana Pawła II to nie
przesada. Na prostyńskim wzgórzu zaczęła swe istnienie rodzina, w której
przyszedł na świat wielki Prymas. Słynące łaskami miejsce czci Trójcy Świętej było mu bardzo bliskie. W tej parafii
w końcu XIX wieku był organistą jego
ojciec, który właśnie tu, 16 maja 1899 r.,
zawarł małżeństwo z przyszłą matką

kardynała. Wkrótce opuścili Prostyń,
ale zaszczepili synowi miłość do tego
miejsca. Stefan bywał tu – także jako
kapłan – na gromadzących tłumy uroczystościach odpustowych. Będąc
już kardynałem, w notatce z pobytu
8 sierpnia 1974 r., zaznaczył, że chodził tutaj „ze czcią” i wspominał zburzony przez Niemców w 1944 r. kościół,
w którym jego rodzice powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Gdy w 1976 r.
otrzymał nową broszurę o Prostyni,
dziękując, pisał: „Może z tym łączy się
moja głęboka cześć do Trójcy Świętej.
Z wdzięcznością przyjmuję tę małą
książeczkę, która mi przypomina pracę mojego ojca w Prostyni, jak i moją
Pielgrzymkę do Sanktuarium”.
W drohiczyńskim muzeum eksponowana jest Księga zaślubionych w Parafii Prostyń w latach 1890 – 1910, w której znajduje się akt małżeństwa Stanisława i Julianny Wyszyńskich. Każdy
zwiedzający może osobiście przekonać
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Trzy wizyty w Drohiczynie

Obecny ciałem lub duchem

Zaszczyt goszczenia wielkiego Polaka miały też inne miejsca w diecezji,
np. kapucyński klasztor w Serpelicach
(1961 r.). Ponadto na mocy uprawnień,
danych mu przez Stolicę Apostolską, wielu parafiom kard. Wyszyński
udzielał m.in. przywilejów odpustowych. Jeden z nich, wydany 7 października 1959 r. dla parafii w Niemyjach Nowych, również jest w muzeum.
Postać Prymasa Tysiąclecia nie należy jednak tylko do przeszłości. Pamięć o nim i jego przesłanie wciąż są
żywe, o czym świadczą symbole w całym regionie, m.in. witraże w wielu
świątyniach. Nie ma potrzeby przenoszenia ich do muzeum, ale dzięki zdjęciom większości z nich, opatrzonym
cytatami z wypowiedzi sługi Bożego
w Drohiczynie, możemy „dotknąć” ich
piękna. Zdobią one kratę, za którą są
kolejne ekspozycje, poświęcone martyrologii Kościoła i Narodu w połowie
XX wieku. To także wymowny symbol, gdy ma się w pamięci los więzionego przez 3 lata wielkiego syna Kościoła i Ojczyzny, którego życie można
streścić trzema słowami: wiara, cierpienie i praca.

Ks. Zenon Czumaj

Kolejnym miejscem w naszej diecezji,
gdzie kard. Stefan Wyszyński był kilka
razy, to jej stolica. Oficjalnie gościł tu
trzykrotnie. Po raz pierwszy w 1966 r.,
gdy spędził tu dwa dni podczas dziękczynienia za 1000 lat chrześcijaństwa
na ziemi polskiej. W ekspozycji muzealnej jest pismo Prymasa, wystawione
w wigilię uroczystości Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej, w którym potwierdza swój udział w planowanych uroczystościach, oraz Księga Pamiątkowa Obchodów Milenijnych
w Drohiczynie z wpisem niezłomnego
pasterza. Przebieg uroczystości przybliżają liczne fotografie. Podobnie jest
w przypadku następnych wizyt, przy
czym obie mają tu swoje oryginalne
symbole. Obecność sługi Bożego na
rozpoczęciu 2 czerwca 1974 r. peregrynacji Jasnogórskiej Ikony Nawiedzenia upamiętnia chorągiew z haftowanym wizerunkiem Matki Bożej,
osobiście pobłogosławiona przez dostojnego gościa. Z kolei pamiątką

jego udziału w obchodach Jubileuszu
50-lecia Diecezji Pińskiej 31 sierpnia
1975 r. jest kielich mszalny z pateną –
dar papieża św. Pawła VI, przekazany
przez kard. Wyszyńskiego. Wystawę
dopełniają fragmenty mów, wygłoszonych przez niego w historycznej stolicy Podlasia.

Sala Prymasa Tysiąclecia w Muzeum Diecezjalnym w Drohiczynie

Ks. Zenon Czumaj

się, iż rzeczywiście to tutaj „wszystko
się zaczęło”, gdyż księga otwarta jest
na karcie z cennym wpisem. Oprócz
tego można zobaczyć, jak wyglądała
nieistniejąca już świątynia w Prostyni,
gdzie grał na organach ojciec Prymasa.
Jest też obraz przedstawiający obecną
bazylikę, w której gościł hierarcha. Nie
zabrakło i prostyńskiej kozy – z podobną mały Stefanek ponad sto lat temu
wracał z tutejszego odpustu do domu
w niedalekiej Zuzeli.

Akt ślubu rodziców kard. Stefana Wyszyńskiego

Akt zawarcia małżeństwa
przez rodziców Prymasa Tysiąclecia
w sanktuarium Trójcy Przenajświętszej
i św. Anny w Prostyni
Działo się we wsi Prostyń 4/16 maja 1899 roku
o godzinie ósmej wieczorem.
Oznajmiamy, że w obecności świadków: Franciszka Mazurka (lat 50) i Franciszka Dębowskiego (lat 30), obydwu włościan mieszkających we wsi Prostyń, tego dnia zostało zawarte
małżeństwo religijne pomiędzy Stanisławem
Wyszyńskim, kawalerem lat 23, miejscowym
organistą, synem Piotra i Katarzyny z Powierżów małżonków Wyszyńskich, urodzonym
we wsi Gać, warszawskiej guberni, a przebywającym teraz w Prostyni i Julianną Karp’, panną lat 22, córką zmarłych Adama i Anieli z Giziewiczów małżonków Karpiów, urodzoną we
wsi Fidest, warszawskiej guberni, a przebywającą teraz w Warszawie
na służbie.
Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi, wygłoszone w kościołach parafialnych w Prostyni i Św. Krzyża w mieście Warszawie. Nowo zaślubieni oświadczyli, że nie zawarli między
sobą umowy przedślubnej. Religijny obrzęd
zaślubin został przeprowadzony przez Nas,
niżej podpisanego.
Akt ten nowo zaślubionym i świadkom przeczytano, a że świadkowie są niepiśmienni, tylko przez Nas i Nowożeńców podpisany został.
Podpisy: Ks. Wacław Chojecki, Administrator Parafii Prostyńskiej, utrzymujący Akta Stanu Cywilnego; Stanisław Wyszyński; Julianna Karp’.
(Księga Zaślubionych w Parafii Prostyń w latach
1890-1910, k. 129, nr 22 – depozyt parafii rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Prostyni, eksponowany w Muzeum Diecezjalnym
w Drohiczynie; tłumaczenie z języka rosyjskiego: ks. Z. Czumaj)
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Miłość wszystko wyjaśnia
XVII ogólnopolski konkurs
dla młodzieży Pomóż ocalić
życie bezbronnemu skłonił
do refleksji nad wartością
życia i godnością człowieka.
Barbara Oleksiuk

Ł

ącznie wpłynęło 1479 prac z całej Polski wykonanych przez
dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Gala
finałowa w formie on-line odbyła się
15 maja. Podczas podsumowania konkursu przyznano nagrody i wyróżnienia, w tym uczennicom Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Siemiatyczach.

Budowanie cywilizacji życia

Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swego pontyfikatu wiele uwagi

Praca Wiktorii Mulewskiej

Uczennice z LO im. KEN w Siemiatyczach

poświęcał przekazywaniu prawdy
o wartości życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci. Pisał o tym
w dokumentach, głosił w homiliach,
spotykał się z chorymi i niepełnosprawnymi, przez co nawoływał do
wprowadzania cywilizacji życia.
Kształtowanie postawy szacunku do życia jest jednym z elementów procesu wychowywania młodego pokolenia. Ważne jest, aby u dzieci
i młodzieży rozwijać wrażliwość na
wartość istnienia każdej istoty ludzkiej przez promowanie tematyki pro-life. W tym celu Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia od wielu lat
organizuje ogólnopolski konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Konkurs odbywa się pod patronatem
Ministra Edukacji i Nauki. Uczestnicy konkursu w odpowiednich grupach wiekowych, tj. szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, wykonują
prace w 3 kategoriach: plastycznej, literackiej i multimedialnej.

Zdjęcia: archiwum autora

Sukces uczennic z Siemiatycz

Praca Aleksandry Oleksiuk
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W konkursie wzięły udział uczennice z Liceum Ogólnokształcącego
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Siemiatyczach. Aleksandra Oleksiuk wykonała pracę literacką i plastyczną, Wiktoria Mulewska – pracę
plastyczną, Daniela Zubrzycka – pracę literacką. Ponadto, pięcioosobowa grupa uczennic pod opieką Barbary Oleksiuk przygotowała film pt.
Miłość wszystko wyjaśnia. Utwór podejmuje problematykę afirmacji

życia w różnych aspektach. Uczennice przeprowadziły wywiady m.in.
z księżmi, matką wielodzietnej rodziny, matką dziecka niepełnosprawnego, osobą niepełnosprawną oraz innymi osobami zajmującymi się na co
dzień promocją wartości życia. Wyróżniony film można obejrzeć na kanale YouTube.
W kategorii literackiej na poziomie szkół ponadpodstawowych prze-

Kształtowanie postawy
szacunku do życia jest
jednym z elementów
procesu wychowywania
młodego pokolenia.
słano 175 utworów. Aleksandra Oleksiuk otrzymała jedno z 10 wyróżnień
za pracę literacką Efekt motyla, w której ukazała, jak ocalone życie może
w przyszłości uratować wiele innych
istnień ludzkich. W kategorii multimedialnej, spośród 52 prac, wyróżniono 10 projektów, w tym film, który przygotowały: Daniela Zubrzycka,
Aleksandra Oleksiuk, Natalia Krajewska, Edyta Rusidova i Klaudia Purta.
Dziewczęta, które wkroczyły już
w dorosłe życie, biorąc udział w konkursie, mogły poddać się refleksji
i przemyśleniom nad tak ważnym tematem, jakim jest obrona życia ludzkiego na każdym jego etapie.
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Fascynujące
zaproszenie
Pod hasłem „Msza św. spotkaniem z żywym Jezusem”
odbyła się kolejna edycja diecezjalnego
konkursu religijnego poświęconego Eucharystii.

Z

godnie z zamysłem organizatorów wpisuje się on w temat roku
duszpasterskiego „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Celem
konkursu, zorganizowanego przez
Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Szkołę Podstawową im. Heleny Mniszek w Sabniach oraz Fundację
MATER, było m.in. zainteresowanie
dzieci i młodzieży tematyką Eucharystii, kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa we Mszy św.
oraz promocja młodych talentów plastycznych i literackich.

Laureaci

Konkurs adresowany był do uczniów
szkół podstawowych i nauczycieli
katechetów z terenu diecezji drohiczyńskiej. Wpłynęło wiele prac, w następujących kategoriach: I – 93 prace plastyczne (kl. I-III); II a – 45 prac
plastycznych (kl. IV-VI, plakat); II b –
27 prac literackich (kl. IV –VI, zaproszenie); III a – 18 prac plastycznych
(kl. VII-VIII, plakat); III b – 13 prac literackich (kl. VII-VIII, opis przeżyć)
oraz kat. IV – 1 scenariusz lekcji (nauczyciele katecheci). Komisja konkursowa w składzie: ks. dr Krzysztof
Mielnicki, Anna Siemieniuk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sabniach,
Magdalena Raźniak, wicedyrektor,
Anna Rucińska, Małgorzata Kruza, Anna Chmiel wyłoniła laureatów
i osoby wyróżnione.
Pierwsze miejsce w kat. I zajęli:
Anna Więzak ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Sokołowie Podlaskim (opiekun: Bożena Zdzieborska); kat. II a –

Dawid Podbielski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni (opiekun: Dorota Koroś); kat. II b –
Wiktoria Kubiec z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji
(opiekun: s. Katarzyna Lachowska);
kat. III a – Gabriela Kozłowska ze
Szkoły Podstawowej im. Anieli Krzywoń w Sterdyni (opiekun: ks. Michał
Kisiel); kat. III b – Mikołaj Lachowski
ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Grochowie (opiekun: Magdalena
Trendziuk). Prace prezentowane będą
na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej im. Heleny Mniszek
w Sabniach.

Praca Dawida Podbielskiego, SP im. Jana Pawła II
w Prostyni

Podsumowanie

W związku z sytuacją epidemiczną
podsumowanie diecezjalnych konkursów nie mogło mieć charakteru
gali finałowej. Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych wraz z pamiątkowymi dyplomami zostaną dostarczone do placówek w najbliższym czasie.
Ksiądz Krzysztof Mielnicki, dyrektor
Wydziału Katechezy, jako koordynator wszystkich konkursów religijnych,
i organizatorzy ze szkoły w Sabniach,
gratulują wszystkim uczestnikom,
zwłaszcza laureatom. Już teraz zapraszają uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu. Organizatorzy dziękują patronom honorowym
i medialnym oraz sponsorom. Protokół z pełną listą osób nagrodzonych
i wyróżnionych jest dostępny w zakładce KONKURSY, na stronie www.
katecheza.drohiczynska.pl.

Praca Róży Kuć, SP im. Heleny Mniszek w Sabniach

Zdjęcia: archiwum organizatorów

Monika Kanabrodzka

Praca Gabrieli Kozłowskiej, SP im. Anieli Krzywoń
w Sterdyni
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GŁOS WOŁAJĄCEGO NA PUSTYNI

Pełnia życia jest w Trójcy Świętej
Jezus Chrystus posyła swoich uczniów
z następującym poleceniem: „Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego” (Mt 28, 19).
Ks. Robert Grzybowski

M

isja chrześcijan polega na zapraszaniu do wejścia do królestwa
Bożego, w którym jest życie wieczne. Poznanie i wejście w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego stanowi szczęście doskonałe i pełnię życia.

W imię Ojca

„Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży,
są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć
w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»” (Rz 8, 14-15). Każdy człowiek, który przez tajemnicę chrztu, wszedł
w imię Ojca, posiada życie wieczne. Jezus
Chrystus mówi o tym w słowach: „A to jest
życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego
Boga” (J 17, 3). W imieniu Ojca mamy pełnię dziedzictwa jako synowie Boży. Mojżesz
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dotyka tej prawdy, mówiąc dziś do ludu Bożego: „Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu,
że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na
ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw
i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój”
(Pwt 4, 39-40). Będąc w imieniu Ojca możemy do Boga zwracać się z największą poufałością; możemy oddawać Mu każdy lęk;
możemy być pewni, że nikt i nic nie może
już nas zniewolić i odłączyć od Jego miłości.

W imię Syna

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).
Przez imię Ojca wchodzimy w imię Jedynego Syna, który stał się naszym najbliższym bratem i przyjacielem. W Ojcu i Synu
nigdy nie doświadczymy osamotnienia, bo
nigdy nie będziemy sierotami i jedynakami. W imieniu Jezusa Chrystusa możemy
odkrywać, że mamy wielu braci, a w zasadzie, że wszyscy są naszymi braćmi i przyjaciółmi. Dzięki imieniu Jezusa Chrystusa,
nie musimy sami kreować powszechnego
braterstwa. Poza Jezusem nie mamy siły,

Bazylika Grobu
Pańskiego
w Jerozolimie

aby ziemi przywracać pokój i wejść do nieba. Tylko Jezus Chrystus może wypowiedzieć słowa: „«Dana Mi jest wszelka władza
w niebie i na ziemi»” (Mt 28, 18). Zanurzając się w Jezusie Chrystusie możemy mieć
tę samą władzę i dokonywać nawet większych cudów, niż On dokonywał.

W imię Ducha Świętego

„Sam Duch wspiera swym świadectwem
naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim
cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział
w chwale” (Rz 8, 16-17). Ochrzczeni w Duchu
Świętym stajemy się świadkami królestwa
Bożego. W Jego imię jesteśmy namaszczeni, a przez to On może nami władać i robić
przez nas, co tylko zamierzy. W imię Ducha
Świętego możemy wchodzić w dialog Ojca
z Synem i zasiadać razem z Nimi do uczty;
możemy wchodzić w najgłębsze przestrzenie Bożych tajemnic.
Święty Józefie, naucz nas życiem wyśpiewać: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był,
i który przychodzi” (por. Ap 1, 8).

