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I

W tym tygodniu, 28 stycznia, 
wspominamy św. Tomasza 

z Akwinu, prezbitera i doktora 
Kościoła. I choć nie jest to mój 
ulubiony święty (nie podobają 
mi się jego poglądy na temat 
kobiet i  na pewno nie jestem 
w  tym odosobniona), gwoli 
sprawiedliwości muszę dodać, 
że starym zwyczajem i  u  tego 
świętego znalazłam myśli, które 
do mnie przemówiły bardziej niż 
inne. Na przykład: „Licz na tych, 
którzy nie za wodzą: pier wszym 
jest Bóg, dru gim – Ty  sam” – 
słowa prawdziwe w  każdym 
czasie i miejscu, nic nie straciły 
na swej aktualności, mądrości 
i porażającej wręcz prawdzie; czy 
„Nieśmier telne na świecie mogą 
być je dynie wiara i marzenia” – 
o  ich wielowiekowej mądrości 
wielu zapewne przekonało się 
w sytuacjach skrajnych, a może 
w  zwykłych okolicznościach 
życia, gdy coś w danym momen-
cie kogoś przerosło, nie wyszło, 
nie było takie, jakie chcieliby-
śmy, żeby było… 

Dobrze czasami pogrzebać 
w spuściźnie świętych i poszu-
kać w niej czegoś własnego. Na 
pewno znajdziemy tam coś swo-
jego, tylko dla siebie.

Edyta Hartman

Coś własnego

P ośpiech i  ciągły brak czasu 
to cechy, które zdominowały 
życie współczesnych ludzi. Czy 

to Ziemia szybciej się obraca, czy 
raczej my pędzimy zawzięcie za 
narzuconymi, ale czasem także 
wymyślonymi „koniecznymi” zaję-
ciami?! Problemem nie tyle jest 
brak czasu, ile raczej nieumiejętne 
wykorzystanie go i marnowanie 
na sprawy zbędne… Człowiek 
chce nad czasem panować, jakby 
zapomniał, że i czas, i wieczność 
są w rękach Boga.

Czy trzy dni dane Jonaszowi na 
obwieszczenie mieszkańcom wiel-
kiego miasta Niniwy planowanej 
kary Bożej i wezwania do nawró-
cenia to nie zbyt mało? Osądza-
jąc według ludzkich możliwości, 
to faktycznie niewykonalne. Jeśli 
jednak weźmiemy pod uwagę, że 
prorok działał z polecenia Pana, 
zrozumiemy, że nawet jeden 
dzień wystarczył, by głoszone 
upomnienie trafiło na owocny 
grunt pokornych, choć pogańskich 
serc. Wykorzystali swoją ostatnią 
szansę, a więc i Bóg „ulitował się” 
i nie zesłał pewnej już kary. Zapo-

wiedziane przez Jana Chrzciciela 
„wypełnienie się czasu” miało 
podobny kontekst. Akcent został 
położony na osobie Jezusa Chrys- 
tusa powołującego Apostołów, by 
w Jego imieniu nawoływali sobie 
współczesnych i ludzi wszystkich 
czasów do nawrócenia i  wiary 
w  Ewangelię. Powołani mieli 
natychmiast przystąpić 
do głoszenia, natomiast 
Mistrz wziął na siebie 
odpowiedzialność za 
skutki przepowiadania. 
Pełnia czasu oznacza 
początek wypełniania 
się odwiecznych zapo-
wiedzi. Odkupiciel 
był świadom, że nie 
wystarczy pokolenia 
Jego uczniów, by dotrzeć ze zbaw-
czym orędziem do oczekujących na 
nie i do tych, którzy dopiero kiedyś 
rozpoznają w Dobrej Nowinie praw-
dę skierowaną właśnie do nich. 
Radosna nowina o miłosiernym 
Bogu czeka ciągle na swoich głosi-
cieli – na proroków. Św. Paweł roz-
patruje problem „krótkiego czasu”, 
dając radykalne wskazania (do 

zastosowania „tu i teraz”!), które 
wywracają do góry nogami sche-
maty myślowe ludzi wijących sobie 
na tej ziemi wygodne gniazdko: 
trwać w małżeństwie jakby się 
było nieżonatym, nabywać bez 
zamiaru posiadania… Konklu-
zja jest aż nadto jasna: wszystko 
to, co w ziemskich kategoriach 

przedstawia jakąś war-
tość, wobec przemijania 
świata staje się zupełnie 
bezużyteczne.

Na koniec praktycz-
ne zastosowanie: Czy 
dzisiaj znalazłem czas 
na Mszę św.? Czy mam 
go dla moich bliskich? 
Czy jestem świadom, że 
z każdym dniem przy-

bliża się moje spotkanie z Panem 
czasu i wieczności? Czy podejmu-
ję systematyczną pracę nad sobą 
i dla dobra bliźnich? Czy wierzę 
i z innymi się tą wiarą dzielę, że 
dla nawrócenia wystarczy nieraz 
jedna chwila, w której człowiek 
potrafi uchwycić się wyciągniętej 
w naszą stronę Bożej dłoni?  

 Ks. Tomasz Pełszyk

w numerze: 
70. rocznica przybycia ks. prał. Józefa Ruciń-
skiego do parafii Prostyń

Orszaki Trzech Króli – relacje z Bielska Podla-
skiego i Siemiatycz

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Wszyscy ci, którzy poznali 
objawienie i przyjęli je  
wiarą, poznali prawdę,  
że Bóg kocha nas i nigdy 
nas nie opuści.

Bp Tadeusz Pikus 
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 „Czas się wy-
pełnił i bliskie 
jest królestwo 
Boże. Nawracaj-
cie się i wierzcie 
w Ewangelię”  

  (Mk 1, 15)

ZA MAŁO 
CZASU! 
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Z powodu bardzo trudnej sytuacji 
materialnej są osoby, które nie 

zawsze mogą w pełni cieszyć się ze 
świąt Bożego Narodzenia. Na szczęś- 
cie dzięki ks. Rafałowi Romańczu-
kowi, dyrektorowi Domu Miłosier-
dzia im. Jana Pawła II w Sokołowie 
Podlaskim, i wielu darczyńcom duża 
grupa osób potrzebujących mogła 
skorzystać z materialnej pomocy. 
Odebrali oni z Domu Miłosierdzia 
paczki żywnościowe, składające się 
z  artykułów ofiarowanych przez 
kupujących w sokołowskich skle-
pach w dniach 12 i  13 grudnia. 
Wtedy wolontariusze ze Szkolnych 
Kół Caritas prowadzili zbiórkę żyw-
ności. Produkty do paczek uzyska-

no również dzięki pomocy soko-
łowskich przedsiębiorców: Rafała 
Pieniaka, prezesa PKS Sokołów 
S.A., Zbigniewa Paczóskiego, wła-
ściciela P.H.U. Topaz, Zbigniewa 
Seroczyńskiego, prezesa Polsero 
Sp. z o.o., i Kazimierza Butryma, 
prezesa firmy StalFa Sp. z  o.o., 

Macieja Węża, prezesa PUiK, Pio-
tra Żebrowskiego, prezesa Banku 
Spółdzielczego, oraz wiceprezes 
Beaty Żak. Dzięki tym ludziom  
45 rodzin i  20 osób samotnych 
zostało obdarowanych ogromnym 
darem – miłością w małej paczce.

Urszula Krzymowska

D rohiczyńskie Warsztaty Muzy-
ki Liturgicznej zakończyły cykl 

koncertów kolęd, które odbywały 
się w parafiach diecezji drohiczyń-
skiej i  sąsiednich. Od 26 grudnia 
2014 r. do 11 stycznia br. wystąpiły 
one w parafiach: Wyrozęby, Łubin 
Kościelny, Kożuchówek, Topczewo, 
Skibniew, Bielsk Podlaski – parafia 
pw. Miłosierdzia Bożego, Sokołów 
Podlaski – parafia pw. Miłosierdzia 
Bożego, Ugoszcz, Nieciecz, Węgrów 
– parafia pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, Grodzisk  
k. Sterdyni, Dziadkowice, Zembrów, 
Boćki, Ceranów, Bielsk Podlaski – 
parafia pw. Najświętszej Opatrz-
ności Bożej, Małkinia – parafia pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
Drohiczyn, Śledzianów, Perlejewo, 
Łosice – parafia pw. św. Zygmunta 
oraz Tokary. Na koncercie w Śledzia-
nowie obecny był biskup drohiczyń-
ski Tadeusz Pikus. 

Warsztaty wystąpiły także 
w Gminnym Ośrodku Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Mielniku, na spot- 
kaniu opłatkowym władz w Wyż-
szym Seminarium Duchownym 
w Drohiczynie oraz na spotkaniu 
opłatkowym Domowego Kościoła 
Ruchu Światło-Życie w Sokołowie 
Podlaskim. 

Drohiczyńskie Warsztaty Muzy-
ki Liturgicznej stanowią pewien 
muzyczny pomost pomiędzy wiel-
ką muzyczną tradycją Kościoła 
powszechnego a  realiami i  rze-
czywistością Kościoła lokalnego. 
Opiekunem duchowym warszta-
tów jest się ks. Tomasz Szmurło, 
a wspierają ich działalność także 

inni duszpasterze młodzieży oraz 
księża biskupi – biskup senior 
Antoni Dydycz i  obecny ordyna-
riusz drohiczyński bp Tadeusz 
Pikus. Podczas licznych spotkań 
podkreślają oni kunszt artystycz-
ny i głęboką duchowość widoczną 
podczas koncertów, stanowiących 
prawdziwą ucztę duchową. Widać 
w nich wiele pracy zarówno dyry-
gentów i prowadzących, takich jak 
Edyta, Paulina czy Mateusz, jak 
i  innych osób odpowiedzialnych 
za organizację, a  także wszyst-
kich, którzy użyczają swego 
wypracowanego głosu na chwałę  
Pana. 

Ks. Artur Płachno

II

krótko
 CIECHANOWIEC
6 stycznia ulicami miasta do żłób-
ka betlejemskiego w kościele pw. 
Trójcy Przenajświętszej z udzia-
łem przedszkolaków, uczniów 
szkół oraz mieszkańców miasta 
i gminy przeszedł po raz trzeci 
Orszak Trzech Króli. 

DROHICZYN
6 stycznia w WSD i Kurii Die-
cezjalnej miała miejsce wizyta 
duszpasterska Pasterza diecezji. 
W programie były Msza św. pod 
przewodnictwem bp. Tadeusza 
Pikusa oraz pobłogosławienie 
mieszkań księży, sióstr zakonnych 
i alumnów oraz biur seminaryj-
nych i kurialnych. 
10 stycznia miało miejsce spot- 
kanie opłatkowe Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży oraz 
stypendystów Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” z bp. Tade-
uszem Pikusem. Przy tej okazji 
odbył się Zjazd Diecezjalny KSM, 
połączony z wyborami uzupeł-
niającymi do Zarządu Diecezjal-
nego KSM.
10 stycznia w katedrze Trójcy 
Przenajświętszej, w kolejną 
rocznicę jej konsekracji, uroczy-
stej Mszy św. przewodniczył  
bp Tadeusz Pikus.

BOĆKI
10 stycznia na sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół w Boćkach odbył 
się Ekumeniczny Wieczór Kolęd, 
podczas którego z programem 
artystycznym wystąpiły schole 
i zespoły muzyczne z regionu.

SIEMIATYCZE
11 stycznia w kościele pw. św. An-
drzeja Boboli odbył się 3. Kolędo-
wy Przegląd Chórów Kościelnych 
i Zespołów Wokalnych. Rozpoczął 
się on Mszą św. pod przewodnic-
twem bp. Tadeusza Pikusa. 

NAREW
12 stycznia bp Tadeusz Pikus 
spotkał się na tradycyjnym 
opłatku z sołtysami z dekanatów 
bielskiego, brańskiego i hajnow-
skiego.

Ks. Krzysztof Żero
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Koncerty DWML stanowią prawdziwą ucztę duchową
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SOKOŁÓW PODLASKI

DIECEZJA

DWML zakończyły 
koncerty kolęd
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Dyrektor Domu Miłosierdzia ks. Rafał Romańczuk dziękuje wszystkim 
darczyńcom za serce na rzecz drugiego człowieka

niedziela podlaska
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W Ogólnopolską Akcję Kolędników Misyjnych dzieci 
z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sadownem 

w 2014 r. włączyły się po raz czternasty. Przygotowania 
zaczęły się już w listopadzie na spotkaniach koła misyj-
nego i trwały przez cały Adwent. Podczas oglądania 
prezentacji dzieci zapoznały się z trudną sytuacją dzieci 
w Indiach, dla których w tym roku są przeznaczone 
ofiary zebrane podczas kolędowania. Z pokazu mul-
timedialnego, a także z czasopisma „Świat Misyjny” 
dowiedzieliśmy się, że chociaż oficjalnie od 1 kwietnia 
2010 r. nauka w szkole podstawowej w Indiach jest 
obowiązkowa dla dzieci od 6 do 14 lat, to jednak w rze-
czywistości to prawo jest często łamane. Indie zajmują  
pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby 
dorosłych analfabetów. Jest to kraj wielkiego ubós- 
twa. Rodziców często nie stać na posłanie dzieci  
do szkoły. One raczej muszą ciężko pracować, by 
pomóc rodzinie. Innym problemem indyjskich dzie-
ci jest gorsze traktowanie dziewczynek, które naj-
częściej są pozbawiane możliwości uczenia się. 
Jeżeli już jakieś dzieci chodzą do szkoły, to często, 
szczególnie w wioskach, w tych szkołach są bardzo 
złe warunki; nie ma wody, prądu, a nauczanie jest  
na bardzo słabym poziomie. To tylko niektóre problemy, 
z którymi borykają się dzieci w Indiach. 

Dzieci z naszej parafii, które chciały podjąć trud 
kolędowania, zostały podzielone na kilkuosobowe 
grupy, dostały przydzieloną trasę i scenariusz scen-
ki kolędniczej. W grupach przy wsparciu dorosłych 
przygotowały gwiazdę, skarbonkę i stroje. 26 grudnia 

2014 r. na Mszy św. o godz. 9.30 odbyło się uroczy-
ste rozesłanie kolędników misyjnych. W  tym roku 
w 18 grupach kolędowało 118 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Sadownem, Grabinach i Kołodziążu, 
a także z Gimnazjum w Sadownem. Podsumowanie 
tej kolędniczej akcji odbyło się 6 stycznia, w uroczy-
stość Objawienia Pańskiego. Dzieci przyszły w swoich 
kolędniczych strojach na Mszę św. o godz.9.30. Przy-
gotowały oprawę liturgiczną Eucharystii, a w procesji 
z darami przyniosły do ołtarza jako swój dar skarbonki 
z zebranymi ofiarami. 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za trud kolędowa-
nia, a także ich rodzicom i innym opiekunom tych dzieci 
za zrozumienie tej akcji, pomoc i wsparcie w przygo-
towaniach i w samej akcji, a parafianom za serdeczne 
przyjęcie naszych małych misjonarzy. Ewa Rowicka 

III

wiadomości

Dla dzieci z Indii
zapraszamy

DZIEŃ FORMACJI 
PASTORALNEJ

14 lutego (sobota) w ramach 
stałej formacji kapłanów oraz 
katolików świeckich o godz. 
10 w budynku WSD w Drohi-
czynie rozpocznie się kolejny 
Diecezjalny Dzień Formacji 
Pastoralnej. Tematyka spotkania 
dotyczyć będzie organizacji 
i przeżywania w naszej diecezji 
Światowych Dni Młodzieży 
Kraków 2016. W programie 
wystąpienia: ks. Grzegorza Su-
chodolskiego – przedstawiciela 
Komitetu Ogólnopolskiego,  
ks. Andrzeja Lubowickiego  
i ks. Łukasza Suszki – przedsta-
wicieli Komitetu Diecezjalnego 
oraz Wojciecha Borzyma – 
przedstawiciela samorządow-
ców. Na spotkanie zaproszeni 
są wszyscy kapłani z diecezji, 
katecheci i katechetki, przedsta-
wiciele rad parafialnych, kapłani 
studiujący na uczelniach akade-
mickich oraz seminarzyści. 

KONFERENCJE
KONDEKANALNE

21 lutego (sobota) w Drohi-
czynie odbędą się konferen-
cje kondekanalne kapłanów 
naszej diecezji z bp. Tadeuszem 
Pikusem. O godz. 10 – dekana-
ty: drohiczyński, sokołowski, 
sterdyński, łochowski i węgrow-
ski i o godz. 14 – dekanaty: 
bielski, brański, ciechanowiecki, 
hajnowski, sarnacki i siemia-
tycki. Program spotkania: część 
modlitewna w katedrze (ado-
racja, konferencja, sakrament 
pojednania) i część informacyj-
na w sali portretowej w Domu 
Biskupim. 

KURS „NOWE ŻYCIE”
W dniach 13-15 lutego Diece-
zjalna Szkoła Nowej Ewangeli-
zacji św. Józefa w Drohiczynie 
zaprasza na kurs „Nowe Życie”. 
Więcej informacji i formularz 
zgłoszeń na naszej stronie 
internetowej: snedrohiczyn.pl. 
Organizatorem spotkania jest 
ks. Robert Grzybowski – dyrek-
tor SNE. Ks. Krzysztof Żero

SADOWNE 
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W okresie Bożego Narodzenia już od kilku lat nasze 
domy odwiedzają kolędnicy misyjni. W parafii 

pw. św. Anny w Sterdyni po raz kolejny grupa dzieci 
z Koła Caritas działającego w Zespole Szkół w Sterdyni 
pod kierunkiem s. Eweliny ze Zgromadzenia Sióstr 
Opatrzności Bożej, katechetki, pukała do drzwi naszych 
domów. Podczas niedzielnej Mszy św. 28 grudnia 2014 r.  
ks. Zbigniew Rycak, proboszcz, pobłogosławił grupę 
kolędniczą oraz poinformował wiernych, że na terenie 
parafii będą nas odwiedzać kolędnicy misyjni, a zebrane 
przez nich ofiary zostaną przeznaczone na pomoc misyj-
ną dla dzieci w Indiach. Kolędnicy z s. Eweliną odwie-
dzili rodziny w miejscowościach: Kiełpiniec, Szwejki, 
Paderewek, Białobrzegi, Sterdyń i Lebiedzie. Przesłanie 
kolędowania stanowiło hasło: „Niech pokój, miłość 
i dobro w Waszym domu gości”. Dzieci śpiewały kolędy, 
składały życzenia i zbierały ofiary. Każda ofiara złożona 
do puszki to cegiełka dla budowania misji. Kolędnicy 
przyjmowani byli bardzo chętnie. Radość dzieciom 
sprawiały słodycze otrzymywane podczas kolędowania. 
Stanowiło to prezent dla dzieci za trud kolędowania. 
Grupę kolędniczą przygotowała s. Ewelina, katechetka 

w Szkole Podstawowej w Sterdyni. Kolędowanie sprawiło 
dzieciom ogromną radość. Zebrane ofiary pieniężne 
w całości zostaną przekazane do Papieskiego Dzieła 
Misyjnego Dzieci w Warszawie. W uroczystość Objawie-
nia Pańskiego ks. Rycak gorąco podziękował dzieciom 
za trud kolędowania, s. Ewelinie za przygotowanie 
i przeprowadzanie grupy kolędniczej, a wiernym za 
bardzo serdeczne przyjęcie kolędników i złożone ofiary.
  Stanisława Maciak

Misyjni kolędnicy wyruszyli
STERDYŃ

Grupę kolędniczą przygotowała s. Ewelina,  
katechetka w Szkole Podstawowej w Sterdyni

Podsumowanie kolędniczej akcji odbyło się  
6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego
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M imo mrozu wzięło w nim udział ponad  
4 tys. ludzi. Tradycyjnie rozpoczęto Mszą 
św. o godz.12 w kościele pw. św. An- 

drzeja Boboli pod przewodnictwem bp. Ta- 
deusza Pikusa, któremu towarzyszyli ks. Piotr  
Wójcik i  ks. Tomasz Szmurło. Swoją obec-
nością zaszczycił nas aktor Jerzy Zelnik. Na 
trasie do stajenki odgrywane były różne sceny 
tematyczne, m.in.: nakłanianie do grzechu 
w karczmie, spotkanie diabłów i  kuszenie 
ludu oraz odwiedziny u Heroda, przygoto-
wane przez wspólnotę Przyjaciele Oblubień-
ca, młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży i członków Akcji Katolickiej. Wszy-
scy z radością i śpiewem kolęd zmierzali do 
stajenki, by pokłonić się Nowonarodzone-
mu. Po dotarciu Trzej Królowie, reprezen-
tując poszczególne kontynenty, złożyli dary 
i  hołd   Małej Dziecinie. W  słowie Księdza   
Biskupa usłyszeliśmy, jak ważne jest, by 
Jezus Chrystus znalazł miejsce w  naszym 
sercu. Bo ten, kto spotka Jezusa i przyjmie 
Go do swego serca, inaczej patrzy na świat. 
Tegoroczne hasło brzmiało: „Pokój, radość, 
rodzina – proszę, dziękuję, przepraszam”. To 
wspaniałe, że w uroczystość Objawienia Pań-
skiego mogliśmy całymi rodzinami, przebrani, 
uczestniczyć w tym wydarzeniu i razem na 
ulicach głosić radość z narodzin Dzieciątka. 

Organizatorem tegorocznego pochodu we 
współpracy z Fundacją Orszak Trzech Króli 
była Akcja Katolicka, wspierana przez: parafię 
pw św. Andrzeja Boboli, parafię pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny, scholę 
i  chór parafii pw. Andrzeja Boboli, Siostry 

Karmelitanki Dzieciątka Jezus, Urząd Miasta, 
Siemiatycki Ośrodek Kultury, Warsztat Terapii 
Zajęciowej, „Małe Podlasie”, grupy kolędnicze 
oraz przedszkola i szkoły. Wszystkim bardzo 
dziękujemy za udział w tym naszym wspól-
nym pielgrzymowaniu. Iwona Liana

IV

Z JEZUSEM INACZEJ PATRZY SIĘ NA ŚWIAT
Już po raz drugi ulicami Siemiatycz przeszedł barwny Orszak Trzech Króli 
prowadzony przez gwiazdę i rzeszę aniołów
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6 stycznia, w uroczystość Obja-
wienia Pańskiego, w parafii  
pw. Najświętszej Opatrzności  
Bożej w Bielsku Podlaskim już  
po raz drugi został zorganizo-
wany Orszak Trzech Króli.  
Parafianie oraz wierni z czte-
rech bielskich parafii wzięli  
udział w Mszy św. sprawowanej  
przez bp. Tadeusza Pikusa,  
ks. Zbigniewa Karolaka oraz 
ks. Dariusza Kujawę, a następ-
nie barwny korowód przema-
szerował ulicami: Wrzosową, 
Białowieską i Mickiewicza na 
pl. św. Jana Pawła II przy ra-
tuszu miejskim

P o procesjonalnym przejściu do kaplicy 
Księdza Biskupa przywitał proboszcz  

ks. Zbigniew Karolak, który zwrócił się 
z prośbą o odprawienie Eucharystii w inten-
cji wszystkich uczestników święta. W homilii 
bp Pikus nawiązał do postawy wiary Maryi, 
św. Józefa, Trzech Mędrców, która także nam 
pozwala odkryć prawdę o Bogu. Wiara pozwa-
la doświadczyć Bożej miłości, która jest zdolna 
przemienić nasze serca. – Wszyscy ci, którzy 
poznali objawienie i przyjęli je wiarą, poznali 
prawdę, że Bóg kocha nas i nigdy nas nie 
opuści. Królowie odeszli radośni. Wiara jest 
początkiem, jesteśmy kochani przez Boga. Ale 
to za mało, potrzebne jest, byśmy my mogli 
kochać Boga i drugiego człowieka – mówił 
Ksiądz Biskup. 

Ksiądz Biskup podziękował wszystkim 
organizatorom i  wykonawcom na czele  
z ks. Zbigniewem Karolakiem za włączenie 
się w inicjatywę Orszaku Trzech Króli, będącą 

radosnym świadectwem wiary w  naszych 
środowiskach. 

Przed uformowaniem się orszaku wskazó-
wek dotyczących przemarszu udzielił funk-
cjonariusz policji. Korowód ruszył. Na czele 
przemarszu niesiono gwiazdę. Za nią szły 
schole, kolędnicy i goście. Największą część 
pochodu stanowili mieszkańcy miasta, któ-
rzy szli w korowodzie z  całymi rodzinami. 
Na końcu asysta niosła okazjonalne flagi. 
Barwnemu korowodowi towarzyszył śpiew 
kolęd i pieśni religijnych.

Przemarsz podzielony został na kilka stacji, 
przy których zespół aktorski z  parafii pw. 
Najświętszej Opatrzności Bożej z udziałem 
dzieci, młodzieży i dorosłych przy współudzia-
le powołanego parafialnego Stowarzyszenia 
„Ojcowizna Ziemi Bielskiej” w profesjonalnie 
przygotowanych scenach przedstawił walkę 
dobra ze złem, tryumf aniołów, życie i śmierć 
króla Heroda. Przy ratuszu, przy żywej sce-
nerii żłóbka betlejemskiego, Trzej Królowie 
złożyli swoje dary Świętej Rodzinie. 

W hołd składany Jezusowi włączyli się też 
przedstawiciele władz z burmistrzem Bielska 
Jarosławem Borowskim, wójtem i przedstawi-
cielem powiatu. Włodarze, składając życzenia 
noworoczne, podkreślili kulturowo-edukacyj-
ny charakter inicjatywy. Orszak, nawiązując 
do biblijnych wydarzeń, pokazał też wiele 
współczesnych problemów, z którymi trzeba 
się zmierzyć. 

Na zakończenie ks. Karolak podziękował za 
obecność i zaprosił do wspólnego kolędowania. 
Organizatorzy pamiętali też o gorącym postnym 
bigosie i herbacie. Podobnie jak przed rokiem 
uczestnicy marszu otrzymali pamiątkowe koro-
ny i śpiewniki.

 Tadeusz Szereszewski

V

Orszaki Trzech Króli

RADOSNE ŚWIADECTWO WIARY
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C złonkowie grup Odnowy 
w Duchu Świętym z diecezji 

drohiczyńskiej 11 stycznia zgro-
madzili się w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Drohiczynie 
na spotkaniu noworocznym. 
Rozpoczęła je Eucharystia, cele-
browana w kaplicy seminaryjnej 
przez biskupa drohiczyńskiego 
Tadeusza Pikusa oraz diecezjal-
nego moderatora tych wspólnot 
ks. Andrzeja Witerskiego wraz 
innymi duszpasterzami. Obecny 
był też rektor WSD w Drohiczynie 
ks. Tadeusz Syczewski. 

Ks. Andrzej Witerski przedsta-
wił przybyłe wspólnoty: „Dobry 
Pasterz” z Bielska Podlaskiego, 
„Effatha” z Hajnówki, „Emanuel” 

z Ciechanowca, „Radość w Panu” 
z Sokołowa Podlaskiego, formu-
jącą się wspólnotę z  Węgrowa 
oraz „Oblubienica Ducha Świę-
tego” z Hodyszewa, która skupia 
członków z 13 parafii, należących 
do trzech diecezji. 

W homilii Ksiądz Biskup, 
nawiązując do obchodzonego 
święta Chrztu Pańskiego, uka-
zał potrzebę odkrywania daru, 
jakim dla człowieka jest sakra-
ment chrztu św. Przypomniał, 
że biblijny chrzest św. Jana przy-
gotowywał ludzi do spotkania 
z Chrystusem w Duchu Świętym. 
– Duch człowieka czasami nie 
jest w  porządku, gdy nie jest 
podłączony do Ducha Święte-

W Drohiczynie 4 stycznia odby-
ło się noworoczne spotka-

nie członków Akcji Katolickiej 
z  diecezji drohiczyńskiej. Roz-
poczęła je Eucharystia, celebro-
wana przez bp. Tadeusza Piksa 
w  kaplicy Wyższego Semina-
rium Duchownego w Drohiczy-
nie. W  homilii powiedział on 
że sama wiara w  nowo naro-
dzonego Chrystusa, który jest 
jedynym świadkiem Boga, to 
zbyt mało dla ludzi prawdziwie 
wierzących. Wiara ma prowa-
dzić do miłości. Ma ona także, 
w tym również członków Akcji 
Katolickiej, wprowadzać w czyn, 
czyli w akcję. – Na naszej dro-
dze duchowego życia nie można 
zatrzymać się ani przed wiarą, 
ani też na etapie wiary i nadziei. 
Trzeba wejść w  strefę miłości. 
Należy przyjąć dar miłości Bożej 
i umieć odpowiedzieć na niego, 
a także wykorzystać go, miłując 
Boga, bliźniego i siebie samego –  
podkreślił Ksiądz Biskup. 

W spotkaniu uczestniczyli 
członkowie Zarządu Diecezjal-
nego Instytutu Akcji Katolickiej 
z  prezes Marią Dierżanowską, 

przedstawiciele parafialnych 
oddziałów stowarzyszenia, die- 
cezjalny asystent Akcji Kato-
lickiej ks. Piotr Wójcik, rektor 
WSD w  Drohiczynie ks. Ta- 
deusz Syczewski, księża asy-
stenci z Sokołowa Podlaskiego, 
Miedzny i Perlejewa, sekretarz  
bp. Pikusa ks. Tomasz Szmurło, 
klerycy oraz prezes Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży 
Diecezji Drohiczyńskiej Monika 
Pietraszko wraz z diecezjalnym 
asystentem KSM ks. Andrzejem 
Lubowickim. 

Maria Dzierżanowska, która 
od kilku miesięcy jest prezesem 
Akcji Katolickiej, dziękując za 
wsparcie bp. Tadeuszowi Pikuso-
wi i innym kapłanom, z dużym 
optymizmem mówiła o rozwoju 
stowarzyszenia, podkreślając, 
że coraz częściej wstępują do 
niego osoby młode i  energicz-
ne. Wyraziła także nadzieję na 
dobrą współpracę z Katolickim 
Stowarzyszeniem Młodzieży. 
Zebrani przełamali się opłat-
kiem oraz zasiedli do wspólnej 
wieczerzy ze śpiewem kolęd.

Ks. Artur Płachno

W  Drohiczynie 8 stycznia gość-
mi biskupa drohiczyńskiego 

Tadeusza Pikusa byli przedsta-
wiciele szkół noszących imię  
św. Jana Pawła II oraz sługi 
Bożego kard. Stefana Wyszyń-
skiego. Spotkanie rozpoczę-
ła Eucharystia, celebrowana 
w  kaplicy Wyższego Semina-
rium Duchownego, której opra-
wę liturgiczną przygotowała 
szkoła w Holonkach. 

W homilii Ksiądz Biskup 
przypomniał swoje spotkania 
z patronami szkół, podkreślając, 
że ich życie uczy nas miłości, 
zawsze pochylającej się nad 
człowiekiem na wzór Chrystusa. 

Organizatorem spotkania był 
dyrektor Wydziału Katechezy 
i Szkolnictwa Katolickiego ks. Krzy- 
sztof Mielnicki. W  spotkaniu 
uczestniczyli także inni dusz-
pasterze, dyrektorzy, katecheci 
i nauczyciele. W delegacjach przy-

VI
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W delegacjach przybyło 150 osób 
z większości szkół
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W ieczorem 3 stycznia parafia 
salezjańska w Sokołowie Pod-

laskim gościła członków wspólnoty 
Domowego Kościoła z Ruchu Świat- 
ło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej na 
corocznym spotkaniu opłatkowym 
z Księdzem Biskupem. Spotkanie 
rozpoczęła uroczysta Eucharystia, 
której przewodniczył bp Tadeusz 
Pikus. Witając gościa oraz przyby-
łych członków Domowego Kościoła 
z całej diecezji drohiczyńskiej, mode-
rator Ruchu Światło Życie w diecezji 
ks. Tomasz Szmurło powiedział, 
że to spotkanie łączy wspólnotę 
Domowego Kościoła z całą wspól-
notą Kościoła świętego pod prze-
wodnictwem Księdza Biskupa. Ks. 
Tomasz przywitał parę diecezjalną 
Danutę i Mariana Gołosiów, pary 
rejonowe, w tym parę rejonu Soko-
łów – Węgrów Hannę i Sławomira 
Pieniaków – gospodarzy spotkania. 
Przywitał też wszystkich przybyłych 
na Eucharystię w intencji Domowe-
go Kościoła i Ruchu Światło-Życie.

W homilii bp Tadeusz Pikus 
mówił o  znaczeniu rodziny 
w  wychowaniu młodego poko-
lenia Zwrócił on uwagę na wza-
jemne odnoszenie się do siebie 
małżonków, co jest wzorem dla 
dzieci. Mówił też o ważności wiary 
i miłości zarówno w Kościele, jak 
i w każdym domu.

Oprawę muzyczną liturgii 
zapewnili członkowie Drohiczyń-
skich Warsztatów Muzyki Litur-

gicznej, którzy to po Mszy św. 
zaprezentowali znane kolędy we 
własnym opracowaniu.

Na zakończenie przybyli poła-
mali się opłatkiem z  Księdzem 
Biskupem, a następnie gospodarze 
spotkania zaprosili wszystkich na 
agapę, gdzie przy posiłku i śpiewie 
kolęd był też czas na wymianę 
doświadczeń pracy w  rejonach 
Domowego Kościoła Diecezji Dro-
hiczyńskiej. Lech Zakrzewski 

W wigilię uroczystości Objawie-
nia Pańskiego w parafii sale-

zjańskiej w Sokołowie Podlaskim 
na wspólnej Eucharystii spotkali 
się członkowie Drogi Neokate-
chumenalnej z trzech grup soko-
łowskich i  trzech węgrowskich 
istniejących w diecezji drohiczyń-
skiej. Było to coroczne opłatko-
we ich spotkanie z  Biskupem 
diecezji.

Po przywitaniu, którego do- 
konał ks. Robert Legeżyński, kate-
chista z Drogi Neokatechumenal-
nej, bp Tadeusz Pikus w koncele-
brze z opiekunem diecezjalnym 
Drogi – ks. Romualdem Koskiem, 
proboszczem parafii klasztornej 
w Węgrowie, oraz katechistami 
poszczególnych grup Drogi Neoka-
techumenalnej celebrował Eucha-
rystię w intencji przybyłych grup, 
jak i w intencji rozwoju tej formy 
ewangelizacji w pozostałych para-
fiach diecezji.

Ksiądz Biskup powiedział 
o  wadze spotkania w  stajen-
ce betlejemskiej przedstawicieli 
świata pogańskiego z narodzonym 
Chrystusem. Spotkanie to na bazie 
wiary pokazuje nam inną drogę, 
tak jak Mędrcom, którzy inną 
drogą wracali do swej ojczyzny. 
Wiara jest podstawą i początkiem 
więzi z Bogiem. Dlatego potrzebna 
jest wielka praca w niesieniu jej 

innym ludziom z nadzieją i miłoś- 
cią. Można tę moc odkryć w sobie 
również na Drodze Neokatechume-
nalnej – podkreślił. 

Po Eucharystii odbyła się agapa, 
podczas której członkowie wspól-
not przy łamaniu się opłatkiem 
i śpiewaniu kolęd składali sobie 
życzenia oraz dyskutowali nad 
dalszymi planami swojej pracy. 

Lech Zakrzewski 
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Spotkanie Domowego Kościoła

Wiara – podstawa i początek więzi z Bogiem
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Po Eucharystii odbyła się agapa

Członkowie DWML zaprezentowali kolędy we własnym opracowaniu

Spotkanie rozpoczęła wspólna 
Eucharystia w kaplicy WSD

Otwarci na dary Ducha Świętego

Uczą miłości pochylającej się nad człowiekiem 

go – powiedział. – Obecnie wielu 
chrześcijan nie zdaje sobie spra-
wy z ważności sakramentu, który 
oczyszcza z grzechu i wszczepia 
ich w Chrystusa. Bez chrztu św. nie 
możemy wołać do Boga „Ojcze!”. 
Darem chrztu św. jest też wiara, 
prowadząca do prawdy, że Bóg 
nas ukochał. Podkreślił jednak, że 
wiara dla chrześcijanina to zbyt 
mało. Potrzeba z jego strony także 
daru miłości oraz odnowy w Duchu 
Świętym i otwarcia się na Jego dary 
w codziennym życiu. 

Po Eucharystii uczestnicy spot- 
kania złożyli sobie życzenia i zasie-
dli przy śpiewie kolęd do wspólnego 
stołu.

Jan Krakowski 

było 150 osób z większości szkół. 
Na terenie diecezji drohiczyńskiej 
jest obecnie siedemnaście placówek 
noszących imię św. Jana Pawła II 
oraz pięć nazwanych imieniem sługi 
Bożego kard. Stefana Wyszyńskie-
go. W spotkaniu uczestniczyła też 
delegacja Katolickiej Szkoły Podsta-
wowej w Ogrodnikach, należącej do 
Stowarzyszenia Szkół Katolickich. 

Zebrani obejrzeli część artystycz-
ną, przygotowaną przez dzieci i mło-
dzież z Siemiatycz. Życzenia Księdzu 
Biskupowi złożyli zaś przedstawi-
ciele szkoły w Mrozowej Woli. Były 
też wzajemne życzenia przy opłatku 
oraz wspólny poczęstunek. 

Ks. Artur Płachno 
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T radycyjnie 6 stycznia, w uro-
czystość Objawienia Pańskiego, 

uczniowie Publicznego Gimnazjum 
nr1 w Sokołowie Podlaskim zapre-
zentowali jasełka pt. „Wigilijna 
ulica”. Przybliżyły one wyjątkową 
atmosferę tego szczególnego okresu. 
Innowacyjny sposób przekazu tre-
ści spowodował, że każdy mógł się 
odnaleźć w tych wydarzeniach, zwe-
ryfikować swoją wiarę i postawę. 
Historie biblijne przeplatały się ze 

światem współczesnym. Przedsta-
wienie to pozwalało odkryć wspa-
niałą prawdę, że narodzony Jezus 
jest obecny w drugim człowieku. 
Z radością i prostotą dziecka mamy 
świętować narodziny Zbawiciela.

Jasełka zorganizowane pod opie-
ką Elżbiety Filipczuk i Magdy Więc-
kowskiej wzbogaciły piękne polskie 
kolędy i pastorałki w wykonaniu 
chóru szkolnego i  zespołu „Gim-
nazjal-Band” oraz solistów: Piotra 

Wincenciaka (skrzypce), Sandry 
Kuta (gitara), Emilii Kurełek, Natalii 
Harasimiak, Piotra Sobolewskiego 
(śpiew) przygotowanych pod kie-
runkiem Michała Soszki.

 Danuta Leoniec

K siądz prał. Józef Ruciński uro-
dził się w 1901 r. w niewielkiej 

wiosce Krasów niedaleko Sokołowa 
Podlaskiego. Mając 21 lat, wstą-
pił do Seminarium Duchownego 
w  Janowie Podlaskim, jednak po 
kilku miesiącach został powołany 
do wojska, gdzie przez ponad rok 
pracował jako pisarz. Po zwolnie-
niu ze służby wojskowej ponownie 
wstąpił do seminarium. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1932 r. Posługę 
duszpasterską pełnił w parafiach: 
Kąkolewnica, Parczew, Łaskarzew 
oraz Mszanna i Mostów. 10 stycz-
nia 1945 r. objął urząd proboszcza 
parafii Prostyń. Tu zastał niezwykle 
trudną sytuację, ponieważ kościół 
był zburzony, a parafia przeżywała 
wielki kryzys duchowy spowodowa-
ny istnieniem na jej terenie obozu 
zagłady w Treblince. Ks. Ruciński, 
nie zrażając się przeciwnościami, od 
początku gorliwie zajął się budową 
nowej świątyni. Nie było to łatwe 
zadanie w ówczesnych czasach: wła-
dze komunistyczne robiły trudności 
w budowaniu obiektów sakralnych, 
ale również brakowało najbardziej 
podstawowych materiałów budow-
lanych. Jednak w niespełna 8 lat 
wzniesiono na fundamentach zbu-
rzonej przez Niemców świątyni 
całkowicie nowy kościół – na wzór 
przedwojennego projektu Bohdana 
Pniewskiego świątyni Opatrzności 
Bożej. Budowa świątyni była dzie-
łem życia ks. Rucińskiego. Ksiądz 
Proboszcz, angażując się w budowę, 
nie zaniedbywał duszpasterstwa, 

często spowiadał, jeżdżąc do wiosek, 
spotykał się ze swymi parafianami. 
Był inicjatorem budowania kapliczek 
i krzyży przydrożnych w parafii. Do 
historii przeszedł jako budowniczy 
kościoła i kapłan wielkiej miłości 
Boga i bliźniego. 

11 stycznia, w 70. rocznicę przy-
bycia ks. Rucińskiego do parafii Pro-
styń, odbyła się piękna uroczystość 
poświęcona budowniczemu kościoła 
oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania świątyni. Obecne 
były poczty sztandarowe Ochotni-
czych Straży Pożarnych z  terenu 
parafii, szkolne poczty sztandaro-
we, przybyli harcerze z 14. drużyny 
„Sokoły” wraz z proporcem i licznie 
zgromadzeni parafianie. Wszystkich 
zebranych w bazylice przywitał ser-
decznie ks. Ryszard Zalewski, pro-

boszcz prostyński. Całość rozpoczęła 
się odśpiewaniem hymnu „Gaude 
Mater Polonia”. Po wybrzmieniu pie-
śni Wojciech Jakubik przedstawił 
biografię ks. Rucińskiego. Następnie 
procesyjnie księża i ministranci wraz 
z pocztami sztandarowymi udali 
się do przedsionka kościoła. Tam 
sołtysi odsłonili tablicę pamiątkową 
ks. Rucińskiego, a Ksiądz Proboszcz 
dokonał jej poświęcenia. W tym miej-
scu przedstawiciele poszczególnych 
wiosek złożyli wiązanki kwiatów 
i zapalili znicze. Zakończeniem tej 
części uroczystości była chóral-
na pieśń „Bogurodzica”. Następ-
nie odbyła się Msza św., której 
celebransami byli: ks. Krzysztof 
Maksimiuk, ks. Ryszard Zalewski  
i  ks. Adam Banaszek. Na zakoń-
czenie nabożeństwa ks. Zalewski 

podziękował jeszcze raz wszystkim 
za wzięcie udziału w uroczystości. 
Szczególne słowa wdzięczności skie-
rował do fundatorów i wykonawców 
tablicy. Po wyjściu z kościoła wielu 
parafian udało się do grobu Księdza 
Prałata, aby tam również zapalić 
znicze, wyrażając wdzięczność za 
największe dzieło jego życia. 

Ewa Jakubik
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Śp. ks. prał. Józef Ruciński – pro-
boszcz prostyński w latach 1945-76. 
Zdjęcie z lat 60. XX wieku

Historie biblijne przeplatały się  
ze światem współczesnym

11 stycznia, w 70. rocznicę przybycia ks. Rucińskiego do parafii Prostyń, 
odbyła się piękna uroczystość poświęcona budowniczemu kościoła
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„Niezłomnemu głosicielowi Ewangelii...”

Czy wiesz, że...
Skład personalny Komitetu Świa-
towych Dni Młodzieży Diecezji 
Drohiczyńskiej przygotowujący 
w Serpelicach Diecezjalny Dzień 
Młodzieży składa się z następują-
cych osób: ks. Łukasz Suszko,  
ks. Piotr Jarosiewicz, ks. Marcin 
Szymanik, ks. Piotr Pędzich,  
ks. Jarosław Błażejak, ks. Robert 
Grzybowski, Monika Pietraszko. 

„Wigilijna ulica”
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