
www.niedziela.pl 5 kwietnia 2015 . nr 14 (1059) niedziela 

niedziela
PODLASKA

nr 14 (1059) • K • rok LVIII • 5 IV 2015 • PODLASIE

I

Drodzy Czytelnicy „Niedzieli”
Plonem wielkanocnym 
jest zmartwychwstanie 

Chrystusa, które otwiera nam 
drogę do wieczności. 

Prawdę tę przyjmujemy 
i dzielimy się nią z innymi, 

„aby wszyscy ludzie wierzyli, 
wierząc, ufali, ufając zaś, 

miłowali” (KK,1). 
Ciesząc się z każdego daru 

pochodzącego od Pana Boga 
i dzielonego między ludźmi, 

życzę, by Święta Wielkanocne 
sprzyjały rozwojowi duchowemu, 

budowały zgodę, ład rodzinny 
i społeczny oraz pomnażały 

radość płynącą 
ze zmartwychwstania Pańskiego. 

† Tadeusz Pikus
Biskup Drohiczyński

w numerze: 

Sercanki w diecezji i dla diecezji drohiczyńskiej – 
prezentacja

Przygotowania do ŚDM – Kraków 2016 – spotkanie 
bp. Tadeusza Pikusa z władzami regionu – relacja

„Jeżeli ziarno pszenicy 
wpadłszy w ziemię nie obumrze – 

powiada Chrystus – 
zostanie tylko samo, 
ale jeżeli obumrze, 

przyniesie plon obfity”  
 (J 12,24)

WIELKANOC 2015
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krótko
 DROHICZYN
19 marca w kaplicy Wyższe-
go Seminarium Duchow-
nego w Drohiczynie na 
wspólnej adoracji Najświęt-
szego Sakramentu spotkali 
się chłopcy z dekanatu 
sokołowskiego. 

W dniach 20-22 marca 
Drohiczyńskie Warsztaty 
Muzyki Liturgicznej miały 
swoje spotkanie poświęco-
ne wspólnemu szkoleniu 
muzycznemu i formacji. 

WĘGRÓW
20 marca w parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny po Mszy św. 
wieczornej odbyło kolejne 
spotkanie zatytułowane 
„Bazylika pełna wiary”. 

20 marca w parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny podczas Drogi 
Krzyżowej rozważania 
wraz z oprawą muzyczną 
poprowadzili podopieczni 
i terapeuci ze Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
w Miedznie.

BIELSK PODLASKI
W dniach 20-21 marca Koło 
Przyjaciół Radia Maryja 
z parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego zorganizowało 
pielgrzymkę do Torunia. 
W programie były m.in. 
wizyty w Radiu Maryja, Te-
lewizji Trwam oraz Wyższej 
Szkole Kultury Społecznej 
i Medialnej.

ROZBITY KAMIEŃ
22 marca w parafii pw.  
Trójcy Przenajświętszej  
bp Tadeusz Pikus rozpo-
czął wizytację kanoniczną. 
Proboszczem parafii  
liczącej ok. 2900 wiernych 
jest ks. Andrzej Ułasiuk,  
a wikariuszem ks. Daniel  
Obzejta. 
Ks. Krzysztof Żero

Z okazji obchodów 15-lecia Publicznego Gimnazjum  
nr 1 w Sokołowie Podlaskim w konkatedrze 15 marca 

o godz. 11 odprawiono dziękczynną Mszę św. w intencji 
społeczności szkoły oraz jej absolwentów. Modlono się 
również za zmarłych pracowników szkoły: Tadeusza 

Bednarczyka, Tomasza Małka, Zbigniewa Domańskie-
go i zmarłych uczniów – Emilię Zalewską i Daniela 
Brzozowskiego, aby Bóg przyjął ich do chwały Nieba.

Eucharystię odprawił ks. Andrzej Krupa. W oprawę 
liturgiczną aktywnie włączyli się dyrekcja, nauczyciele, 
uczniowie i rodzice z PG nr 1.

Kazanie z przesłaniem, skierowane do uczniów, 
rodziców i nauczycieli, wygłosił ks. Tomasz Żukowski. 
Zauważył, że gimnazjum to trudny czas w rozwoju 
młodzieży. Ważne, aby młodzi ludzie w tym okresie 
kształtowali się w trzech sferach: duchowej, intelektual- 
nej i  fizycznej. Podkreślił znaczenie rodziny, szkoły 
i Kościoła w wychowaniu. Aby prawidłowo ukształ-
tować osobowość młodego człowieka, wszyscy muszą 
ze sobą współpracować.

Na zakończenie Mszy św. ks. Krupa złożył wszystkim 
jubileuszowe życzenia i wręczył dyrekcji pamiątkowe 
książki. Danuta Leoniec

N owenna poprzedzająca uroczystość św. Józefa, przy-
padającą 19 marca, w parafii pw. św. Stanisława 

Biskupa i Męczennika w Sarnakach po raz pierwszy 
odprawiana była w formie pielgrzymki.

Po wieczornej Mszy św. wierni wyruszali z kościo-
ła w Sarnakach do kaplicy pw. św. Józefa Robot-
nika w  Lipnie. Wychodzili im naprzeciw niektó-
rzy mieszkańcy Lipna, wielu również oczekiwało 
na pielgrzymów w  kaplicy. Po wspólnej modli-
twie i  błogosławieństwie, dzięki serdeczności 
mieszkańców Lipna, pielgrzymi mogą posilić się 
i  napić gorącej herbaty. Pielgrzymom przewodni-
czył wikariusz parafii Sarnaki ks. Mirosław Połok.  
W okresie Wielkiego Postu sarnaccy parafianie piel-
grzymują także do kościołów położonych na terenie 
dekanatu. W każdy poniedziałek po wieczornej Mszy 
św. wyruszają do innej parafii. Po raz pierwszy piel-
grzymki zostały zorganizowane w  roku ubiegłym. 

Pomysłodawcą jest dziekan sarnacki ks. Andrzej Jaku-
bowicz, który zaznacza, że inspiracją była rzymska 
tradycja, zgodnie z którą każdego dnia w innej świątyni 
wierni na modlitwie przygotowują się  do świąt Wielkiej 
Nocy.   Dorota Kalinowska

Msza św. w 15-lecie gimnazjum

Pielgrzymkowa nowenna do św. Józefa

SOKOŁÓW PODLASKI

SARNAKI – LIPNO

W Kamionnej k. Łochowa 21 marca odbył się Wiosen-
ny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych Filii 

Warszawskiej Ruchu Światło-Życie. Temat spotkania 
brzmiał: „Życie chrześcijańskie jako odpowiedź na 
Boże powołanie”, a inspiracją do tego tematu były 
m.in. Synod o rodzinie i Rok Życia Konsekrowanego. 
W  spotkaniu uczestniczyły osoby odpowiedzialne 
za diakonie diecezjalne z  diecezji i  archidiecezji: 
ełckiej, białostockiej, łomżyńskiej, płockiej, łowic-

kiej, łódzkiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej 
i drohiczyńskiej. 

Spotkanie rozpoczęła Jutrznia, potem było zawią-
zanie wspólnoty, następnie: prezentacja diecezji 
i relacje z diecezji, konferencja, świadectwa, Namiot 
Spotkania, Eucharystia, spotkania w grupach dia-
konijnych, spotkanie tzw. kręgu filialnego, podsu-
mowanie i Nieszpory.

 Natalia Bala-Gąsecka

KAMIONNA

Wiosenny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych
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Pielgrzymom przewodniczył wikariusz parafii 
Sarnaki ks. Mirosław Połok

Uczniowie, nauczyciele i rodzice włączyli się 
w oprawę liturgiczną
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W sokołowskiej parafii pw. św. Ja- 
na Bosko 17 marca na zakoń-

czenie katechez prowadzonych 
przez Drogę Neokatechumenal-
ną odbyła się uroczysta Liturgia 
Słowa, której przewodniczył bp Ta- 
deusz Pikus. W jej trakcie wszys- 
cy uczestnicy katechez otrzyma-
li z rąk Księdza Biskupa księgę 
Pisma Świętego – żywe Słowo 
Boga, które ma ich prowadzić 
w dalszej formacji.

Cykl czternastu spotkań pro-
wadzony był przez katechistów 
z  pierwszej wspólnoty Drogi 
Neokatechumenalnej działają-
cej w parafii pw. św. Jana Bosko 
od 10 lat. Uczestniczyło w nim 
kilkadziesiąt osób. Część z nich 
wyjechała w weekend 21-22 mar- 
ca do klasztoru Sióstr Karmelita-
nek w Siemiatyczach na konwi-

wencję, która stała się kolejnym 
ważnym etapem poznawania 
Słowa Bożego i prawdy o naszym 
zbawieniu.

Program katechez neokatechu-
menalnych wynikał z  Dyrekto-
rium Katechetycznego, które 
posiada zatwierdzenie Ojca Świę-
tego dokonane zarówno przez 
Kongregację Nauki Wiary, jak 
i Kongregację ds. Świeckich.

W sokołowskiej parafii działają 
obecnie dwie wspólnoty neokate-
chumenalne – starsza i młodsza, 
którymi opiekuje się ks. Walerian 
Jastrzębiec-Święcicki.

Droga Neokatechumenalna jest 
katolicką fundacją dóbr ducho-
wych. Jej formacja oparta jest 
na tzw. trójnogu: Słowie Bożym, 
liturgii oraz życiu wspólnoto-
wym, na wzór katechumenatu 
pierwotnego. Celem tej formacji 
jest prowadzenie ku nawróceniu 
poprzez ponowne odkrywanie 
darów chrztu świętego. Naturę 
neokatechumenatu zdefinio-
wał papież Jan Paweł II, pisząc: 
„Uznaję Drogę Neokatechumenal-
ną za itinerarium formacji kato-
lickiej ważnej dla społeczeństwa 
i czasów dzisiejszych”.

Parafia pw. św. Jana Bosko

W Podlaskim Centrum Dialo-
gu w Drohiczynie 17 marca 

miała miejsce Rada Kierownictw 
i Księży Asystentów KSM. Spot- 
kanie odbyło się pod hasłem: 
„Wielki Post – lubię to!”. 

Jak zawsze nasze spotkanie roz-
poczęliśmy od wspólnej modlitwy, 
następnie przeszliśmy do części 
informacyjnej, podczas której 
zostały omówione pokrótce naj-
ważniejsze tematy, tj.: wyjazd na 
Lednicę, spływ kajakowy w week-
end majowy w  ramach projek-
tu KPŚFII, campus festiwalowy 

połączony z  22. Festiwalem 
Piosenki Religijnej i  Patriotycz-
nej Podlasie 2015, akcja „Flaga 
w Twoim oknie”, 1% na KSM Die-
cezji Drohiczyńskiej oraz wolon-
tariat w wakacje. Został również 
omówiony i przedstawiony kalen-
darz wydarzeń do czerwca 2015 r.

Po części informacyjnej przy-
szedł czas na chwilę przerwy 
przy herbacie i  ciastku, pod-
czas której przybyli KSM-owicze 
mogli załatwić sprawy bieżące 
oraz porozmawiać i  wymienić 
się doświadczeniami z  innymi 
członkami stowarzyszenia. 

Kolejnym punktem rady była 
praca w grupach polegająca na 

stworzeniu pomysłów na obcho-
dy 20-lecia KSM naszej diece-
zji, które będziemy przeżywać 
17 października br. KSM-owi-
cze wykazali się kreatywnością 
i zaproponowali kilka ciekawych 
pomysłów, które posłużą do przy-
gotowań jubileuszu. 

Ostatnim punktem naszego 
wtorkowego spotkania była kon-
ferencja gościa specjalnego o. Jac- 
ka Romanka OFMCap., który 
przybliżył nam w  Roku Życia 
Konsekrowanego, jak wygląda-
ło jego powołanie i życie zakon-
ne. Oprócz tego o. Jacek mówił, 
zgodnie z tematem naszej rady, 
o tym, że bardzo ciężko jest polu-
bić Wielki Post. Powinniśmy jed-
nak do tego dążyć. Wielki Post 
kojarzy się nam z wyrzeczeniami, 
a jest to przygotowanie do zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa 
– wydarzenia, które świadczy 
o ogromnej mocy samego Boga. 

Kolejna Rada Kierownictw 
i Księży Asystentów KSM odbę-
dzie się 23 kwietnia.

 Ewelina Trusiak 

III

wiadomości

Wielki Post – lubię to! 

zapraszamy
 ŚWIĘTO CARITAS
11 kwietnia Caritas naszej diecezji 
będzie obchodzić swoje święto 
w Sokołowie Podlaskim. Podczas 
uroczystości zostaną zaprezento-
wane placówki Caritas. O godz. 10 
Mszy św. w sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego będzie przewodniczył 
bp Tadeusz Pikus. Dalsza część 
spotkania odbędzie się w sali 
widowiskowej Sokołowskiego 
Ośrodka Kultury od godz. 11.30.

KONCERT
19 kwietnia w Sokołowie Podla-
skim pod hasłem: „W hołdzie  
św. Janowi Pawłowi II” odbędzie 
się koncert zorganizowany z oka-
zji 10. rocznicy śmierci i pierwszej 
rocznicy kanonizacji Jana Pawła II. 

FESTYN
22 kwietnia Bielski Dom Kultu-
ry wspólnie z Nadleśnictwem 
Bielsk Podlaski organizuje festyn 
z okazji Dnia Ziemi pod hasłem: 
„I ty posadź swoje drzewko”. 
Spotkanie odbędzie się na placu 
przed Bielskim Domem Kultury. 
Wydarzeniu towarzyszyć będą 
m.in. koncerty zespołów, wystawy 
plastyczne i projekcja filmów. 
Informacje: tel. (85) 730-34-14 lub 
www.bdkbielsk.pl.

FORMACJA KAPŁANÓW
W dniach 26-27 kwietnia w Domu 
Rekolekcyjnym Braci Mniejszych 
Kapucynów w Serpelicach 
odbędzie się spotkanie księży 
święconych w latach 2010-2014.  

KURS „JAN”
W dniach 30 kwietnia – 3 maja 
Diecezjalna Szkoła Nowej Ewan-
gelizacji św. Józefa w Drohiczynie 
zaprasza na kurs „Jan”. Informacje 
i formularz zgłoszeń na stronie: 
snedrohiczyn.pl.

SPOTKANIE NA LEDNICY
6 czerwca pod hasłem: „W imię 
Ducha Świętego” odbędzie się  
19. Spotkanie Młodych na Lednicy. 
Informacje i zapisy: Wioleta Pietrasz-
ko, e-mail: w.pietraszko@ksm-dro-
hiczyn.pl, tel. 508-456-496 lub  
(85) 655-77-55. Ks. Krzysztof Żero

DROHICZYN
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Podczas pracy w grupach

Liturgia Słowa Drogi Neokatechumenalnej 
SOKOŁÓW PODLASKI
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Uczestnicy katechez otrzymali z rąk Księ-
dza Biskupa księgę Pisma Świętego

Ks. Danielowi Radziszewskie-
mu, pracującemu w Rosji, wraz 

z darem modlitwy składamy 
serdeczne wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Ojca

ŚP. MARKA  
RADZISZEWSKIEGO

Niech Dobry Bóg obdarzy  
śp. Marka szczęściem wiecznym.

Redakcja „Niedzieli Podlaskiej”
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K siądz Biskup, zachęcając do pod-
jęcia współpracy z Diecezjalnym 

Komitetem Światowych Dni Mło-
dzieży, ukazał wielką szansę pro-
mocji wartości, a także ukazania 
specyfiki i walorów tego fragmen-
tu Podlasia i Mazowsza ludziom 
z  innych kręgów kulturowych. 
Podkreślił wartość świadectwa 
rodzin, których atmosfera może 
być znacząca w odbiorze Polski 
i wrażeniach wywiezionych z niej 
przez młodzież z  innych krajów. 
Zaakcentował również wątek eku-
meniczny, który na tym terenie ma 
szczególne znaczenie, gdyż wielu 
jego mieszkańców jest wyznania 
prawosławnego. Liczni przedsta-
wiciele władz i rodzin zaangażo-
wanych w przyjęcie młodzieży jest 
również tego wyznania, a Drohi-
czyn był miejscem wielkiej modli-
twy ekumenicznej w 1999 r., której 
przewodniczył św. Jan Paweł II. 

Bp Pikus spotkał się też z wła-
dzami wojewódzkimi, a 17 marca 
w Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie 
także ze starostami 10 powiatów, 
na terenie których znajdują się 
parafie diecezji drohiczyńskiej. 

Przedstawiciele władz obiecali 
zaangażować się w  konkretną 
pomoc, adekwatną do ich kompe-
tencji, szczególnie przy organizacji 
spotkań, transportu i zakwatero-
wania. 

W spotkaniach uczestniczyli 
również odpowiedzialni za przy-
gotowanie tych zadań duszpaster-
skich z ramienia diecezji: ks. An- 
drzej Lubowicki, ks. Łukasz Suszko 
i ks. Piotr Jurczak, a także wikariu-
sze generalni diecezji ks. Tadeusz 
Syczewski i ks. Zbigniew Rostkow-
ski oraz sekretarz Biskupa Drohi-
czyńskiego ks. Tomasz Szmurło. 

Ks. Lubowicki i ks. Suszko przy-
bliżyli zebranym ideę i  historię 
Dni Młodzieży, zarówno diece-
zjalnych, jak i światowych, które 
zainaugurował św. Jan Paweł II. 
Powiedzieli także o rozpoczętych 
przygotowaniach wolontariatu 
oraz na temat działań formacyj-
nych w diecezji. Zapoznali z zało-
żeniami programu tzw. „Tygodnia 
misyjnego w ramach Światowych 
Dni Młodzieży w Diecezji Drohi-
czyńskiej 20-25 lipca 2016 r.”. 
W  tych dniach planowany jest:  

20 lipca – przyjazd, 21 lipca – 
„Dzień naszych parafii”, 22 lipca 
– „Kalwaria”, wspólne spotkanie 
w Drohiczynie , 23 lipca – „W zdro-
wym ciele, zdrowy duch” – spływ 
kajakowy, prezentacja regionu 
i krajów przybyłych gości, 24 lipca –  
„Niedziela dla rodziny”, spotkania 
rodzinne oraz w kręgach regional-
nych, a 25 lipca – rozesłanie do 
Krakowa po uroczystych Eucha-
rystiach z udziałem Biskupa Dro-
hiczyńskiego. 

Biskup Drohiczyński zaprosił też 
do wspólnego przeżycia 10 czerwca 
kolejnego Dnia Podlasia w 16. rocz- 
nicę wizyty św. Jana Pawła II w Dro-
hiczynie oraz zbliżającej się 1050. 
rocznicy chrztu Polski w 2016 r. 

Podkreślił on potrzebę budowa-
nia wspólnoty w lokalnych społecz-
nościach, a  także podtrzymywa-
nia tradycji kontaktów i spotkań 
ludzi odpowiedzialnych za region. 
Zaprosił także na kolejne doroczne 
spotkanie władz różnych służb, 
instytucji i organizacji, które odbę-
dzie się w Drohiczynie 4 stycznia 
2016 r.  

Ks. Artur Płachno

IV

PRZYGOTOWANIA DO ŚDM – KRAKÓW 2016
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Zgromadzenie Córek 
Serca Maryi zostało 

założone w 1885 r. 
przez bł. o. Honorata 

Koźmińskiego 
przy współudziale 
m. Pauli Maleckiej. 

Zanim przybyło 
na tereny obecnej 

diecezji drohiczyńskiej, 
pracowało na terenach 

Rosji carskiej, 
aż po Syberię, 

chociaż dom generalny 
posiadało w Nowym 

Mieście nad Pilicą

niedziela podlaska

19 marca bp Tadeusz Pikus zaprosił do Drohiczyna wójtów i burmistrzów 
gmin i miast z terenu diecezji drohiczyńskiej. Spotkanie dotyczyło 
głównie współpracy z władzami i samorządami lokalnymi przy organiza-
cji Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 w diecezji drohiczyńskiej

 SPOTKANIE BP. TADEUSZA PIKUSA Z WŁADZAMI REGIONU

SERCANKI W DIECEZJI I DLA DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

Ksiądz Biskup 
zachęcał 
do podjęcia 
współpracy 
z Diecezjalnym 
Komitetem 
Światowych 
Dni Młodzieży
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Siostry sercanki pracowały też w  Piń-
sku, ówczesnej siedzibie diecezji, gdzie 
pojechały wraz z  Matką Założycielką 

w  1904 r., zatrzymując się przy ul. Brze-
gowej. W  1905  r. pod szyldem Katolickie-
go Towarzystwa Dobroczynności założyły 
ochronkę dla 60 dziewcząt z zakładem ręko-
dzielniczym, z tajnym nauczaniem w domu 
przy ul. Zielonej 15, która potem stała się 
Szkołą Powszechną z prawami państwowymi 
dla 200 dzieci, z internatem i pracowniami 
rękodzielniczymi.

W 1928 r. na zaproszenie bp. Kazimierza 
Bukraby i bp. Zygmunta Łozińskiego przy-
było do Pińska 12 sióstr, które objęły pracę 
w  Domu Biskupim przy ul. Kościuszki 27 
i w WSD przy ul. Kościuszki 46. Pracowały 
tam do 1939 r., tj. do II wojny światowej, 
a gdy objęła je repatriacja, zostały przewie-
zione do Drawska Pomorskiego.

Placówki na terenach  
diecezji pińskiej, obecnie –  
drohiczyńskiej
W 1923 r. na zaproszenie Sejmiku Powiato-
wego siostry przybyły do Bielska Podlaskiego, 
gdzie prowadziły sierociniec dla 70 dzieci. 
W 1926 r. został on przeniesiony do Orli. Było 
tam 80 dzieci w wieku 2-18 lat. Pracowały 
do 1934 r., tj. do czasu usamodzielnienia 
wszystkich dzieci. Razem 11 lat.

Od 1930 do 1954 r., tj. do upaństwowienia, 
przy ul. Żwirki i Wigury 4, na zaproszenie  
ks. Ludwika Olszewskiego, siostry prowadziły 
przedszkole (24 lata). 

Ponadto od 1934 r. w budynkach pokarme-
lickich założyły i prowadziły szkołę krawiecką 
dla 120-180 uczennic z prawami państwo-
wymi, przekształconą potem w Gimnazjum 
Krawieckie z internatem. W 1939 r. zamknięto 
szkołę i usunięto siostry. Nadal prowadziły 
kursy kroju i szycia, trykotarstwa oraz tajne 
nauczanie z zakresu szkoły średniej i zawodo-
wej, uruchomiły stołówkę dla 60 urzędników, 
opiekowały się dziećmi po domach. Potem 
katechizowały i opiekowały się kościołami do 
1980 r. W sumie w Bielsku Podlaskim siostry 
sercanki pracowały przez 57 lat.

W Boćkach, na zaproszenie ks. Michała 
Sokołowskiego, siostry pracowały od 1948 
do 1976 r. (28 lat); opiekowały się kościołem, 
katechizowały, prowadziły pracownię tryko-
tarską i krawiecką.

W Serpelicach sercanki mieszkały i obsłu-
giwały klasztor Kapucynów i parafię w latach 
1955-93, tj. przez 38 lat, obejmując obowiązki: 
katechetki, organistki, siostry parafialnej, 
a także kucharki i praczki.

Placówki istniejące aktualnie
W Brańsku pracują siostry od 1947 r. Przyjecha-
ły na zaproszenie ks. Kazimierza Łomackiego 
do prowadzenia przedszkola. Gdy w 1949 r. 

zostało ono upaństwowione, siostry nadal 
w nim pracowały jako osoby świeckie. Później, 
gdy się to stało niemożliwe, katechizowały, 
prowadziły pracownię haftu kościelnego, zajęły 
się kościołem. I tak trwa do dziś; to już 68 lat.

W Drohiczynie siostry sercanki są od 1 listo-
pada1951 r. w domu biskupim, kurii i WSD, 
pracując przy różnych obowiązkach. Przybyły 
tu na zaproszenie administratora apostolskie-
go ks. Michała Krzywickiego. Podjęły różne 
prace w kurii, seminarium, domu biskupim, 
parafii, zależnie od aktualnych potrzeb, i tak 
jest do dziś.

Od października 1956  r. są też przy ul. 
Kotlarskiej, gdzie przyjęły dom z posesją jako 
darowiznę dla zgromadzenia. Tutaj siostry 
podjęły pracę w domu, ogrodzie, w katechezie 
i  zakrystii. Od początku istniała pracownia 
krawiecka ze specjalizacją szycia sutann, gdzie 
uczono dziewczęta zawodu. Przez wiele lat na 
prośbę rodziców siostry opiekowały się dziećmi. 
Do dziś, jak mogą, służą Kościołowi i ludziom 
swoją pracą i modlitwą. 

Z terenu diecezji wstępowały do zgromadze-
nia młode dziewczęta pragnące służyć Bogu 
i pomagać ludziom. Obecnie organizowane są 
spotkania dla dziewcząt prowadzone przez sio-
stry w seminarium. Zapraszamy osoby chętne. 
Kontakt telefoniczny: siostry sercanki w WSD, 
(85) 656-57-00, i na Kotlarskiej, (85) 655-72- 
-53, www.sercanki.pl, e-mail: sercanki.drohi-
czyn@op.pl.

S. Barbara Konobrodzka
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SERCANKI W DIECEZJI I DLA DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ

Spotkania z siostrami w seminarium  
odbywają się systematycznie

Podziękowania siostrom  
za pracę to już tradycja
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niedziela podlaska

W sobotę 21 marca oddział stowarzysze-
nia „Civitas Christiana” z Bociek gościł 

w  Drohiczynie, gdzie zwiedził Muzeum 
Diecezjalne, zabudowania Wyższego Semi-
narium Duchownego i  Kurii Diecezjalnej 
oraz spotkał się z biskupem drohiczyńskim 
Tadeuszem Pikusem. 

Grupie towarzyszył proboszcz parafii Boćki 
ks. Henryk Bałdyga. Przybyli uczestniczyli 
w Eucharystii, której w kaplicy seminaryjnej 
przewodniczył bp Pikus. Powiedział on, że 
„«Civitas Christiana» ma za zadanie czynić 
życie na ziemi bardziej godnym, aby była jed-
ność wśród ludzi, łączona miłością Boga. Ma 
ono także budować ład na tej ziemi i wspól-
nymi siłami czynić ją poddaną, aby nie było 

człowieka, który byłby zbędny i niepotrzeb-
ny”. Powiedział też, że „Słowo Boże przy-
jęte sercem rodzi i umacnia wiarę, a wiara 
pozwala nam poznać prawdę niezwyk- 
łą, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. 
Dzięki wierze prawdę tę poznajemy. Bardzo 
trudno jest bowiem żyć w świadomości, że 
nikt nas nie kocha”. Podkreślił też że „Civitas 
Christiana” jest organizacją kształtującą 
rzeczywistość polską i przygotowującą kato-
lików świeckich do służby Kościołowi i naro-
dowi. Stowarzyszenie to wypełnia swą misję 
w sferze kultury, edukacji, formacji rodziny, 
pracy i samorządności. „Buduje ład na tej 
ziemi, przede wszystkim myśląc o człowieku 
i społeczeństwie. Ma ono co robić, gdyż jest 
jeszcze wiele murów dzielących ludzi i są 
tacy, którzy lubują się dziele budowania 
dzielących murów, zamiast mostów, które 
łączą. Żyć w podziale jest bardzo trudno. 
Dlatego trzeba odwołać się do źródła mocy 
i miłości, którym jest Bóg” – powiedział. 

Pasterz diecezji drohiczyńskiej wyraził 
także radość, że na tym terenie istnieje 
stowarzyszenie „Civitas Christiana”, znane 
m.in. z organizacji ogólnopolskiego konkur-
su wiedzy biblijnej. 

Ksiądz Biskup otrzymał od przybyłych 
pamiątkowe prace artystyczne, złożył im 
świąteczne życzenia i zaprosił do wspólnego 
posiłku.

Jan Krakowski

W adhortacji apostolskiej „O  św. Józefie 
i jego posłannictwie w życiu Chrystusa 

i  Kościoła” św. Jan Paweł II nazywa tego 
świętego patronem Kościoła naszych czasów. 
19 marca przypada wspomnienie św. Józefa 
Oblubieńca Maryi. Przed tą uroczystością 
w Siemiatyczach, w Domu Zakonnym Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus, wierni spoty-
kali się przez 9 dni na nowennie do św. Jó- 
zefa. Za jego wstawiennictwem modlili się 
o  potrzebne łaski i  dziękowali za opiekę. 
Każdego dnia o  godz. 19 kaplicę w domu 
zakonnym wypełniali wierni – dorośli i dzieci, 
sprawowana była Msza św., a po niej – litania 
i modlitwy do św. Józefa. Codzienne homilie 
przybliżały czcicielom św. Józefa jego postać 
i niezwykłe cechy: pokorę, czystość, cierp- 
liwość, posłuszeństwo, pobożność, życie 
wewnętrzne, ufność i  miłość do Jezusa. 
Kapłani zachęcali, by wierni dla pełnego 
i głębokiego przeżycia nowenny korzystali 
z sakramentu pokuty i Eucharystii. Ks. Łu- 
kasz Suszko zachęcał też do indywidualnego 
poznawania św. Józefa i zalecał w tym celu 
lekturę ww. adhortacji św. Jana Pawła II. 
Podczas jednego z kazań kapłan przekony-
wał też do czytania Katechizmu Kościoła 
Katolickiego.

Po dziewięciodniowym przygotowaniu 
czciciele św. Józefa i  przyjaciele Karmelu 
spotkali się na uroczystej Mszy św. odpusto-
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„Civitas Christiana”  
kształtuje rzeczywistość

Św. Józef – ten, który słucha 
Pana Boga
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BOĆKI –  
DROHICZYN

SIEMIATYCZE

Członkowie „Civitas Christiana” uczestniczyli w Eucharystii w kaplicy WSD

Mszy św. przewodniczył bp Tadeusz Pikus

W Domu Zakonnym Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka 
Jezus wierni spotykali się 
przez 9 dni na nowennie  
do św. Józefa
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wydarzenia

R óżne oblicza cierpienia – jego wiel-
kość i moc, płynące z zakorzenienia go 

w cierpieniu zbawczym Chrystusa, ukaza-
ne w poetyckiej i muzycznej formie – były 
tematem przewodnim przejmującego kon-
certu, który odbył się wieczorem 22 marca 
w Sokołowskim Ośrodku Kultury. 

Był to doroczny koncert pasyjny pod patro-
natem biskupa drohiczyńskiego Tadeusza 
Pikusa. Wystąpiła w nim Lubelska Federacja 
Bardów. Witając przybyłych gości, wśród 
których byli przedstawiciele parlamentu, 
władz samorządowych oraz duchowieństwa, 
miejscowych grup artystycznych, mieszkań-
cy Sokołowa i goście, dyrektor SOK Iwona 
Paliwoda, powiedziała, że jest to już ósme 
tego typu wydarzenie artystyczne, związane 
z okresem Wielkiego Postu w tym mieście. 

Koncert rozpoczęło rozważanie bp. Tade-
usza Pikusa. Przypomniał w nim, że Męka 
Pańska dotyczy czasu 12 godzin – od Ogrój-
ca do Golgoty, któremu niesłychanej głębi 
nadaje osoba cierpiącego Jezusa Chrystusa 
– prawdziwego Boga i prawdziwego Czło-
wieka, który oddaje swoje życie Ojcu, wypeł-
niając Jego wolę do końca. „To życie Boże 
przekazuje każdemu człowiekowi, które 
będzie nowym narodzeniem dla każdego 

człowieka. W Męce Pańskiej możemy odkryć 
sens cierpienia niewinnego” – powiedział 
bp Tadeusz. 

Ksiądz Biskup wyraził nadzieję, że koncert 
pasyjny przyczyni się do uwrażliwienia na 
podejście do cierpienia, którego nikt nie lubi, 
ale od niego nie jest wolny, „abyśmy umieli 
sensownie, mądrze i owocnie cierpieć. Aby 
rzeczywiście tym owocem były spełnione 
słowa Chrystusa: «Jeszcze dzisiaj będziesz 
ze Mną w raju»”. 

Lubelska Federacja Bardów wystąpiła 
w składzie: Jan Kondrak – śpiew i prowa-
dzenie, Marek Andrzejewski – śpiew i gitara, 
Piotr Selim – śpiew i instrument klawiszo-
wy, Tomasz Deutryk – perkusja, Krzysztof 
Nowak – gitara basowa oraz Katarzyna 
Wasilewska – skrzypce i śpiew.

Jak powiedział Jan Kondrak, formacja 
ta proponuje własne rozumienie rozrywki. 
Organizacja jej pracy przypomina piwnice 
artystyczne, gdzie jest wielu autorów, kom-
pozytorów i  wykonawców. Czerpie wzor-
ce z  folkloru Kresów, muzyki klasycznej, 
nawiązując do ambitnych nurtów rocka 
i popu. Charakteryzuje się ona niespotykaną 
potęgą głosów, a także wyjątkową dbałością 
o stronę muzyczną i tekstową. Ma za sobą 
wiele lat koncertów i liczne wydane płyty.

W Sokołowie Podlaskim zaprezentowa-
ła ona program o  charakterze pasyjnym, 
ukazujący różne oblicza cierpienia w kom-
pozycjach autorstwa członków zespołu do 
słów: Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II,  
ks. Jana Twardowskiego, Hanny Lewan-
dowskiej oraz własnych – Marka Andrze-
jewskiego i  Jana Kondraka, traktujących 
refleksyjnie i  z  dystansem ludzki żywot, 
wskazując równocześnie na znaczenie w nim 
trwałych wartości. Ks. Artur Płachno
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Umieć sensownie cierpieć –  
koncert pasyjny
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Sokołowski Ośrodek Kultury wypełniony 
był po brzegi

Św. Józef – ten, który słucha 
Pana Boga

wej. Eucharystii przewodniczył ks. Stani-
sław Ulaczyk, w koncelebrze uczestniczyli:  
ks. Jarosław Błażejak, ks. Marek Laszuk,  
ks. Adam Pańczuk i  ks. Łukasz Suszko. 
W konfesjonałach posługiwali ks. Bogusław 
Kiszko i ks. Mariusz Woltański. 

W kazaniu ks. Stanisław Ulaczyk mówił 
o św. Józefie: „Bóg wybrał go, by na ziemi 
dał dom Bożemu Synowi, a on zrobił nawet 
więcej. Św. Józef i Maryja dali Jezusowi sie-
bie”. Kaznodzieja mówił o godności i odpo-
wiedzialności za siebie i innych. Wspominał 
na zwyczaj sióstr karmelitanek, które roz-
poczynając budowę klasztoru, zaczynają od 
postawienia figury św. Józefa. Przy tej oka-
zji zaznaczył, że także remonty parafialne, 
a zwłaszcza prace prowadzone w budynku 
dawnego klasztoru Ojców Misjonarzy powie-
rzone zostały św. Józefowi.

Św. Józef ma szczególne miejsce w zbaw-
czym dziele Jezusa Chrystusa, ale też w pol-
skiej pobożności ludowej. Wiele pieśni 
poświęcono Oblubieńcowi Maryi, wspólne 
ich wykonywanie i  poznawanie kolejnych 
utworów także było ważnym elementem 
nowenny. Proste słowa starych pieśni 
pomagały w modlitwie i na długo zapadały 
w pamięci, bo – jak mówi jedna z pieśni – 
„szczęśliwy, kto sobie patrona, Józefa ma za  
opiekuna”.

 Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

SOKOŁÓW 
PODLASKI

Wystąpiła Lubelska  
Federacja Bardów
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dniach 16-18 marca uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego brali udział w rekolek-

cjach wielkopostnych, którym przewodniczył 
ks. Dariusz Husak, salezjanin pracujący w War-
szawie. Tematem przewodnim tegorocznych 
dni skupienia dla młodzieży były słowa: „Walcz 
w dobrych zawodach o wiarę – zdobądź życie  
wieczne”.

Poniedziałek był pierwszym dniem rekolekcji. 
Hasło rozważane przez rekolekcjonistę pod-
czas konferencji brzmiało: „Walcz w dobrych 
zawodach”. Poprzez wykorzystanie proste-
go narzędzia – drabiny, na której wspólnie 
umieszczaliśmy wartości życiowe, próbował on 
uzmysłowić, iż każdy ma swój własny kanon 
moralny i przymioty (wartości), takie jak miłość, 
wiara, nauka, zdrowie, rodzina, i zajmują one 
w nim różne miejsca. Rekolekcjonista w ciekawy 
sposób scharakteryzował 5 warunków sakra-
mentu pokuty. Jako zadanie domowe polecił 
nam wykonać rachunek sumienia. 

Drugi dzień wspólnie przeżywanej odno-
wy duchowej pod hasłem: „Walcz w dobrych 
zawodach o wiarę” był w formie nabożeństwa 
pokutnego przed Najświętszym Sakramentem. 
Tego dnia padło wiele ważnych pytań, nad 
którymi każdy powinien się zastanowić i oso-

biście odpowiedzieć. Co to znaczy wierzyć? 
Kontemplacji przed Najświętszym Sakramentem 
towarzyszył śpiew zespołu (naszego chórku), 
wykonującego piękne religijne pieśni. Na koniec 
ks. Dariusz pobłogosławił nas Najświętszym 
Sakramentem, aby Chrystus mógł zająć miej-
sce w naszych sercach i być bliżej. Modlitwa 
jest bardzo ważna, aby w odpowiedni sposób 
przetrwać okres Wielkiego Postu poprzedzają-
cego Święta Wielkanocne. Dlatego w skupieniu 
każdy mógł indywidualnie przedstawić swoje 
troski i rozterki oraz zastanowić się nad swoim 
postępowaniem. 

Środa była ostatnim dniem rekolekcji, uczest-
niczyliśmy w Mszy św. podsumowującej czas 
wielkopostnego skupienia społeczności szkolnej. 
Rekolekcjonista poruszył temat życia wiecznego, 
pragnął uzmysłowić, jak ważne jest odpowiednie 
przygotowanie. Padło wiele pytań natury egzy-
stencjalnej, gdyż nikt nie wie, kiedy nadjedzie 
kres jego ziemskiej wędrówki. Po wysłuchaniu 
kazania młodzież liceum serdecznie podziękowała 
ks. Dariuszowi i jego pomocnikom – studentom 
z Łodzi za włożony trud w głoszenie rekolekcji, 
które pozostaną na długo w naszej pamięci. Na 
koniec rekolekcjonista udzielił nam uroczystego 
błogosławieństwa.   Monika Kotowska kl. III D

Ś więta Wielkanocne właściwie przeżywane 
niosą ze sobą niebywały ładunek emocji. 

Uzewnętrzniają się one w Liturgii poprzez rados- 
ny, żywiołowy śpiew „Alleluja!”. Trzeba jednak 
zauważyć, że zbyt często Pascha przeżywana 
jest jedynie jako zakończenie „smutnego i nud-
nego” Wielkiego Postu, a bardziej jeszcze – jako 
długo oczekiwany finał domowych porządków 
i przygotowywania góry smakowitego jadła... 
Czy da się tu znaleźć jakiś „złoty środek”? Musi-
my najpierw odrzucić całą zwodniczą otoczkę 
Wielkanocy, a poszukiwać istoty świętowania. 
Zawarta jest ona, jak się wydaje, w  trzech 
krótkich słowach: Męka, Śmierć i Zmartwych-
wstanie. Zrozumienie tego prostego faktu 

pozwala nam stanąć wobec wyzwania, jakim 
jest zaproszenie każdego chrześcijanina do 
dawania świadectwa o Żyjącym.

Św. Piotr nauczał w domu centuriona o Jezu-
sie z Nazaretu, który przeszedł „dobrze czy-
niąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod 
władzą diabła”. Powołując się na spotkania 
uczniów ze Zmartwychwstałym, Apostoł wska-
zuje, że zadaniem Dwunastu jest rozgłaszanie 
Ewangelii o Ukrzyżowanym, który powstał 
z grobu i żyje. Mają to czynić, ponieważ „Sędzia 
żywych i umarłych” nie znajduje upodobania 
w potępianiu grzeszników, lecz chce ich rato-
wać przez odpuszczenie ich win. Trzeba o tym 
mówić jasno i wyraźnie! Bycie świadkiem 
wymagało procesu dojrzewania: chodzi więc 
raczej o „stawanie się świadkiem”. Widać to 
wyraźnie w postawie Marii Magdaleny, dla 
której pusty grób był początkowo jedynie sygna-
łem, że „zabrano Pana z grobu”. Również Piotr 
i Jan, widząc leżące płótna, musieli najpierw 
przypomnieć sobie, co usłyszeli niegdyś od 

Jezusa, a  czego ciągle jeszcze nie rozumieli 
– o krzyżu i  zbawczym cierpieniu. Dopiero 
spotkanie z Panem twarzą w twarz pozwoli 
im przeżyć i zaakceptować prawdę: żyje Ten, 
którego widzieli umarłego! W Liście do Kolosan 
św. Paweł przenosi nakaz świadczenia o zmar-
twychwstaniu na wszystkich chrześcijan. Ma 
się to wyrażać zwłaszcza w królowaniu nad 
grzechem: umarli dla grzechu powinni „dążyć 
do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”.

Kolejne święta to również kolejna okazja do 
przeżycia ich w głębokiej jedności z Jezusem. 
Nikt nam nie zabiera radości rodzinnych spot- 
kań, kosztowania smakowitości i  odrobiny 
„słodkiego lenistwa”! Warto wszakże osadzić 
to na mocnych podstawach, a są nimi nasze 
osobiste spotkania z Żyjącym – szczególnie 
w Eucharystii, gdzie Pan, karmiąc nas swym 
chwalebnym Ciałem – zadatkiem przyszłe-
go zmartwychwstania, ofiaruje zarazem dar 
swojego pokoju – Bożego ładu w duszy. 

 Ks. Tomasz Pełszyk
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Kontemplacji przed Najświętszym 
Sakramentem towarzyszył śpiew zespołu
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Świadkowie Żyjącego

Czy wiesz, że...
Ziemie, które obecnie obej-
muje diecezja drohiczyńska, 
w XII wieku w części należały 
do diecezji płockiej.

„Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił 
Mu ukazać się nie całemu ludowi, 
ale nam, wybranym uprzednio 
przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim 
jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu” 
 (Dz 10, 40-41)
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Walcz w dobrych zawodach o wiarę – 
zdobądź życie wieczne
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