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J uż ponad 20 lat w  Polsce, 
a od 2000 r. na całym świecie, 

w drugą niedzielę wielkanocną 
Kościół obchodzi święto Miło-
sierdzia Bożego. Jest to święto 
patronalne Caritas – największej 
w naszej Ojczyźnie pozarządowej 
organizacji charytatywnej. Tego 
dnia rozpoczyna się również 
Tydzień Miłosierdzia, którego 
obchody są okazją do prezenta-
cji pracy, jaką Caritas wykonuje 
w dziedzinie pomocy charytatyw-
nej. Celem Tygodnia Miłosierdzia 
jest przede wszystkim budzenie 
wrażliwości na potrzeby ludzi 
potrzebujących. To właśnie im 
służy Caritas, która w swojej dzia-
łalności zajmuje się m.in.: pomo-
cą rodzinie, dzieciom i młodzieży, 
ochroną życia, pomocą ubogim, 
bezdomnym, chorym, starszym 
i niepełnosprawnym, migrantom 
i uchodźcom oraz poszkodowa-
nym w sytuacjach kryzysowych. 

Święto Miłosierdzia Bożego 
i  cały Tydzień Miłosierdzia są 
okazją do podziękowania pracow-
nikom i wolontariuszom Caritas 
za ich trud i działalność na rzecz 
potrzebujących. Bądźmy wdzięcz-
ni im za wszystkie inicjatywy cha-
rytatywne i dzieła miłosierdzia. 

Ks. Krzysztof Żero

Caritas znaczy 
miłość

N awet pobieżne spojrzenie na isto-
tę Miłosierdzia Bożego pozwala 

nam zobaczyć bezmiar nędzy ludz-
kiej, która woła o pomoc i znajdu-
je ją w Bogu. Bieda widoczna jest 
wszędzie. Czasami ma ona cha-
rakter karykaturalny, gdy pojawia 
się jako żebractwo „zawodowe”, 
czyli bardzo dobrze prosperujący 
biznes. Najczęściej jednak bieda jest 
ukryta i łączy się z zażenowaniem, 
zawstydzeniem, nieumiejętnością, 
niezaradnością… Patrząc od strony 
ducha, podnosimy jeszcze jeden 
aspekt ludzkich braków i niedo-
magań: to problem grzechu, który 
okrada człowieka z największego 
skarbu, jakim jest stan łaski uświę-
cającej. Czy Kościół potrafi odpo-
wiednio zareagować na tak różne 
potrzeby ciała i duszy? 

Idealny obraz pierwotnej wspól-
noty chrześcijańskiej wypływał 
z wielkiego entuzjazmu wiernych. 
Entuzjazm ten miał solidną podsta-
wę w postaci mocnego świadectwa, 
jakie Apostołowie dawali o zmar-
twychwstałym Panu. Poruszeni 
nauką Ewangelii ludzie czuli się 
powołani do dzielenia się dobrami 
materialnymi, by nikomu niczego 

nie brakowało do 
życia. Wyraże-
nie „jeden duch 
i  jedno serce” 
dobrze określało 
relacje panujące 
w Kościele i prze-
kładało się na fak-
tyczną wspólnotę 
dóbr duchowych 
i  materialnych. 
Zapewne dlatego rozważamy dzisiaj 
scenę spotkania Zmartwychwstałe-
go z „niewiernym” Tomaszem jako 
wspólnotowy element życia Kościo-
ła. Tomasz najpierw nie dowierza 
świadectwu pozostałych Apostołów, 
później zaś – już po swoim wyzna-
niu wiary – zostaje delikatnie skar-
cony przez Jezusa: „Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli”. 
W powszechnej opinii wcześniejszy 
nadmierny racjonalizm wątpiącego 
ucznia i zestawione z nim wyzna-
nie: „Pan mój i Bóg mój!” stały się 
jednym z najcenniejszych świadectw 
o rzeczywistości zmartwychwstania 
Chrystusa. W Ewangelii nie chodzi 
nigdy o samą wiedzę ani o samą 
tylko wiarę – jedno i drugie znaj-
duje przełożenie na język praktycz- 

ny: ten kocha Bo- 
ga naprawdę, kto 
spełnia Jego przy-
kazania. Ozna- 
cza to – jak na- 
ucza św. Jan – że 
miłość do Boga 
przenosi się na 
Jego stworzenia, 
a w szczególnoś- 
ci na tych, za 

których Jezus oddał swoje życie. 
Tak uformowana wiara ma moc 
zwyciężania świata.

Idea „Caritas” dobrze wkompo-
nowuje się w dzisiejsze rozważa-
nia, ponieważ podejmując szereg 
zewnętrznych, właściwie zorga-
nizowanych i  systematycznych 
akcji, które mają nieść skuteczną 
pomoc potrzebującym, nie zatrzy-
muje się na nich, ale daje solidną 
formację duchową. Najważniejszą 
myślą jest podkreślenie, że to, co 
mamy, nie jest naszą wyłączną 
własnością. Każdy z nas otrzymu-
je specyficzne dobra, którymi ma 
się dzielić z innymi, wiedząc, że 
w posługiwaniu ludziom zawiera 
się posługiwanie samemu Chrys- 
tusowi. Ks. Tomasz Pełszyk

JEDEN DUCH I JEDNO SERCE

w numerze: 

Misterium Męki Pańskiej w Perlejewie

Wywiad z Marcinem Celińskim, dyrektorem 
I LO w Sokołowie Podlaskim i wieloletnim 
harcerzem

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Gdy człowiek został uwol-
niony przez Chrystusa 
spod panowania złego du-
cha, a nie przyjął Chrystusa 
za swego Pana, zły duch 
zawładnie nim z jeszcze 
większą mocą.

Bp Tadeusz Pikus 
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„(...) albowiem miłość 
względem Boga 

polega na spełnianiu 
Jego przykazań, 

a przykazania Jego 
nie są ciężkie”  

 (1 J 5, 3)
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W czasie ferii zimowych w parafii pw. św. Piotra 
z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie, 

z inicjatywy ks. Radosława Żukowskiego oraz nauczy-
cieli: Elżbiety Wrzosek, Sylwii Florkowskiej i Katarzyny 
Dzundzy, przy wsparciu młodzieży z Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży, zostały zorganizowane półko-
lonie dla dzieci i młodzieży z terenu parafii. Już wtedy 
kadra organizatorów dostrzegła wśród uczestników 
wiele talentów i zdolności, stąd zrodziła się myśl, aby 
tych młodych ludzi zaangażować w jakąś nieformalną 
grupę, która poprzez zajęcia edukacyjno-kulturalne 
będzie odkrywała i rozwijała swoje talenty, a także 
doświadczała bliskości Kościoła. Dlatego też 14 oraz  
28 marca w parafialnej kawiarence zostały zorga-
nizowane warsztaty robienia palm wielkanocnych. 
Na pierwszym spotkaniu przybyłe dzieci pod okiem 
Elżbiety Wrzosek, Katarzyny Dzundzy oraz Agnieszki 
Jurkowskiej uczyły się, jak robić poszczególne elementy 
dekoracyjne palm wielkanocnych. Oprócz dzieci, które 
brały udział w półkoloniach podczas ferii zimowych, 
przybyli również uczniowie szkoły podstawowej, 
których na lekcjach religii zaprosił ks. Radosław 
Żukowski. Z relacji opiekunów wynika, że takie formy 
aktywności cieszą się uznaniem wśród młodego poko-
lenia, wbrew obiegowym opiniom, że zwyczaje wyrosłe 
z naszej rodzimej polskiej tradycji odeszły do lamusa. 

Ciesząc się z  sukcesu podjętej inicjatywy, osoby 
zaangażowane w Drogę Neokatechumenalną posta-
nowiły stworzyć nieformalną grupę młodych ludzi, 
którzy poprzez różnorakie zajęcia rozwijające talenty 
będą poznawać rodzimą kulturę, zwyczaje i obyczaje, 
a także kształtować swoją osobowość w całym bogac-
twie różnorakich interakcji personalnych, konfrontacji 
z drugim człowiekiem, a także zebraną wspólnotą.

Marek Sobisz

N iedziela Palmowa w Prostyni nie jest mniej kolorowa 
niż w osławionych Łysych czy Ciechanowcu. W tutej-

szej parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i św. Anny od 
17 lat organizowany jest konkurs na „Najpiękniejszą 
palmę wielkanocną”. Jego cele to przede wszystkim 
kultywowanie tradycji związanych ze zwyczajami 
wielkanocnymi na terenie parafii, kształtowanie patrio-
tyzmu lokalnego oraz integrowanie grup szkolnych. 
Organizatorem tegorocznej edycji oprócz parafii była 
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Kiełczewie. Konkurs odbywał się kategoriach 
indywidualnej i grupowej: klasy 0-III, klasy IV-VI i gim-
nazjum. W tym roku do rywalizacji przystąpiło 39 palm 
wykonanych indywidualnie lub przez zespoły. Jurorami 
byli: przewodnicząca Hanna Tarnowska – nauczyciel 
katecheta, Witold Mianowicz – twórca ludowy, Danuta 
Osiadacz – nauczycielka techniki i katechetka, dk. Emil  
Skobel oraz Halina Rytel-Skorek – emerytowana 
nauczycielka plastyki. Oceniający zwracali uwagę na 
wysokość palmy, wykorzystanie elementów dekoracyj-
nych wykonanych własnoręcznie, estetykę wykonania, 
oryginalność i  pracochłonność oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Wszystkie palmy wykonane były z różnych 
gatunków zimozielonych krzewów ozdobnych i gałązek 
wierzbowych, były bajecznie kolorowe i każda między 
bibułkowe kwiatuszki włożone miała zaangażowanie 

wykonawcy. Najwyższa palma miała ok. 6 metrów. Jury 
powołane przez organizatora doceniło wszystkie palmy, 
a uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez proboszcza parafii Prostyń ks. Ry- 
szarda Zalewskiego. Konkursowe palmy stanowiły 
ozdobę procesji wokół bazyliki prostyńskiej w Nie-
dzielę Palmową. Ogłoszenie wyników miało miejsce 
po porannej Mszy św., po zaprezentowaniu się palm 
w procesji i ustawieniu ich w głównej nawie kościoła. 

Można mówić już o  tradycji prostyńskich palm, 
która pięknie wpisuje się w nadbużański krajobraz. 

Ewa Jakubik

II

niedziela podlaska

krótko
 GRÓDEK NAD BUGIEM
W dniach 22-23 marca biskup se-
nior Antoni Dydycz przeprowadził 
wizytację kanoniczną parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

KOSÓW LACKI
25 marca w parafii pw. Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny 
bp Tadeusz Pikus udzielił grupie 
młodzieży sakramentu bierzmo-
wania.

SAWICE
W dniach 25-26 marca biskup se-
nior Antoni Dydycz przeprowadził 
wizytację kanoniczną parafii.  

SIEMIATYCZE
W dniach 27-29 marca w domu 
rekolekcyjnym Sióstr Karmelita-
nek Dzieciątka Jezus pod hasłem: 
„Oddaj życie w dobre ręce” odby-
ły się dni skupienia dla młodzieży. 
29 marca w domu zakonnym 
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Je-
zus odbyło się kolejne spotkanie 
Ogniska Wiernej Miłości Wspólno-
ty Trudnych Małżeństw „Sychar”. 

WYSZKI – BIELSK PODL.
27 marca po Mszy św. w parafii 
pw. św. Andrzeja Apostoła w Wy-
szkach wyruszyła Nocna Droga 
Krzyżowa, zakończona w kościele 
pw. Matki Bożej z Góry Karmel 
w Bielsku Podlaskim, gdzie w tym 
czasie trwała adoracja Najświęt-
szego Sakramentu. 

OSTOŻANY – SIEMIATYCZE
27 marca po Mszy św. w sanktu-
arium Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Ostrożanach do 
parafii pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Siemiaty-
czach wyruszyła 2. Drohiczyńska 
Nocna Droga Krzyżowa Męż-
czyzn. Następnie uczestnicy wzięli 
udział w modlitewnym czuwaniu 
i adoracji (tzw. Noc Nikodema). 

HAJNÓWKA
29 marca w Hajnowskim Domu 
Kultury miał miejsce wieczór 
poetycki, poświęcony pamięci  
ks. prał. Mariana Świerszczyń- 
skiego. Ks. Krzysztof Żero
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Warsztaty w klasztorze
WĘGRÓW

PROSTYŃ

Niedziela Palmowa i konkurs palm

Uczono się, jak robić poszczególne elementy 
dekoracyjne palm wielkanocnych

Konkursowe palmy stanowiły ozdobę procesji 
wokół bazyliki prostyńskiej
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W ramach rekolekcji wielko-
postnych w  Publicznym 

Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Korytnicy (parafia pw. św. Waw- 
rzyńca) odbyły się dwa ważne 
wydarzenia. 24 marca miała 
miejsce Droga Krzyżowa, którą 
przygotowała młodzież pod 
kierunkiem prefekta ks. Pio-
tra Jarosiewicza, a  25 marca 
odbył się koncert „Full Power 
Spirit”. Młodzież przyjęła bar-
dzo entuzjastycznie chłopaków, 
którzy przez muzykę hip-hop 

 

połączoną z  elementami bit-
-boxu i świadectwem momental-
nie znaleźli z nią wspólny język 
i w prosty sposób przekazywali 
ważne treści. 

Warto dodać, iż całe nabo-
żeństwo Drogi Krzyżowej od 
początku do końca (rozważa-
nia, muzyka, wykonanie) przy-
gotowała młodzież. Za pomysł 
serdecznie dziękujemy i  już 
zapraszamy na kolejne misteria 
w Publicznym Gimnazjum w Ko- 
rytnicy.  Ks. Piotr Jarosiewicz

B iskup Drohiczyński uczestniczył wieczorem  
27 marca w Drohiczynie w Drodze Krzyżowej, 

która przeszła ulicami miasta. Nabożeństwo zor-
ganizowała parafia katedralna. Drogę Krzyżo-
wą poprzedziła Eucharystia, celebrowana przez  
bp. Tadeusza Pikusa, proboszcza ks. Zbigniewa 
Średzińskiego oraz wikariusza ks. Michała Kisiela 
w katedrze pw. Trójcy Świętej. 

Zebrani wyruszyli z krzyżami w rękach, na czele 
z Księdzem Biskupem, który niósł znak pękniętego, 
„drohiczyńskiego” krzyża. Stacje, przy których 
miały miejsce rozważania pasyjne, znajdowały 
się na ul. Kościelnej, przy parku Miejskim oraz na  
ul. Mickiewicza i ul. Benedyktyńskiej. 

Z racji na Rok Życia Konsekrowanego nabo-
żeństwo zakończyła modlitwa w  kościele pw. 

Wszystkich Świętych przy klasztorze Sióstr Bene-
dyktynek. Jan Krakowski

III

wiadomości

Droga Krzyżowa ulicami miasta
zapraszamy
 ADORACJA
16 kwietnia w budynku WSD 
w Drohiczynie odbędzie się ado-
racja Najświętszego Sakramentu 
dla młodzieży męskiej. Rozpo-
częcie o godz. 20.
16 kwietnia w Domu Rekolek-
cyjnym Sióstr Karmelitanek Dzie-
ciątka Jezus w Siemiatyczach 
odbędzie się adoracja Najświęt-
szego Sakramentu dla dziew-
cząt. Rozpoczęcie o godz. 20.

RADA KIEROWNICTW
23 kwietnia w Drohiczynie 
o godz. 18 rozpocznie się Rada 
Kierownictw i Księży Asysten-
tów KSM. Zgłoszenia: biuro KSM  
(do 22 kwietnia), tel. (85) 655- 
-77-55, e-mail: ksm@ksm-dro-
hiczyn.pl. 

MIASTECZKO KAJAKOWE 
26 kwietnia KSM naszej diecezji 
zaprasza od godz. 10 do Mia-
steczka Kajakowego organi-
zowanego w ramach projektu 
Kajakowy Patrol św. Franciszka II 
na Światowym Dniu Ziemi w War-
szawie. Do udziału zaproszeni są 
dorośli, młodzież oraz dzieci. Do 
zdobycia będą gadżety i upo-
minki od Lucjusza i kampanii „Nie 
pływam w śmieciach”.

JARMARK ŚW. WOJCIECHA
10 maja Muzeum Rolnictwa im. 
ks. Krzysztofa Kluka w Ciecha-
nowcu organizuje Jarmark  
św. Wojciecha, który zainaugu-
ruje sezon turystyczny. Tradycja 
jarmarków w Ciechanowcu na 
św. Wojciecha sięga XIX wieku. Tu 
odbywał się jedyny w dawnej gu-
berni grodzieńskiej siedmiodnio-
wy jarmark, na który przyjeżdżali 
nawet kupcy z zagranicy. Nawią-
zując do tych tradycji, Muzeum 
Rolnictwa na początku lat 90. 
podjęło próby reaktywowania jar-
marku. Na stałe jarmark zagościł 
w kalendarzu imprez muzealnych 
w 2000 r. Do udziału zaproszeni są 
twórcy ludowi, kupcy, rzemieśl-
nicy i ogrodnicy. Przez cały dzień 
wystawcom towarzyszą występy 
zespołów folklorystycznych, kapel 
i muzyków. Ks. Krzysztof Żero
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Zebrani wyruszyli z krzyżami w rękach

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
przygotowała młodzież

Caritas Diecezji Dro-
hiczyńskiej wspólnie 
z Warsztatem Terapii 
Zajęciowej w Bielsku 

Podlaskim w okresie od 16 marca 
do 31 grudnia br. realizuje pro-
jekt: „Nasza kreatywność «oto N” 
– Objazdowy Teatr Osób Niepełno-
sprawnych – sezon II”. Powstał on 
z myślą o tym, by zapewnić atrak-
cyjne, twórcze spędzenie wolnego 
czasu dzieciom i młodzieży z nie-
pełnosprawnością poza domem 
i środowiskiem szkolnym, włącza-
jąc ich do szerszego uczestnictwa 

w obieg miejscowej kultury jako 
twórców i wykonawców spektakli 
teatralnych skierowanych do grup 
rówieśniczych zarówno spraw-
nych, jak i  niepełnosprawnych, 
mających za zadanie edukację lite-
racką z uwypukleniem profilaktyki 
uzależnień i zdrowego stylu życia. 
Wychowując i  edukując dzieci 
i młodzież sprawną i niepełno-
sprawną przez teatr na zdrowych 
emocjonalnie, wrażliwych, kultu-
ralnych, mądrych ludzi, podkreśli-
my ich wkład w rozwój lokalnych 
działań kulturalnych wzbogaca-

jących ofertę kulturalną nie tylko 
miasta, powiatu, ale również woje-
wództwa, ponieważ działalność 
objazdowego teatru osób niepeł-
nosprawnych planujemy na wiele 
lat z myślą o powiększeniu w przy-
szłości grupy teatralnej o dorosłe 
osoby z niepełnosprawnością oraz 
wzbogaceniu repertuaru skierowa-
nego do dorosłych.

 Projekt zrealizowano przy 
wsparciu finansowym Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku.

Monika Piotrowska-Śliwińska 

Hip-hop, bit-box i świadectwo

Druga edycja projektu

KORYTNICA

BIELSK PODLASKI
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W Niedzielę Palmową w Ciecha-
nowcu odbyło się uroczyste 
zakończenie 18. Regionalne-

go Konkursu na Wykonanie Palmy 
Wielkanocnej, zorganizowane- 
go przez Muzeum Rolnictwa im.  
ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanow-
cu, Starostwo Powiatowe w Wyso-
kiem Mazowieckiem oraz parafię 
pw. Trójcy Przenajświętszej w Cie-
chanowcu.

Patronat nad konkursem objął 
biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, 
który poświęcił wszystkie palmy, 

a następnie przewodniczył procesji, 
poprzedzającej uroczystą Eucha-
rystię koncelebrowaną w kościele 
pw. Trójcy Świętej w Ciechanowcu 
wraz z  tamtejszym proboszczem 
i dziekanem ks. Tadeuszem Kryń-
skim i sekretarzem ks. Tomaszem 
Szmurło. W procesji i Eucharystii 
uczestniczyli wykonawcy palm 
zgłoszonych do konkursu, jak 
również przedstawiciele parlamen-
tu, władz wojewódzkich, powia-
towych, miejscowych instytucji, 
Bractwo Kurkowe, które rozpoczę-
ło uroczystość salwą armatnią, 
mieszkańcy Ciechanowca i goście. 

W homilii Ksiądz Biskup odniósł 
się do liturgii Niedzieli Palmowej, 
w której widać zarówno radość 
z przyjęcia Chrystusa w Jerozolimie, 
jak też Wieczernik, rozpoczynający 
drogę krzyża, gdy „przygotowywał 
pokarm, bowiem życie przekazał 
później na krzyżu”. Podkreślił on 

też potrzebę zastanowienia się nad 
nieogarnioną wielkością miłości 
w ofierze Chrystusa. „Składa On 
ofiarę dziękczynną Ojcu, ale rów-
nocześnie ofiarę odkupieńczą za 
grzechy każdego z nas”. Chrystus 
zaprasza każdego z nas, konty-
nuował, mówiąc: „Jeśli chcesz!”. 
Powiedział także, że krzyż jest 
symbolem miłości, ale jego pełna 
wymowa polega na odnalezieniu 
w nim znaku grzechu człowieka, 
który go przygotował Chrystusowi. 
„My jesteśmy budowniczymi krzy-

ża Chrystusowego, tam jest moja 
cząstka. Przekazujemy te grzechy 
przez sakrament pokuty, gdzie 
Chrystus odpuszcza, przyjmuje 
na siebie i gładzi grzechy. Gładzi 
też grzech pierworodny. Można 
powiedzieć, że przekazując swój 
grzech, otrzymujemy dary niezwyk- 
łe – dar życia Bożego i miłości 
Bożej. Można zatem powiedzieć, że 
krzyż na którym umiera Chrystus, 
jest dziełem Boga i człowieka” – 
powiedział bp Tadeusz Pikus. 

Podczas Mszy św. modlono się 
szczególnie za Pasterza diecezji 
drohiczyńskiej, bowiem przed 
rokiem właśnie tego dnia (29 mar- 
ca – przyp. red.) ogłoszono jego 
nominację na biskupa drohiczyń-
skiego. Na zakończenie Eucha-
rystii w dowód wdzięczności za 
patronat duchowy nad konkursem 
Ksiądz Biskup otrzymał od dyrek-
cji Muzeum Rolnictwa pisankę 

z wizerunkiem św. Judy Tadeusza, 
wykonaną przez Wojciecha Boguc-
kiego. 

Regionalny Konkurs na Wyko-
nanie Palmy Wielkanocnej w Cie-
chanowcu organizowany od lat 
zawsze cieszy się dużym powo-
dzeniem, zwłaszcza wśród osób 
młodych. Swoje prace zgłaszają 
dzieci i  młodzież oraz czasami 
osoby dorosłe. Jak powiedziała 
Dorota Łapiak, dyrektor Muzeum 
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa 
Kluka w Ciechanowcu, głównym 

celem konkursu jest kultywowanie 
tradycji.

W tym roku do konkursu zgło-
szono 458 palm wykonanych 
przez reprezentantów 45 placó-
wek szkolnych i wychowawczych 
oraz 9 wykonawców indywidual-
nych z  terenu powiatów: wyso-
komazowieckiego, ostrowskiego, 
łomżyńskiego, siemiatyckiego, 
bielskiego, węgrowskiego i sokól-
skiego w województwach podla-
skim i mazowieckim. Wszystkie 
palmy oceniała komisja konkurso-
wa, która brała pod uwagę pomysły 
artystyczne, wygląd palm, kompo-
zycję oraz zgodność wykonania 
z lokalną tradycją. Decyzją komisji 
uhonorowano wszystkich uczest-
ników, a przyznano 2 nagrody spe-
cjalne, 23 pierwsze, 36 drugich, 
123 trzecie, 141 czwartych, 126 wy- 
różnień i 3 nagrody pocieszenia. 
 Ks. Artur Płachno

IV

Krzyż – dzieło Boga i człowieka 
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Patronat nad konkursem objął bp Tadeusz Pikus, który poświęcił palmy, a następnie  
przewodniczył procesji, poprzedzającej uroczystą Eucharystię

Po raz trzeci 
29 marca w Perlejewie 
w miejscowej 
remizie strażackiej 
została przedstawiona 
inscenizacja Miste-
rium Męki Pańskiej, 
która wprowadziła 
zebranych w głębsze 
przeżywanie Triduum 
Paschalnego

niedziela podlaska

 www.niedziela.pl
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W rolę aktorów wcielili się 
mieszkańcy, głównie człon-
kowie Akcji Katolickiej oraz 

chóru parafialnego, a także wójt 
gminy Perlejewo Krzysztof Radzi-
szewski, odgrywając rolę króla 
Heroda (notabene w ogólnopol-
skim plebiscycie na najlepszego 
wójta w Polsce zajął on drugie 
miejsce). Reżyserem była Boże-
na Bujno, pedagog z miejscowej 
placówki oświatowej. Misterium 
przyciągnęło wielu widzów, którzy 
z  trudem pomieścili się w dużej 
estradowej sali miejscowej remi-
zy. Wśród gości byli przedstawi-
ciele władz samorządowych oraz 
duchowieństwa na czele z bp. Ta- 
deuszem Pikusem. Wieczorna 
uczta o charakterze duchowo-kul-

turalnym rozpoczęła się od zapre-
zentowania pieśni pasyjnych przez 
miejscowego organistę i członków 
chóru. Po tym muzycznym wpro-
wadzeniu zostało zaprezentowane 
Misterium Męki Pańskiej. Nale-
ży w  tym miejscu przyznać, że 
zostało ono wykonane na wysokim 
poziomie, począwszy od odgrywa-
nia poszczególnych ról, a  skoń-
czywszy na dbałości o  szczegó-
ły w kostiumach, które zostały 
misternie przygotowane; niektó-
re z  nich zostały przywiezione 
przez ks. Romana Kowerdzieja aż 
z Ziemi Świętej. Dodatkowym atu-
tem, który pozwolił lepiej przeżyć 
misterium paschalne, było dodanie 
tła muzycznego, zaczerpniętego 
z filmu „Pasja” Mela Gibsona.

Patrząc szerzej na tę inicjaty-
wę, warto podkreślić, że poprzez 
kulturalną aktywność osoby 
zaangażowane w  przygotowa-
nie i wystawienie tego misterium 
z jednej strony budowały osobo-
we relacje w swojej społecznoś- 

ci, zacieśniały więzi, a z drugiej 
– chcąc jak najlepiej odegrać 
poszczególne role –musiały wejść 
w głębokie treści religijne, które 
na pewno pozostawiły w  nich 
ślad. 

Marek Sobisz 

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ W PERLEJEWIE
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W krótkim wystąpieniu Ksiądz 
Biskup zaznaczył m.in., że 
harcerstwo służy budowaniu 

lepszego świata i  lepszego życia. 
Powiedział również, że przez dwa 
lata był zuchem i  w  pamięci na 
zawsze pozostały mu przygody prze-
żyte w tym czasie. Podziękował też 
harcerzom za obecność na wszel-
kich spotkaniach i uroczystościach 
kościelnych. 

Na jubileuszu byli obecni: ks. To- 
masz Szmurło – sekretarz bp. Piku- 
sa i kapelan Hufca ZHP Sokołów Pod-
laski im. Janusza Korczaka, ks. Piotr  
Pędzich – duszpasterz harcerek 
i harcerzy diecezji drohiczyńskiej 
i ks. Paweł Grzeszek – poprzedni 
wieloletni kapelan hufca, a obecnie 
duszpasterz diecezjalny. Na widowni 
zasiedli też m.in.: księża z sokołow-
skich parafii, zastępca Komendanta 
Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Płoc-
ku phm. Andrzej Rybus-Tołłoczko, 
przedstawiciele samorządu miej-
skiego z burmistrzem Bogusławem 
Karakulą i przewodniczącym Rady 
Miejskiem Waldemarem Hardejem, 
samorządu powiatowego z wice-
starostą Martą Sosnowską, władze 
gminy Sterdyń i Kosowa Lackiego, 
dyrektorzy przedszkoli i  placó-
wek oświatowych z terenu miasta 
i powiatu, przedstawiciele instytucji, 
przedsiębiorstw, organizacji pozarzą-
dowych, wielu instruktorów senio-
rów. Przybyły też zaprzyjaźniona 
drużyna starszoharcerska z Miedz-
ny, reprezentacje szkół – młodzież 
i nauczyciele oraz zuchy, harcerze, 
ich rodzice i  instruktorzy miejsco-
wego hufca.

Główną częścią spotkania był pra-
wie dwugodzinny pokaz audiowi- 
zualny „Przez stulecie w harcerskim 
mundurze”. Zrealizowana przez 
dh. Mieczysława Szymańskiego 
prezentacja przedstawiała dzieje 
sokołowskiego harcerstwa od lat 
najdawniejszych aż do współczes- 
ności.  Materiały zawarte w pre-
zentacji wzbogacone o dodatkowe 
informacje zostaną wydane w for-
mie płyty i książki jako pamiątka 
jubileuszu.

W trakcie uroczystości zapro-
szeni goście kierowali na ręce 
komendantki hufca wyrazy uzna-
nia i podziękowania za harcerską 
służbę oraz życzenia. Listy gratula-
cyjne, dyplomy   i okolicznościowe  
upominki  były dowodem na to, że 
sokołowscy  harcerze na przestrzeni 
wieku stanowili i nadal stanowią 
istotne oparcie dla samorządu, szko-
ły i rodziny,  a organizacja pomaga 
w kształtowaniu osobowości, roz-
wijaniu talentów oraz spełnianiu 
marzeń.

Tego dnia nie zabrakło części arty-
stycznej. Swoje talenty zaprezento-
wała młodzież, wystąpił Zespół Pieś- 
ni i Tańca „Sokołowianie”. Zespół 
Zuchowy „Biedroneczki” z 40. Dru- 
żyny „Kamyk” im. Aleksandra Ka- 
mińskiego przy Szkole Podstawowej 
w Kosowie Lackim wykonał dwie 
piosenki autorstwa swojej drużyno-
wej dh Hanny Ratyńskiej.  Zebrani 
oklaskiwali też występ Alicji Daniel-
skiej, instruktora teatralnego z Soko-
łowskiego Ośrodka Kultury, która 
zaśpiewała piosenkę z  repertuaru 
Grażyny Łobaszewskiej „Czas nas 

uczy pogody” i  „Znów wędrujemy” 
z repertuaru Grzegorza Turnaua.

Na zakończenie tego szczególnego 
spotkania komendantka Bożenna 
Hardej złożyła przybyłym  serdecz-
ne życzenia najlepszego zdrowia 
i nieustającej pogody ducha oraz 
zadedykowała wszystkim   słowa 
twórcy skautingu Roberta Baden-
-Powella: „Cieszcie się tym, co jest 
wam dane, i uczyńcie z tego moż-
liwie najlepszy użytek. Starajcie się 

widzieć dobrą stronę każdej rzeczy. 
Prawdziwe szczęście znajdziecie 
jednak w uszczęśliwianiu innych”.

Kolejne imprezy w ramach jubi-
leuszowych obchodów to 7. Har-
cerska Pielgrzymka do Miedzny 
24 kwietnia, w dzień św. Jerzego, 
patrona skautów, oraz Festiwal Kul-
tury Harcerskiej  „Z piosenką przez 
100-lecie” 13 maja,  również w sali 
widowiskowej SOK-u.

 Jadwiga Ostromecka

VI

niedziela podlaska

W czwartek 26 marca w Sokołowskim Ośrodku 
Kultury odbyła się najważniejsza uroczystość 

jubileuszowych obchodów sokołowskiego harcer-
stwa. Na spotkanie przybyli liczni goście na czele 
z biskupem drohiczyńskim Tadeuszem Pikusem

SOKOŁOWSKIE 
HARCERSTWO 
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Sokołowscy  harcerze na przestrzeni wieku stanowili 
i nadal stanowią istotne oparcie dla samorządu, szkoły i rodziny

W krótkim wystąpieniu Ksiądz Biskup zaznaczył m.in., 
że harcerstwo służy budowaniu lepszego świata i lepszego życia

Nie zabrakło części artystycznej
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JADWIGA OSTROMECKA: – Jaka była przyczy-
na gwałtownego rozwoju sokołowskiego hufca 
w latach 90.? 

MARCIN CELIŃSKI: – Rzeczywiście, były 
wtedy w sokołowskim Hufcu ZHP bardzo silne 
środowiska. Na pewno sprzyjał temu klimat 
tamtych lat, było wielu wspaniałych, niezwykle 
zaangażowanych instruktorów harcerskich, 
którzy z kolei byli wychowankami kadry lat 70. 
i 80. Pomagało na pewno także nowe otwarcie 
na świat; ZHP rozpoczął na nowo współpracę 
ze środowiskami skautowymi. W „Pangei” 
w sposób szczególny zrodziło się coś, co było 
nowością na ówczesne czasy, czyli współpraca 
międzynarodowa. O sile naszego środowiska 
świadczyć może to, że na Zlocie „Wędrownicza 
Watra 2003” w Perkozie k. Olsztynka w wyniku 
współzawodnictwa zdobyliśmy tytuł „Primus 
Inter Pares”. 

– Wiem, że ważne dla Ciebie w pracy harcerskiej 
było zawsze wychowanie duchowe i religijne…

– Nasz hufiec oficjalnie wznowił działalność 
Duszpasterstwa Harcerskiego 11 listopada 
1989 r. i było to jedno z pierwszych tego typu 
wydarzeń w całym ZHP. Tego dnia zorganizo-
waliśmy obchody Święta Niepodległości dla 
całego Sokołowa. W połowie lat 90. zaczę-
ło się nasze uczestnictwo w  Europejskich 
Spotkaniach Młodych organizowanych przez 
Wspólnotę z Taizé; kolejno w Paryżu, Wroc- 
ławiu, Stuttgarcie, Wiedniu, Mediolanie, 
Warszawie, Barcelonie, Budapeszcie, znów 
w Paryżu. Współpracowałem wtedy z bratem 
Markiem z Taizé, który koordynował udział 
naszych rodaków w ESM. Co roku podczas 
naszych obozów budowaliśmy leśne kaplice. 
Każdy wieczór kończył się odśpiewaniem 
modlitwy harcerskiej, a w niedziele prosiliśmy 
księdza z  pobliskiej parafii o  odprawienie 
polowej Mszy św. 

Swego czasu byłem też odpowiedzialny za 
ogólnopolską akcję „Betlejemskie Światło Poko-
ju” i Pielgrzymkę ZHP na Jasną Górę. Ściśle 
współpracowałem z kapelanem ZHP ks. Janem 
Ujmą. Sokołowskie środowisko uczestniczyło 
w sierpniowych pieszych pielgrzymkach na 
Jasną Górę. Szliśmy razem z Księżmi Sale-
zjanami, bo naszym kapelanem był ks. Adam 
Malak. W 1997 r. wraz z nim uczestniczyliśmy 
w Kongresie Eucharystycznym we Wrocławiu 
i kolejnej pielgrzymce Jana Pawła II. Pełniliśmy 
tam tzw. białą służbę. 

Wielu z  nas śpiewało 
przez lata w słynnym zespo-
le „Effatha” z parafii pw. św. 
Jana Bosko. Kiedy w 1997 r. 
opiekunem grupy został  
ks. Jarosław Borowiecki 
(wtedy również kapelan 
hufca), postać charyzma-
tyczna, to przyciągnął do 
„Effathy” kolejnych har-
cerzy. „Effatha” stała się 
niemal zespołem harcer-
skim, m.in. zapewnialiśmy 
muzyczną oprawę liturgii 
na ogólnopolskich piel-
grzymkach ZHP na Jasną 
Górę. Pamiętam także har-
cerskie Msze św. w katedrze 
polowej WP w Warszawie, 
które sprawował ówczesny biskup polowy  
gen. Sławoj Leszek Głódź.

– Swoje życie zawodowe również związałeś z mło-
dzieżą? 

– W 2000 r. rozpocząłem pracę w obecnym 
Zespole Szkół im. Jana Pawła II. Praca mnie 
pochłonęła. W 2001 r. uczniowie ze szkoły spe-
cjalnej po raz pierwszy od lat pojechali na obóz 
do Czarnuchy. Wraz z moją ówczesną narzeczo-
ną Agatą zabraliśmy kilkanaście dzieciaków, 
załatwiając im wcześniej niemal wszystko. 
Pamiętam, jak z wielkich obaw powstał fan-
tastyczny obóz Nieprzetartego Szlaku (ruch 
harcerski młodzieży niepełnosprawnej – przyp. 
red.). Tak narodziły się „Duchy Lasu” – har-
cerskie środowisko, które do dzisiaj prowadzą 
bardzo aktywnie Aneta i Grzegorz Nowotnia-
kowie. Dodam, że niegdyś w tej szkole działał 
jeden z najmocniejszych szczepów NS w ZHP. To 
środowisko istniało dzięki Jerzemu Marchelowi 
i wielu wspaniałym nauczycielom – instrukto-
rom harcerskim z tej placówki.

– Dzięki harcerstwu można zrobić karierę? 
– Nie chcę powiedzieć, że harcerstwo dopro-

wadza do kariery (jakkolwiek byśmy ją rozu-
mieli), ale na pewno ułatwia pewną drogę. To 
jest kwestia rozwijania określonych cech osobo-
wości. Oczywiście, nie chodzi o pogoń za suk-
cesem, sławą czy – tym bardziej – pieniędzmi, 
ale o robienie w życiu tego, co daje satysfakcję. 
Harcerstwo to prawdziwa szkoła życia, która 
wpaja wartości, kształtuje charakter, daje wie-

dzę, umiejętności, pozwala 
przeżyć niesamowitą ilość 
cennych doświadczeń. Dla 
mnie najważniejsze jest 
doświadczenie przyjaźni 
i w ogóle relacji między-
ludzkich. 

– Obecnie nie działasz w ZHP, 
ale nadal jesteś człowiekiem 
aktywnym. Mam na myśli 
na przykład zaangażowanie 
w neokatechumenat... 

– Uczestnictwo w Dro-
dze Neokatechumenalnej, 
którym żyję od dziesięciu 
lat wraz z moją rodziną, 
jest to niezwykle ważne 
doświadczenie. To kolejny 

etap w kształtowaniu mojej relacji do Pana Boga. 
Na pewno każdy, kto zetknął się z harcerstwem, 
ma swoje niepowtarzalne doświadczenia. Dla 
mnie jest tu szczególnie ważny Ruch „Całym 
Życiem”. To wszystko skutkowało tym, że moje 
związanie się z Kościołem katolickim było 
bardzo silne, nawet mimo różnych „zakrętów”, 
które przechodziłem w młodości jak większość 
nastolatków. 

– Co z harcerstwa przeszczepiasz na grunt szkoły, 
w której jesteś dyrektorem? 

– Wartości. Często powtarzam: „Wychowanie 
na pierwszym miejscu, dydaktyka zaraz po 
nim”. Jeżeli wychowanie będzie dobrze ułożone, 
dydaktyka również przyniesie efekty; a  jeśli 
zapomnimy o wychowaniu, to i z nauczania 
będą nici. Mocny akcent w  liceum staramy 
się kłaść na wychowanie patriotyczne, miłość 
do Ojczyzny, pamięć o  historii. Niezwykle 
ważny jest nasz program „Bronimy życia”, na 
który składają się: „Duchowa adopcja dziecka 
poczętego”, „Adopcja na odległość”, wolonta-
riat Szkolnego Koła Caritas, krwiodawstwo. 
Kilka lat temu postanowiliśmy, że będzie to 
nasz pomnik wdzięczności dla Jana Pawła II. 
Jesteśmy z nich dumni. Mamy też dobre wyniki 
dydaktyczne. Mówi o tym m.in. wskaźnik Edu-
kacyjnej Wartości Dodanej – według Instytutu 
Badań Edukacyjnych I LO plasuje się w kategorii 
„szkoła sukcesu”. Choć może to zabrzmi zbyt 
patetycznie, to w tej pracy staram się pamię-
tać o harcerskim powiedzeniu: „Jakość, a nie 
jakoś!”.  I

VII

nasza rozmowa

HARCERSTWO TO NASZ WSPÓLNY SKARB 
W roku jubileuszu sokołowskiego harcerstwa z Marcinem Celińskim, dyrektorem  
I LO w Sokołowie Podlaskim i wieloletnim harcerzem, rozmawia Jadwiga Ostromecka 
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Marcin Celiński
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Marcowy Wieczór Wiary był nieco 
inny niż zazwyczaj. Tym razem 

spotkaliśmy się w niedzielę 15 mar- 
ca, a  nie – jak to zwykle ma 
miejsce – w trzeci czwartek mie-
siąca. Nasze comiesięczne spot- 

kanie pokryło się z  pierwszym 
dniem rekolekcji wielkopostnych 
w węgrowskim klasztorze, dlate-
go swoje słowo skierował do nas 
ks. Tomasz Bieliński, duszpasterz 
akademicki z Siedlec, prowadzący 
nauki w naszej parafii.

Podczas Mszy św. mieliśmy szan-
sę zastanowić się nad bardzo trud-
nym dla każdego człowieka zagad-
nieniem – śmiercią bliskiej osoby. 
Musimy pamiętać, że w ostatnich 
chwilach życia każdy potrzebuje 
modlitwy, aby stawić czoło złemu 
duchowi, który chce nam uniemoż-
liwić osiągnięcie życia wiecznego 
w niebie. 

Po Eucharystii przyszedł czas na 
spotkanie z Jezusem podczas ado-
racji Najświętszego Sakramentu. 
Przy śpiewie scholi i delikatnych 
dźwiękach instrumentów mogli-
śmy oddać się we władanie klimatu 
spotkania. Ks. Bieliński kierował 
nasze rozważania w stronę obec-
ności Chrystusa w naszym życiu. 
Przypomniał, że każdego dnia 
musimy patrzeć na Jezusa, bo to 
dzięki Niemu jesteśmy w  stanie 
odnosić sukcesy, znosić poraż-
ki, walczyć o  to, aby nie zabrak- 
ło nam wiary. Bóg daje nam ogrom 
swoich łask, nie oczekując zapła-

ty. Doceńmy to. W ciszy starajmy 
się usłyszeć Jego głos, bo nic nie 
przyniesie nam takiego ukojenia 
jak świadomość, że Stwórca całego 
świata jest blisko nas, obdarzając 
wszystkich swoją miłością. W czasie 
adoracji każdy, kto czuł, że potrze-
buje modlitwy, mógł podejść bliżej 
ołtarza, gdzie czekali kapłani, aby 
pomodlić się w intencji tej osoby.  

Podczas spotkania modliliśmy 
się także o błogosławieństwo dla 
wszystkich mieszkańców miasta, 
było to też pierwsze z cyklicznych 
spotkań, jakie z  inicjatywy Rady 
Parafialnej będą odbywały się raz 
w miesiącu po ostatniej niedziel-
nej Eucharystii. Prosiliśmy Boga, 
aby obdarzał nas swoimi łaskami 
i chronił przed niebezpieczeństwa-
mi. Marcowy Wieczór Wiary zakoń-
czyliśmy wspólnym odśpiewaniem 
Apelu Jasnogórskiego. 

Serdecznie zapraszamy na kolej-
ne spotkanie, które odbędzie się  
24 kwietnia.  Emilia Skulimowska

T radycją diecezji drohiczyńskiej 
są comiesięczne spotkania for-

macyjne sióstr w poszczególnych 
domach zakonnych. W Roku Życia 
Konsekrowanego mają one szcze-
gólny charakter. 21 marca spotkanie 
formacyjne odbyło się w domu Sióstr 
Salezjanek w Sokołowie Podlaskim. 
Siostry przybyły z kilku wspólnot 
zakonnych, na czele z  referentką  
s. Wiesławą Gładyszewską, sercanką 
z Drohiczyna. Spotkanie rozpoczął 
ks. Dariusz Matuszyński, wikariusz 
biskupi ds. życia konsekrowanego. 
Witając zebrane siostry, przedstawił 
program dnia skupienia. 

Przełożona wspólnoty Sióstr 
Salezjanek w Sokołowie Podlaskim 
s. Anna Pytka również z wielką 
radością powitała zebranych gości, 
po czym przedstawiła historię i cha-
rakter placówki. Zgodnie z  cha-
ryzmatem Zgromadzenia Sióstr 
Salezjanek jest to głównie praca 
wychowawcza. Siostry prowadzą 
przedszkole, codzienne oratorium 
dla dzieci potrzebujących pomocy 

materialnej, stancję dla dziewcząt 
i katechezę. 

Swoje spotkanie formacyjne sio-
stry przeżyły w klimacie zadumy 
i skupienia, rozpoczęły je nabożeń-
stwem Drogi Krzyżowej, następnie 
wysłuchały konferencji, w której 
zostały przedstawione blaski i cienie 
życia wspólnotowego, a także trud-
ności w realizacji ślubów zakonnych. 
Ks. Dariusz rozpoczął swoją konfe-
rencję od myśli o. Bocheńskiego, że 
życie ma sens wtedy, gdy zmierza 
do jakiegoś wybranego celu i gdy 
człowiek na co dzień przeżywa je 

w kontemplacji. Omówił współczes- 
ne zagrożenia wspólnoty zakonnej 
płynące ze świata. Podkreślił rolę 
przełożonej we wspólnocie, zwró-
cił uwagę na wybór odpowiedniej 
osoby do tej posługi, która umie-
jętnie pokieruje wspólnotą.

Siostry miały możliwość skorzy-
stania z sakramentu pokuty, słu-
żył im ks. Jan Bujalski, salezjanin. 
Podczas Eucharystii, która była 
sprawowana w  intencji nowych 
powołań, jak również o potrzebne 
łaski dla animatorek wspólnot, 
ks. Jan w swojej refleksji ukazał 

istotę komunii w życiu wspólnoty 
zakonnej, zwrócił uwagę na kon-
kretne środki sprzyjające budowaniu 
wspólnoty.

Po Mszy św. wszyscy zostali 
zaproszeni na poczęstunek, a Siostra 
Referentka wyraziła wdzięczność 
księżom i złożyła świąteczne życze-
nia. Słowa wdzięczności skierowała 
również do Sióstr Salezjanek, które 
z  radością gościły siostry w swo-
jej wspólnocie. Przekazała ważne 
komunikaty, pozdrowienia od bp. Ta- 
deusza Pikusa wraz z małym upo-
minkiem książkowym dla każdej 
wspólnoty. 

Takie spotkania są wielkim 
darem, ponieważ doświadczamy 
jedności w  różnorodności. Mamy 
możliwość bliższego zapoznania się 
i wymiany doświadczeń, a przede 
wszystkim wspólnej modlitwy. 
Na kolejne spotkanie ks. Dariusz 
zaprosił nas do wspólnoty Księży 
Salezjanów w Sokołowie Podlaskim 
9 maja br. 

 S. Anna Pytka
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Spotkanie z Jezusem podczas 
adoracji Najświętszego Sakramentu

Na spotkanie siostry przybyły z kilku wspólnot zakonnych
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Spotkanie formacyjne sióstr zakonnych

Czy wiesz, że...
W Nocy Nikodema 
podczas 2. Drohiczyńskiej 
Nocnej Drogi Krzyżowej 
z Ostrożan do Siemiatycz, 
liczącej blisko 20 km, 
wzięło udział 
ok. 200 mężczyzn 
z terenu całej diecezji.
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Patrząc na Jezusa


