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I

P atrząc na uczestników piel-
grzymki maturzystów naszej 

diecezji na Jasną Górę (miała ona 
miejsce z 9 na10 kwietnia; więcej 
w następnym numerze), pomyś- 
lałam sobie, że dzisiejsza mło-
dzież ma zdecydowanie gorzej niż 
ta zdająca maturę przed 30 czy  
20 laty. Otóż dzisiaj nie wystar-
czy zdać maturę, liczy się sukces 
przez duże „S”, kariera, prestiż, 
pieniądze, sława etc. Poprzecz-
ka postawiona jest zbyt wysoko. 
Często jeśli ktoś nie „sprosta” 
rosnącym oczekiwaniom tego 
świata, powiększa grono frustra-
tów... Zresztą teraz to i małe dzie-
ci nie mają łatwego dzieciństwa. 
Ledwo takie zacznie chodzić 
i mówić, wożone jest na języki 
i różne kursy, w  teorii mające 
zapewnić lepszy start w doros- 
łość, a w praktyce zaspakajające 
niespełnione ambicje rodziców, 
i nie są to, niestety, odosobnione 
przypadki. Zbyt łatwo daliśmy się 
wmanewrować w myślenie, by za 
wszelką cenę osiągnąć sukces, 
zapominając przy tym, że „czło-
wiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez 
to, czym dzieli się z  innymi” – 
co wiele razy przypominał nam  
św. Jan Paweł II.

Edyta Hartman

Oczekiwania W opisach męczeństwa chrześci-
jan często wraca motyw dla nas 

niezrozumiały: oto dręczony przez 
katów świadek Jezusa wyznaje, 
że otrzymuje z ich rąk największe 
dobro, czyli możliwość spotkania 
ze Zbawcą już teraz – bez żadnej 
zwłoki. Myśl ta obecna jest rów-
nież w Orędziu Paschalnym, gdzie 
mówi się o „szczęśliwej winie, skoro 
ją zgładził tak wielki Odkupiciel”. 
Jakże wielkie wobec tego musi być 
zaskoczenie tego, kto zadaje ból 
lub śmierć, by dobro unicestwić, 
a widzi, jak to dobro rozrasta się 
i potężnieje! 

W dniu Pięćdziesiątnicy św. Piotr 
wypowiada wobec swoich rodaków 
prawdę, która musiała ich bardzo 
dotknąć i  zaboleć. Wypomina im 
mianowicie zaślepienie i złą wolę, 
a w konsekwencji odpowiedzialność 
za śmierć Jezusa. Obok tych twar-
dych słów pojawia się jednak coś na 
kształt uniewinnienia: „wiem, bra-
cia, że działaliście w nieświadomoś- 
ci”. Co więcej: Bóg – uwzględniając 
wszelkie zło, do jakiego zdolny jest 
człowiek – „w ten sposób spełnił to, 
co zapowiedział”! Konkluzją jest 
wezwanie do pokuty i nawrócenia, 
by nawet winni męki i śmierci Chrys- 
tusa mogli skorzystać z łaski, jaka 
z tej śmierci wypływa. Zmartwych-
wstały Pan przynosi swym uczniom 
dar pokoju. Oznacza to, że nie 
wraca do ich tchórzliwej postawy, 
do zaparcia się Go wobec wrogów. 
Tamto zło już nie istnieje! Pokój 
Boży w ich sercach jest podstawą 

misji, jaką mają wypełnić wobec 
świata: „wszystkie narody”, czyli 
również poganie, mają otworzyć 
się na „nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów”. Odkupienie, jakie przy-
niósł Jezus, jest wspólną własnością 
całej ludzkości. Św. Jan doprecy-
zowuje, że nie wystarczy sama 
świadomość otrzymanej łaski. 
Musi z  niej wynikać konkretna 
postawa: należy „zachować Jego 
przykazania”, czyli żyć na co dzień 
według nauki Mistrza. Chrystus, 

jak zaświadcza Jego „umiłowany 
uczeń”, stał się „ofiarą przebłagal-
ną” za grzeszników, którzy byli, są 
i będą – do końca świata.

Warto na koniec zrobić krótki 
rachunek sumienia. Czy świadomi 
jesteśmy, za jaką cenę zostaliśmy 
odkupieni? Czy zdajemy sobie 
sprawę, że nasze grzechy czynią 
nas współodpowiedzialnymi za 
śmierć krzyżową Chrystusa? Czy 
jesteśmy wdzięczni Jezusowi za to, 
że w każdej spowiedzi przybliża nas 
do swojej miłosiernej miłości i że 
jest gotów czynić tak dla każdego 
grzesznika? Czy nasz upadek pocią-
ga za sobą prawdziwy żal za zło, 
jakie się dokonało, a przez to łączy 
nas mocniej z Bogiem? I wreszcie: 
czy w relacjach z bliźnimi bardziej 
zwracamy uwagę na ich prawdziwe 
lub wymyślone błędy wobec nas, 
czy też widzimy w przebaczeniu 
szansę na prawdziwe duchowe zjed-
noczenie z nimi? 

 Ks. Tomasz Pełszyk

DOBRO 
WIĘKSZE 

OD ZŁA

w numerze: 

Groby Pańskie A.D. 2015

Siostry Sercanki w Orli 

Pierwsza Puszczańska Nocna Droga Krzyżowa

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Chrystusowi zależy bowiem 
na pomocy człowiekowi  
nie tylko w życiu ziemskim,  
ale przede wszystkim  
aby każdy pokładał  
nadzieje w niebie.

Bp Tadeusz Pikus 
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„On bowiem 
ofiarą przebłagalną 
za nasze grzechy, 
i nie tylko 
za nasze, 
lecz również 
za grzechy 
całego świata”  
  (1 J 2, 2)
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W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca  
w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim blisko 
60-osobowa grupa złożyła przyrzeczenie duchowej 
adopcji dzieci zagrożonych potencjalnym zabiciem 
w łonie matek. – Jest to kolejna już adopcja w naszej 
parafii, do której przystąpili członkowie Akcji Kato-
lickiej i Pomocnicy Maryi z bazyliki mniejszej – mówi 
animatorka inicjatywy Teresa Zieziula. – Wcześniej 
to dzieło podejmowaliśmy w święto Ofiarowania 
Pańskiego. Podejmujący dzieło duchowej adopcji 
przez kilka tygodni w każdy czwartek przez adora-
cję Najświętszego Sakramentu i osobistą modlitwę 
przygotowują się do uroczystego złożenia przyrze-
czenia – wyjaśnia. 

 Teresa Zieziula zwróciła się do ks. Kazimierza 
Siekierko o przewodniczenie aktowi przyrzeczenia. 
Po odmówieniu przez celebransa stosownej modli-
twy w  kościele rozbrzmiewał „Hymn do Ducha 
Świętego”. W  homilii ks. Siekierko wskazał na 
niedościgniony wzór do naśladowania – Maryję, 
która to posłańcowi z  nieba zapowiadającemu, 
że zostanie Matką, odpowiedziała: „Niech mi się 
stanie”. W  nawiązaniu do filmu „Jak Bogowie” 
mówił, że człowiek próbuje zastąpić Boga. Lekarze 
otrzymali talent od Stwórcy, spełniają tylko swoje 
posłannictwo, ale nigdy nie są w miejscu Boga. 

Celebrans skierował do przystępujących do dzie-
ła duchowej adopcji następujące słowa: – Drogie 
Siostry i Drodzy Bracia! Będziecie stać na straży 
budzącego się życia ludzkiego. Przez szczególną 

modlitwę i  umartwienia pomożecie Kościołowi 
w walce z  szatanem, namawiającym do zabicia 
dziecka poczętego. Niech każdy z Was, posłuszny 
Duchowi Świętemu, który Was natchnął do tego 
duchowego daru, broni „swojego dziecka”. Niech 
osłania je przed rękami zabójców, niech nad każdym 
adoptowanym dzieckiem będą Wasza modlitwa, 
Komunia św., post i ofiara, abyście w tym znaj-
dowali radość i moc i  codziennie składali przez 
Jezusa Chrystusa duchowy dar – duchową adopcję. 

Przed udzieleniem błogosławieństwa ks. Siekier-
ko podziękował za podjęty trud duchowej adopcji 
i zawierzył to dzieło Matce Najświętszej. – Pamię-
tajcie na słowa Chrystusa: „A kto by jedno takie 
dziecko przyjął w  imię moje, Mnie przyjmuje”  
(Mt 18, 5) – podkreślił.  

 Tadeusz Szereszewski

II

niedziela podlaska

krótko
 DROHICZYN
2 kwietnia w katedrze Trójcy 
Przenajświętszej pod przewodnic-
twem bp. Tadeusza Pikusa została 
odprawiona Msza św. Krzyżma. 
5 kwietnia w katedrze drohi-
czyńskiej bp Tadeusz Pikus 
przewodniczył procesji i Mszy św. 
rezurekcyjnej. 
6 kwietnia, w drugi dzień świąt 
paschalnych, bp Tadeusz Pikus 
odprawił Mszę św. w kościele  
pw. Wszystkich Świętych.

WĘGRÓW
2 kwietnia bp Tadeusz Pikus 
odprawił Mszę św. Wieczerzy Pań-
skiej w bazylice węgrowskiej.

PROSTYŃ
2 kwietnia w sanktuarium Trójcy 
Przenajświętszej i św. Anny Mszę 
św. Wieczerzy Pańskiej odprawił 
biskup senior Antoni Dydycz.

MIELNIK
3 kwietnia w kościele pw. Prze-
mienienia Pańskiego bp Tadeusz 
Pikus przewodniczył wielkopiąt-
kowej Liturgii Męki Pańskiej.

HAJNÓWKA
3 kwietnia w kościele Mniszek Kla-
rysek od Wiecznej Adoracji Liturgii 
Męki Pańskiej przewodniczył  
bp Antoni Dydycz.

WYSZKI
4 kwietnia w parafii pw. św. An- 
drzeja Apostoła bp Tadeusz Pikus 
święcił pokarmy na stół wielka-
nocny. 

SOKOŁÓW PODLASKI
4 kwietnia w kościele konka-
tedralnym pw. Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny 
bp Tadeusz Pikus przewodniczył 
Liturgii Wigilii Paschalnej.

HOROSZKI DUŻE
4 kwietnia w kościele pw. 
Matki Bożej Anielskiej bp Antoni 
Dydycz przewodniczył Liturgii 
Wigilii Paschalnej, a 5 kwietnia 
poprowadził procesję i odprawił 
Mszę św. rezurekcyjną. 
Ks. Krzysztof Żero
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Przyrzeczenie duchowej adopcji złożyło blisko 60 osób

W Wielką Środę  rano delegacja żeńskich zgroma-
dzeń zakonnych z terenu diecezji drohiczyńskiej 

przybyła ze świątecznymi życzeniami i na wspólną 
modlitwę do Drohiczyna. 

Siostry zakonne spotkały się najpierw w kaplicy 
Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie była 
Eucharystia, celebrowana przez biskupa drohiczyń-
skiego Tadeusza Pikusa. Podkreślił on znacznie, 
jakie mają zakony w diecezji, wspierając i włączając 
się w nurt jej duszpasterskich działań. Siostry wraz 
z pracownikami Kurii Diecezjalnej i profesorami 
WSD w Drohiczynie zasiadły do wspólnego posił-
ku. Odwiedziły także biskupa seniora Antoniego 
Dydycza. Księża biskupi złożyli siostrom świąteczne 
życzenia i udzielili pasterskiego błogosławieństwa. 

Organizatorem spotkania był wikariusz bisku-
pi ds. życia zakonnego, salezjanin ks. Dariusz 
Matuszyński SDB z Sokołowa Podlaskiego. Obec-
nie w diecezji drohiczyńskiej obecnie znajduje się  
18 domów zakonnych zgromadzeń żeńskich, gdzie 
przebywa 115 sióstr. 

Ks. Artur Płachno

Zakonne wspólnoty z życzeniami
DROHICZYN

BIELSK PODLASKI

W trosce o życie dzieci poczętych
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Siostry wraz z bp. Tadeuszem Pikusem 
odwiedziły biskupa seniora Antoniego Dydycza
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R zesze wiernych udały się w Niedzielę Palmową 
do kościołów, aby podczas Mszy św. poświęcić 

palmy, symbolizujące wjazd Jezusa do Jerozolimy. 
W parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Węgrowie tego dnia tradycyjnie odbyła 
się uroczysta procesja z palmami, której przewod-
niczył biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni 
Pacyfik Dydcz. 

Ksiądz Biskup przewodniczył Eucharystii odpra-
wionej w bazylice mniejszej w Węgrowie. Eucha-
rystię koncelebrowali też ks. Leszek Gardziński, 
proboszcz i dziekan węgrowski, oraz ks. Dariusz 
Giers z Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby 
Zdrowia. Homilię wygłosił zaś ks. Łukasz Gołę-
biewski – dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 
i  kapelan bp. Dydycza. Poświęcenie palm miało 
miejsce na placu przed kościołem. Następnie kapła-

ni i wierni, śpiewając radosne „Hosanna”, weszli 
w procesji do kościoła. 

Jak co roku na zakończenie Eucharystii odbył się 
konkurs na największą i najpiękniejszą, własno-
ręcznie wykonaną przez dzieci palmę wielkanocną. 

W Niedzielę Palmową w  bazylice mniejszej 
w Węgrowie zakończyły się także trwające od czwart-
ku rekolekcje wielkopostne. W tym roku nauki pro-
wadził ks. Łukasz Gołębiewski. Zwyczajem jest, że 
ostatniego dnia rekolekcji taca przeznaczana jest 
dla rekolekcjonisty. Ks. Gołębiewski zdecydował 
jednak, że zebrane pieniądze przekaże na utworzenie 
w Węgrowie świetlicy socjoterapeutycznej. Jak poin-
formował, taka świetlica powstać ma przy wspólnym 
udziale Caritas, parafii i samorządu miasta Węgrowa. 
Na razie cały projekt jest w fazie planowania. 

 Natalia Bala-Gąsecka

III

wiadomości

Niedziela Palmowa z bp. Antonim Dydyczem

zapraszamy
 SZKOŁY SPECJALNE
30 kwietnia w Zespole Szkół 
Specjalnych w Sokołowie 
Podlaskim, z udziałem bp. Ta- 
deusza Pikusa oraz laurea- 
tów konkursu, odbędzie się 
finał diecezjalnego konkur-
su religijnego pt. „Szanuj 
życie, bo jest święte”. Począ-
tek spotkania o godz. 11. 
Organizatorzy to Wydział 
Katechezy i Szkolnictwa Ka-
tolickiego Kurii Diecezjalnej 
w Drohiczynie i Zespół Szkół 
Specjalnych im. Jana Paw- 
ła II w Sokołowie Podlaskim. 
Konkurs adresowany jest do 
uczniów szkół specjalnych 
z terenu województw pod-
laskiego i mazowieckiego. 
Lista laureatów dostępna 
jest na stronach www.kate-
cheza.drohiczynska.pl oraz 
www.zespec.sokp.pl.

KŻR i WSPÓLNOTY 
MARYJNE
2 maja w sanktuarium ma-
ryjnym w Łazówku odbę-
dzie się wiosenne czuwanie 
modlitewne członków kółek 
Żywego Różańca i wspólnot 
maryjnych z dekanatów: 
łochowskiego, sokołowskie-
go, sterdyńskiego i węgrow-
skiego. Mszy św. o godz. 16 
będzie przewodniczył  
bp Tadeusz Pikus. Czuwanie 
rozpocznie się o godz. 16, 
a zakończy ok. godz. 21. 
Organizatorzy zachęcają do 
licznego udziału. 
15 sierpnia 2012 r. bp Anto- 
ni Dydycz ustanowił pierw-
szą sobotę miesiąca maja 
dniem świątecznym ku czci 
Madonny z Łazówka.

KSIĘŻA DZIEKANI
5 maja w gmachu Kurii 
Diecezjalnej odbędzie się 
wiosenne spotkanie księży 
dziekanów pod przewod-
nictwem bp. Tadeusza 
Pikusa. Początek konferencji 
o godz. 11, zakończenie ok. 
godz. 13.
Ks. Krzysztof Żero

WĘGRÓW
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Poświęcenie palm miało miejsce na placu przed kościołem

W ramach realizowanego przez 
Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży Diecezji Drohiczyń-
skiej projektu „Kajakowy Patrol 
św. Franciszka II” dofinansowa-
nego przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wod- 
nej 26 kwietnia 
będzie można spot- 
kać Miasteczko Ka- 
jakowe na Świato-
wym Dniu Ziemi 
w Warszawie. 

Od godz. 10 do 
godz. 18 wolon-
tariusze KSM –  
grupa pokazo-
wa Kajakowego  

Patrolu wraz z  Lucjuszem 
(maskotką rybą) będzie zaba-
wiać, edukować oraz nagradzać 
dzieci i młodych odwiedzających 
Miasteczko Kajakowe! Zapew-
niamy dużo ciekawych atrak- 

cji, takich jak: megapuzzle 
i gra planszowa, 
rzeczne scrabble, 
quiz o  wodzie, 
bieg w płetwach, 
rzut kołem ratun-
kowym, a  także 
moc wrażeń, ga- 
dżety dla każdego, 
niedzielne popo-
łudnie spędzone 
w rodzinnej atmos-
ferze. Zapraszamy 

całe rodziny, dorosłych, młodzież 
oraz dzieci. Każdy znajdzie cos 
dla siebie. 

Monika Pietraszko –  
koordynator projektu „Kajakowy 

Patrol św. Franciszka II” 

Wolontariusze KSM na Polach Mokotowskich

Ks. Edwardowi Chętnikowi – 
proboszczowi parafii Horoszki 
Duże składamy wraz z darem 
modlitwy serdeczne wyrazy 

współczucia z powodu śmierci 
Mamy

ŚP. ANTONINY
 Niech Dobry Bóg da jej  

szczęście wieczne. 

Redakcja „Niedzieli Podlaskiej”
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J ak co roku w Niedzielę Męki 
Pańskiej młodzież KSM-owa 

z  parafii pw. św. Wawrzyńca 
w Korytnicy przygotowała roz-
ważania Drogi Krzyżowej, która 
odbyła się ulicami Korytnicy. 
Na nabożeństwo bardzo licz-
nie przybyli parafianie, by nie 

tylko biernie przyglądać się, ale 
czynnie włączyć się w propono-
waną modlitwę. Nabożeństwu 
na przemian przewodniczyli  
ks. Jarosław Redosz – proboszcz 
miejscowej parafii oraz ks. Piotr 
Jarosiewicz – wikariusz. Roz-
ważania poszczególnych sta-
cji przygotowała i  przeczytała 
młodzież z miejscowego KSM-u, 
a krzyż dzięki zachęcie Księdza 
Proboszcza mogły wziąć wszyst-
kie stany, od najmłodszych 
dzieci po matki. Rozważanie 
dotykało każdego parafianina, 
rodzin i Kościoła, w prosty spo-
sób chcąc powiedzieć o miłości 
Boga względem nas. Już dziś, 
dziękując za inicjatywę, zapra-
szamy na kolejne stacje męki 
Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Ks. Piotr Jarosiewicz

W nocy z 27 na 28 marca odby-
ła się Ekstremalna Droga 

Krzyżowa z Wyszek do Bielska 
Podlaskiego. Chcąc doświadczyć 
choć w  minimalnym stopniu 
tego, co nasz Zbawiciel, czyli 
bólu, zmęczenia, samotności 
mimo obecności wielu osób 
obok nas, a  także rezygnując 
z czasu na wypoczynek nocny, 
grupa ok. 340 osób, podzie-

lona na 8 grup, wyruszyła na 
EDK. Rozpoczęliśmy od Eucha-
rystii w  kościele parafialnym 
w Wyszkach i udaliśmy się przez 
Pulsze, Mieszuki, Warpechy 
Nowe, Stacewicze, Stołowacz do 
Bielska Podlaskiego i parafii pw. 
Matki Bożej z Góry Karmel. Tam 
przed świątynią na wszystkich 
uczestników Drogi Krzyżowej 
oczekiwał i  witał ks. Henryk 
Polak. W kościele dla wszyst-
kich chętnych, którzy z  róż-
nych względów nie mogli wziąć 
udziału w EDK, odbyła się Droga 
Krzyżowa, a po niej wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, na 
które dołączały wszystkie grupy, 
aby na koniec móc otrzymać bło-
gosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem.

Bogu Najwyższemu chwa-
ła za tylu Bożych szaleńców 
poświęcających noc i  chcą-
cych iść w ciszy i zasłuchaniu 
w  pobożne rozważania, aby 
jeszcze mocniej zbliżyć się do 
Boga.  Organizatorzy

W piątek 27 marca odbyła się 
Pierwsza Puszczańska Nocna 

Droga Krzyżowa z  Białowieży 
do Hajnówki. Przeszło 150 osób 
wyruszyło w 23-kilometrową trasę, 
aby – modląc się, pokonując włas- 
ne słabości i doświadczając zmę-
czenia – zbliżyć się do Chrystusa, 
poczuć przynajmniej małą namiast-
kę cierpienia, jakie musiał znieść, 
umierając dla naszego zbawienia 
na krzyżu! Hasłem prowadzącym 
uczestników były słowa: „Odpo-
wiedz miłością za Miłość!”.

– Pomysł zorganizowania Pusz-
czańskiej Nocnej Drogi Krzyżowej 
zrodził się dzięki popularności Eks-
tremalnych Dróg Krzyżowych, które 
od kilku lat podbijają serca wiernych  
nie tylko w naszym kraju, ale rów-
nież poza jego granicami – mówi 
Jan Bagiński. – Moją inicjatywą, po 
niespełna dziesięciominutowej roz-
mowie, zainteresował się ks. Bog-
dan Popławski, proboszcz parafii 
w Białowieży. I zaczęło się! – dodaje. 

Nocna Droga Krzyżowa rozpoczęła 
się w Białowieży Mszą św. o godz. 17 
w kościele pw. św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus, a  zakończyła przed 
godz. 1 w nocy w kościele Sióstr 
Klarysek od Wieczystej Adoracji 
w Hajnówce. Prowadziła przez Bia-
łowieżę, Pogorzelce, Teremiski, Budy 
oraz Puszczę Białowieską. 

W realizację zaangażowało się 
wiele osób, którym przyświecał 
wspólny cel: znalezienie odpowie-
dzi na pytanie, ile jestem w stanie 
ofiarować Chrystusowi. Uczestni-
cy – od dzieci w wieku szkolnym 
poczynając, a na osobach ponad 
siedemdziesięcioletnich kończąc – 
na pieszo, w ciemnościach, z zabra-
nymi z domu lub specjalnie przygo-
towanymi przez siebie na tę okazję 
krzyżami, niosąc osobiste intencje, 

pokonali tę wymagającą drogę.  
W to wspólne dzieło włączyli się 
mieszkańcy miejscowości znajdu-
jących się na trasie przemarszu, 
ustawiając wzdłuż drogi zapalo-
ne znicze, pięknie prezentujące 
się nocą. Oczekiwali na nadejście 
modlących się pielgrzymów, dołą-
czali do nich. Znaleźli się również 
życzliwi kierowcy, którzy swoimi 
autami zabezpieczali przemarsz, 
podwożąc osoby, którym nie zabrak- 
ło ducha, a jedynie nogi odmówiły 
posłuszeństwa.

– Szczególne podziękowania nale-
żą się Policji w Białowieży oraz Nad-
leśnictwu w Hajnówce – stwierdza 
organizator ks. Bogdan. – Bez nich 
nie byłaby możliwa nasza modli-
twa. Oczywiście nie mógłbym nie 
wspomnieć o Siostrach Klaryskach 
od Wieczystej Adoracji w Hajnówce, 
które nie tylko dzieliły z nami trud 
wędrówki, ale pozwalały mi złapać 
oddech, czytając fragmenty rozwa-
żań – dodaje z humorem ks. Bogdan. 
– A pozostałe siostry z kapelanem 
ks. Krzysztofem Kościeleckim czeka-
ły na nas w kościele, aby wspólnie 
z nami zakończyć Drogę Krzyżową 
krótkim nabożeństwem. Nie dali-
śmy im pospać... – podsumowuje 
z uśmiechem.

– Wielu tegorocznych uczestni-
ków już pyta nas o kolejną edycję. 
Dziękują za to duchowe wydarzenie, 
które połączyło w modlitwie archi-
diecezję białostocką i diecezję drohi-
czyńską. Pytają również ci, którym 
nie było dane z różnych względów 
wziąć udział. Jeżeli Pan Bóg pozwoli 
– za rok wyruszy Druga Puszczań-
ska Nocna Droga Krzyżowa. W tym 
roku mieliśmy zamówioną piękną 
pogodę, na zachętę, za rok może nie 
być tak łatwo! – kończy ks. Bogdan.

 Jan Bagiński
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Pierwsza Puszczańska 
Nocna Droga Krzyżowa

Z krzyżem ulicami

Ekstremalna Droga Krzyżowa
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Trasa liczyła 23 kilometry

Na nabożeństwo bardzo 
licznie przybyli parafianie

Chcąc doświadczyć choć 
w minimalnym stopniu tego, 
co nasz Zbawiciel, w EDK 
wyruszyło ok. 340 osób

niedziela podlaska

BIAŁOWIEŻA – 
HAJNÓWKA

WYSZKI – BIELSK PODLASKI

KORYTNICA
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Korytnica, parafia pw. św. Wawrzyńca Brańsk, parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Bielsk Podlaski, parafia pw. Najświętszej Opatrzności Bożej Łochów, parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 

Tokary, parafia pw. Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoBoćki, parafia pw. św. Józefa i św. Antoniego

fotorelacja
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W dniach 27-29 marca w parafii 
pw. św. Stanisława Biskupa 
Męczennika w Knychówku miały 
miejsce ćwiczenia duchowe, 
którym przewodniczył ks. Tadeusz 
Syczewski, rektor Wyższego Semi-
narium Duchownego w Drohiczy-
nie. Ksiądz Rektor przypomniał 
naszej wspólnocie sens życia 
i bycia prawdziwym chrześcija-
ninem. Jako wzór postawił nam 
osobę Jezusa Chrystusa

W naszej parafii od ośmiu lat w wielkopos- 
tnych rekolekcjach bierze czynny udział 

cała społeczność szkolna. Przygotowuje się 
do nich już od Środy Popielcowej, wspólnie 
uczestnicząc w  Mszy św. Dzieci i  młodzi 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym 
Bartkowie oraz z Zespołu Placówek Oświato-
wych w Korczewie przez cały okres Wielkiego 
Postu podczas lekcji religii przygotowują się 
do dobrego przeżycia tego świętego czasu. 

W pierwszym dniu rekolekcji (piątek), 
jak co roku, uczniowie wraz z nauczyciela-
mi uczestniczą w Drodze Krzyżowej, której 
ponadczterokilometrowa trasa wiedzie z Kor-
czewa do Knychówka. O godz. 10 wyruszają 

spod szkoły w Korczewie, by na godz. 12 
dotrzeć do knychowskiej świątyni. Proce-
sji przewodniczy administrator ks. Antoni 
Klukowski, inicjator i pomysłodawca naszej 
szkolnej Drogi Krzyżowej. Młodzieży towa-
rzyszą wierni z naszej parafii, a także wójt 
gminy Korczew Sławomir Wasilczuk. Pod-
czas procesji przy przydrożnych krzyżach 
rozważane są kolejne stacje. W czasie mar-
szu, przy akompaniamencie gitar, uczestnicy 
rekolekcyjnego wydarzenia śpiewają pieśni 
wielkopostne. W procesję zaangażowane są 
także służby porządkowe – policja oraz straż 
gminna, które czuwają nad bezpieczeństwem 
parafian podczas marszu drogą szybkiego 
ruchu. Przy świątyni zawsze wita nas pro-
boszcz ks. Mieczysław Onyśk wraz z księżmi 
rekolekcjonistą oraz spowiednikami.

Trzeciego dnia rekolekcji, w  Niedzielę 
Palmową, organizowany jest konkurs na 
najładniejszą palmę wielkanocną, zrobioną 
własnoręcznie. W tym roku zwyciężyła palma 
uczennicy klasy drugiej PSP w Nowym Bart-
kowie Kingi Bogaj. Piękna, kolorowa i bardzo 
duża. Można ją zobaczyć w naszym para-
fialnym kościele, gdzie zdobi główny ołtarz.

W tym roku mimo zmiennej wiosennej 
pogody aura nam dopisała. Podczas rekolek-
cji mieliśmy piękną, niemalże letnią pogo-
dę, zwłaszcza pierwszego dnia. Przy takiej 
wiosennej pogodzie łatwiej jest o  pogodę 
ducha, która była wyraźnie widoczna wśród 
uczestników naszych parafialnych ćwiczeń 
duchowych. Agata Chruściel
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SIOSTRY SERCANKI W ORLI
Orla, 1926 r. Kurs kroju dla dziewcząt

Sens bycia prawdziwym chrześcijaninem
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S ytuacja kościoła w XIX wieku na obsza-
rze Królestwa Polskiego była niezwykle 
trudna. Pogorszyła się drastycznie po 

upadku powstania listopadowego. Car Miko-
łaj I  przystąpił do rusyfikacji ziem polskich  
i uszczuplania praw katolików, a liczni duchowni 
podlegali represjom. Zostało zamkniętych ponad 
200 domów zakonnych. Powstanie styczniowe 
w 1863 r., do którego przystąpiło wielu księży 
diecezjalnych i  zakonnych, ściągnęło na kraj 
i Kościół najsurowsze represje. Wielu biskupów 
skazano na wygnanie, a wielu księży stracono. 
Skasowano też niemal wszystkie klasztory. Znie-
siono te, w których przebywało na stałe mniej niż 
8 osób, i te, które podejrzewano o sympatię dla 
powstania. Po ukazie carskim z 1864 r. pozostało 
jedynie 25 klasztorów męskich i 10 klasztorów 
żeńskich ze 140 zakonnicami. 

Z dziejów Sióstr Sercanek
Mimo srogiego prześladowania w  1885  r. 
zostało powołane do życia Zgromadzenie Córek 
Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny. 
Jego twórcą był bł. Honorat Koźmiński – kapu-
cyn, a współzałożycielką m. Paula Malecka. 
Warunki polityczne, w jakich powstawało zgro-
madzenie, wymusiły bezhabitową formę jego 
istnienia. Przez to siostry miały większą moż-
liwość dawania świadectwa swojego chrześ- 
cijańskiego życia nawet tam, gdzie według 
myślenia wielu zakonnica i ksiądz nie mieli 
wstępu. Charyzmatem zakonu jest szerzenie 
kultu Serca Maryi oraz opieka nad dziećmi 
i młodzieżą, szczególnie nad biednymi i sie-
rotami. 

DARIUSZ HORODECKI

Przy świątyni społeczność szkolną powitał proboszcz ks. Mieczysław Onyśk wraz z księżmi 
rekolekcjonistą oraz spowiednikami
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W początkowym okresie cała działalność 
młodego zgromadzenia została skierowana na 
tereny Rosji, tam, gdzie były większe skupiska 
polonijne, aby nieść pomoc polskim dzieciom 
oraz młodzieży w zachowaniu wiary i polskoś- 
ci. Siostry pracowały m.in. w: Żytomierzu, Peters-
burgu, Mohylewie, Moskwie, Smoleńsku, Kijowie, 
Tomsku, Irkucku i Pińsku. W 1905 r. były w 19 miej- 
scowościach, a ogólna liczba sióstr wynosiła 
182. Po objęciu rządów w Rosji w 1917 r. przez 
bolszewików stało się jasne, że prowadzone 
przez siostry placówki są zagrożone. Do 1923 r. 
wszystkie zakłady prowadzone przez siostry 
zostały oficjalnie przejęte przez władze sowieckie, 
a siostry zostały zwolnione z pracy. 

Swoje miejsce znalazły w odradzającej się 
Polsce. Lata dwudzieste to okres intensywnego 
organizowania opieki nad dziećmi opuszczonymi 
i  zaniedbanymi. Szczególnie potrzebowały jej 
dzieci, które w czasie wojny straciły rodziców, 
a wracały do kraju w grupach reemigrantów. 
Działalność sióstr skupiła się na wschodnich 
obszarach Polski – Polesiu, Podlasiu i Wołyniu.

Działalność na Podlasiu
W 1925  r. Siostry Sercanki trafiają do Biel-
ska Podlaskiego, by na prośbę starosty 
objąć Ochronkę Powiatową. Pierwszą prze-
łożoną domu w  Bielsku Podlaskim zostaje  
s. Scholastyka Sabatowska. Pod opieką sióstr 
pozostaje ok. 50 dzieci. Z  powodu ciężkich 
warunków mieszkaniowych zapada decyzja  
o przeniesieniu, w grudniu 1925 r., domu do 
Orli. W swoich wspomnieniach s. Scholastyka 
pisze: „W Orli w międzyczasie zorganizowała 

się nowa placówka w 4 domach się mieszcząca 
z kaplicą pięknie urządzoną (dzisiaj to moja 
kaplica – parafia pw. św. Józefa)”. Początkowo 
kaplicę umieszczono w jednej z sal ochronki dla 
dziewcząt, w jednym z drewnianych budynków. 
Poświęcenie kaplicy i pierwsze w niej nabożeń-
stwo odbyło się w Boże Narodzenie 1925 r.

Stopniowo zwiększa się liczba dzieci do ok. 
150. Wiekowo rozpiętość jest bardzo duża, od  
2 do 18 lat. Placówka utrzymywana przez Sejmik 
Powiatowy otrzymuje fundusze na żywność, 
ubrania dla wychowanków, pokrycie kosztów 
eksploatacji budynków oraz pensje dla perso-
nelu. Dzieci uczęszczają do miejscowej Szkoły 
Powszechnej, a starsze są kierowane na koszt 
Sejmiku Powiatowego do różnych miejscowości 
do szkół zawodowych. 

S. Scholastyka opuszcza Orlę w lipcu 1926 r. 
Przełożoną Domu pw. Opieki św. Józefa w Orli  
i kierowniczką sierocińca zostaje m. Eliza Stani-
sława Gołębiewska. W swoich „Wspomnieniach” 
zanotowała: „Praca kierowniczki domu dziecka 
mieszczącego się o 9 km od Bielska, we wsi Orla, 
była bardzo utrudniona: nie było kościoła na 
miejscu. Ksiądz dojeżdżał z Bielska raz na tydzień 
do kaplicy zakładowej, staraniem s. Scholastyki 
urządzonej. Pomimo wszystkich niedogodności, 
wynikających z oddalenia Bielska, dokąd często 
się jeździło jednym konikiem w sprawach aprowi-
zacji i administracji zakładu, pozostały najlepsze 
wspomnienia sióstr z tego okresu podniesienia 
i rozwoju miłej instytucji dla zgromadzenia. Zna-
lazł się kapelan – ks. Michał Tomaszewski z die-
cezji pińskiej dla opieki duchownej i nad kaplicą 
publiczną dla nielicznych katolików w Orli. Sej-
mik nie żałował pieniędzy na inwestycje i chociaż 

zmienił się starosta, to bezpośredni szef, sekretarz 
sejmiku p. Lisowski, z referentem Olszewskim 
serdecznie się opiekowali instytucją”.

W 1927  r. s. Elizę Gołębiewską zastępuje  
m. Janina Zofia Meleniewska. Zakład zatrudniał  
w tym czasie 12 sióstr, gospodarza i  zara-
zem furmana. Na wyposażeniu znajdowały 
się koń i wóz. Siostry opiekowały się chory-
mi na wsi. W  latach 1930-31 pracowały tu 
m.in.: wychowawczyni s. Helena Uszpolewicz,  
s. Aniela Szozdzińska, s. Leona Janielewicz, 
przy praniu s. Julia Wyszyńska, przy gotowaniu  
s. Emilia Bumbel, do pomocy s. Zyta Wężyk. Spo-
wiednikiem był ks. Tomaszewski. Zmniejszająca 
się liczba dzieci w sierocińcu powoduje podjęcie 
przez Sejmik Powiatowy decyzji o przeniesieniu 
zakładu, z dniem 30 czerwca 1932 r., do Bielska.

Tak zakończyła się siedmioletnia obecność 
Sióstr Sercanek w Orli, choć jeszcze przez długie 
lata pamiętano o ich wielkim zaangażowaniu 
i oddaniu lokalnej społeczności. 

Warto wspomnieć, że dzisiaj w użytkowanym 
przez siostry jedynym pozostałym z tego okresu 
budynku mieści się rzymskokatolicka kaplica. I
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SIOSTRY SERCANKI W ORLI
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Orla, ok. 1930 r. Sierociniec dla dzieci  
obojga płci prowadzony przez Zgromadze-
nie Córek Najczystszego Serca Najświęt-
szej Maryi Panny w latach 1925-32, budynek 
główny

Orla, ok.1930 r. Dziewczynki przy robocie ręcznej przed domem sierocińca.  
Druga z lewej kierowniczka sierocińca – s. Janina Zofia Meleniewska

Rok Życia Konsekrowanego
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P ielgrzymka do Ziemi Świętej 
to marzenie chyba każdego 
chrześcijanina. Gdyby 5 lat  

temu ktoś powiedział mi, że będę 
w miejscu, w którym urodził się, 
żył i umarł Jezus Chrystus, nie 
uwierzyłabym. Nawet przez myśl 
mi nie przeszło, że przejdę tą 
samą drogą, co Chrystus dźwi-
gający krzyż na Golgotę. Jestem 
wręcz pewna, że podobna myśl 
była w  głowie uczestników 
pielgrzymki do Ziemi Świętej, 
która odbyła się w dniach 7-14 
marca. Biuro pielgrzymuj.pl  
spełniło nasze marzenie oraz 
zadbało, aby był to czas nieza-
pomniany i bogaty w przeżycia. 
Duchową opiekę sprawował  

ks. Mariusz Boguszewski, który 
także dołożył wszelkich starań, 
aby czas spędzony w Ziemi Świę-
tej obfitował w  duchowe prze-
życia oraz głębokie spotkanie 
z  Bogiem i  Jego umiłowanym 
Synem. 

Naszą podróż rozpoczęliśmy od 
zwiedzania Cezarei, góry Karmel, 
Bazyliki Zwiastowania Pańskiego 
w Nazarecie. Ważnym miejscem 
dla pielgrzymujących małżeństw 
była Msza św. z  odnowieniem 
przyrzeczeń małżeńskich w Kanie 
Galilejskiej. Góra Błogosławieństw, 
Kafarnaum – miejsce, w którym 
mieszkał św. Piotr, góra Tabor, 
Bazylika Przemienienia Pańskiego, 
grób Łazarza – przyjaciela Pana 

Jezusa, Pole Pasterzy, Wieczernik, 
Ogród Oliwny, Góra Oliwna, kościół 
Pater Noster, Ein Karem – miejsce, 
w  którym mieszkał Zachariasz 
ze św. Elżbietą, góra Syjon, Grota 
Mleczna, Jezioro Galilejskie, Ścia-
na Płaczu w Jerozolimie, Bazylika 
Agonii – to tylko niektóre z miejsc 
odwiedzanych przez nas podczas 
pielgrzymki do Ziemi Świętej. 
Nie sposób jednak pominąć naj-
ważniejszych miejsc związanych 
z życiem Jezusa – Bazyliki Naro-
dzenia Pańskiego w Betlejem oraz 
Bazyliki Grobu Pańskiego w Jero-
zolimie. Miejsc, w których Boży 
Syn urodził się i zmartwychwstał. 
Śpiewając kolędy w Grocie Naro-
dzenia oraz patrząc na pusty grób, 
w którym przez trzy dni spoczy-
wało ciało Jezusa Chrystusa, nie-
jednemu zakręciła się łza w oku. 
Przejście drogą, którą podążał 
Jezus, dźwigając krzyż, wiedząc, 
że za chwilę zostanie ukrzyżowa-
ny, zrobiła ogromne wrażenie na 
każdym pielgrzymie. W skupieniu 
nieśliśmy krzyż, modląc się przy 
każdej stacji Drogi Krzyżowej i słu-
chając rozważań ks. Mariusza. 

Oprócz religijnych doświad-
czeń mogliśmy podziwiać piękną 
panoramę Jerozolimy, Ogrodów 
Bahaiskich, odbyć kąpiel w Morzu 
Martwym i spacer brzegiem Morza 
Śródziemnego, a  także zwiedzić 
Muzeum Holokaustu. Spacerując 
ulicami Betlejem, Nazaretu i Jero-

zolimy, mieliśmy okazję zetknąć 
się z różnorodną kulturą, religią 
i architekturą Izraela, które do tej 
pory znaliśmy jedynie z telewizji, 
prasy i Internetu. 

Tego, co przeżyliśmy, nie da się 
opisać w kilku słowach, to trzeba 
przeżyć samemu. Wspomnienia 
zostaną w naszych myślach do 
końca życia. Zachęcamy do piel-
grzymowania do kolebki chrześci-
jaństwa śladami Chrystusa razem 
z biurem pielgrzymuj.pl. I
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Jerozolima. Bazylika Grobu Bożego

Jerozolima. Droga Krzyżowa

Rzeka Jordan. Miejsce chrztu
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Czy wiesz, że...
Został powołany nowy skład 
Rady Kapłańskiej Diecezji 
Drohiczyńskiej.


