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C zterdzieści dni po zmartwych-
wstaniu na Górze Oliwnej 

Jezus na oczach swych uczniów, 
objawiając im się po raz ostatni, 
wzniósł się do nieba – pamiątkę 
tego znanego choćby z Dziejów 
Apostolskich (por. 1, 9-11) wyda-
rzenia obchodzimy dzisiejszej 
niedzieli. 

„Zmartwychwstanie Pańskie 
jest naszą nadzieją. Wniebowstą-
pienie zaś jest naszym uwielbie-
niem. W dzień swego narodzenia 
Pan dał świadectwo, że jest praw-
dziwym człowiekiem. W  dzień 
swego Wniebowstąpienia dał 
świadectwo, że jest Bogiem praw-
dziwym” – tak mówił w IV wieku 
św. Augustyn.

Wniebowstąpienie z  jednej 
strony jest ukoronowaniem życia 
ziemskiego Jezusa, z drugiej zaś 
to jakby testament skierowany do 
uczniów, a więc każdego z nas 
z osobna. Kiedy w natłoku róż-
nych codziennych trosk i zmagań 
nasze oczy kierują się zbytnio ku 
ziemi, co zdarza się nader często, 
Jezus – tak jak Apostołom na 
Górze Oliwnej – każe nam skie-
rować wzrok na niebo! Bo tam na 
nowo odnajdziemy siłę i radość, 
nową moc i nadzieję. A warunek? 
Musimy uznać, że On jest naszą 
Drogą, Prawdą i Życiem. 

Edyta Hartman

Patrząc w niebo

N iebo jest ciągle dla człowieka 
nieodgadnioną rzeczywistoś- 
cią, wiele razy kontestowaną, 

chociaż upragnioną tak bardzo jak 
nic na świecie… Postulat „raju na 
ziemi” (w różnych znaczeniach 
tego słowa) dawno stał się nieak-
tualny. Z drugiej strony – niebo, do 
którego wstępuje Jezus, nie cieszy 
się wielkim wzięciem, ponieważ 
droga do niego postrzegana jest 
jako zbyt trudna, a więc niemoż-
liwa do przejścia. Wniebowstą-
pienie Pańskie staje się w takim 
kontekście „bajeczką dla grzecz-
nych dzieci”, czymś odrealnionym 
i niedzisiejszym. Czy rzeczywiście 
tak jest? 

Dzieje Apostolskie przedstawiają 
wejście Chrystusa do nieba w spo-
sób bardzo zwięzły, akcentując 
zwłaszcza niezdolność uczniów do 
zrozumienia tego, co się napraw-
dę wydarzyło. Obecność Bożych 
wysłanników pozwala na uroczy-
stą proklamację odejścia Jezusa 
z widzialnego świata, a także na 
zapowiedź Jego powtórnego przyjś- 
cia na końcu czasów. W centrum 
oczekiwania staje Duch Święty, tłu-
macząc cierpliwie zbawcze nauki, 
które Apostołowie i ich następcy 
mają zanieść na krańce ziemi. On 
również udziela mocy do świadcze-
nia o Panu. Zadanie jest naglą-

ce, ale też konsekwencje głoszenia 
są niezwykle ostro zarysowane: 
autentycznie wierzący otrzymają 
zbawienie, gardzący wiarą staną 
w obliczu całkowitej klęski. Jezus 
wyposaża swoich wysłanników 
w dary (wyrzucanie złych duchów, 
mówienie językami, uzdrawianie 
chorych), mające potwierdzać 
prawdziwość słowa, jakie głoszą. 
Odejście Mistrza związane jest ści-
śle z „czasem Kościoła” – aż po 
powtórne przyjście Pana. Św. Pa- 
weł kontynuuje zapewne myśl 
Ewangelisty, gdy przedstawia 
owoce płynące z powiązania ze 
zbawczą posługą Jezusa: duch 
mądrości, światłe oczy serca, 
nadzieja powołania i otrzymania 
wiecznego dziedzictwa. Nauczyciel 
trwa w centrum wydarzeń – aż po 
czasy ostateczne.

Wniebowstąpienie Pańskie każe 
nam mocno stanąć na nogach 
i odrzucić wszelką małostkowość. 
Można słusznie powiedzieć, że 
dzięki Chrystusowi prawda 
o  domu Ojca staje się i  dzisiaj 
wręcz namacalna. W Nim speł-
nia się ludzkie pragnienie: niewi-
dzialna Głowa Kościoła przebywa 
już tam, gdzie my spodziewa-
my się być. Wszystko to razem 
wzięte prowadzi nas do „prozy 
życia”, czyli podjęcia kolejnych 
dni jako swoistego „wstępowa-
nia do nieba”. Z Jezusa możemy 
zaczerpnąć w sakramentach kolej-
ną porcję łask, wiedząc, że budują 
one w naszym wnętrzu królestwo 
Boże. Pozostając na ziemi, coraz 
mocniej i prawdziwiej stajemy się 
obywatelami nieba.

Ks. Tomasz Pełszyk

ZDOBĄDŹMY NIEBO! 

w numerze: 

Wywiad z pochodzącą z Sokołowa Podlaskiego  
s. Stefanią Grażyną Korbuszewską, loretanką

Podsumowanie diecezjalnego konkursu dla szkół 
specjalnych „Szanuj życie, bo jest święte”

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Ten, kto oddaje część Bogu, 
jednocześnie oddaje 
szacunek człowiekowi. 
Wszystkie systemy, 
które były przeciw Bogu, 
obracały się też 
przeciw człowiekowi.

Bp Tadeusz Pikus 

„Ten Jezus, 
wzięty od was do nieba, 
przyjdzie tak samo, 
jak widzieliście Go 

wstępującego do nieba”  
  (Dz 1, 11)
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R ektor Wyższego Seminarium Duchownego w Dro-
hiczynie ks. prał. dr hab. Tadeusz Syczewski, 

profesor KUL, odebrał uroczyście 30 kwietnia na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, 
przyznany mu przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Brązowy Medal Zasługi. 

Medal Zasługi za Długoletnią Służbę jest nagrodą 
dla osób, które położyły zasługi dla państwa lub 
obywateli przynoszące im znaczną korzyść. 

Rektor WSD w Drohiczynie ks. Tadeusz Syczewski 
jest również wieloletnim pracownikiem naukowym 
i wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, wikariuszem generalnym diecezji drohi-
czyńskiej, zasiada w licznych komisjach i radach 
diecezjalnych. Ofiarnie angażuje się w  dzieło 
wychowania kolejnych pokoleń kapłańskich, roz-

wój naukowy i  działalność duszpasterską. Jest 
kanonikiem gremialnym Drohiczyńskiej Kapitu-
ły Katedralnej oraz prałatem honorowym Jego 
Świątobliwości. Otrzymał także tytuł honorowego 
obywatela gminy Brańsk, na terenie której znajduje 
się jego rodzinna miejscowość Załuskie Koronne. 

Ks. Artur Płachno

II

niedziela podlaska

krótko
 STERDYŃ
W dniach 28 kwietnia i 3 maja 
w parafii pw. św. Anny bp Ta- 
deusz Pikus przeprowadził wizy-
tację kanoniczną. 

DROHICZYN
W dniach 30 kwietnia – 3 maja 
Diecezjalna Szkoła Nowej Ewan-
gelizacji św. Józefa w Drohiczynie 
zorganizowała kurs „Jan”. 

DROHICZYN – BROK
W dniach 1-2 maja z Drohiczyna 
do Broku pod hasłem: „Misja 
Młodych – Bugiem do Krakowa!” 
odbywał się spływ kajakowy 
zorganizowany przez KSM naszej 
diecezji. Rozpoczął się on Mszą 
św. w katedrze drohiczyńskiej.

BROK
W dniach 1-3 maja w Nadbu-
żańskim Ośrodku Edukacji „Noe” 
i Parku Linowym nastąpiło otwar-
cie sezonu 2015. 

ŁAZÓWEK
2 maja w sanktuarium Matki 
Bożej Pocieszenia na wiosennym 
czuwaniu modlitewnym spotkali 
się członkowie kółek Żywego 
Różańca i wspólnot maryjnych 
z dekanatów: łochowskiego, 
sokołowskiego, sterdyńskiego 
i węgrowskiego. Eucharystii prze-
wodniczył bp Tadeusz Pikus. 

SIEMIATYCZE
3 maja uroczystej Mszy św. 
w kościele pw. św. Andrzeja Boboli 
w intencji Ojczyzny przewodniczył 
biskup senior Antoni Dydycz. 

CIECHANOWIEC
3 maja w parafii pw. Trójcy Prze-
najświętszej została odprawiona 
Msza św. w intencji Ojczyzny, 
następnie w sali COKiS odbyła się 
akademia patriotyczna.

BIELSK PODLASKI
3 maja w bazylice odprawiono 
Mszę św. w intencji Ojczyzny, po 
której przed pomnikiem Jana 
Pawła II i Niepodległości miała 
miejsce uroczystość patriotyczna.

Ks. Krzysztof Żero

NOWA PŁYTA DROHICZYŃSKICH WARSZTATÓW 
MUZYKI LITURGICZNEJ
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30 kwietnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  
ks. Tadeusz Syczewski odebrał  Brązowy Medal Zasługi

U kazała się kolejna płyta Drohi-
czyńskich Warsztatów Muzyki 

Liturgicznej zatytułowana „Czu-
waj, wiaro!”. Jest to ich druga 
płyta z utworami o charakterze 
patriotycznym i  polskim. Znaj-
duje się na niej 15 historycznych 
pieśni, utworów powstańczych, 
stanu wojennego oraz nowe 
nagranie pieśni przypominającej 
spotkanie ze św. Janem Pawłem II  
w Drohiczynie. 

Płyta została dedykowana 
przez wykonawców biskupowi 
seniorowi Antoniemu Dydyczowi 
w podzięce za jego wsparcie i oso-
biste zaangażowanie w działal-
ność Drohiczyńskich Warsztatów 
Muzyki Liturgicznej. 

Nagranie materiału odbyło się 
na terenie parafii Nurzec Sta-
cja. Miejscem nagrań był kościół 
parafialny, który został udostęp-
niony dzięki życzliwości i wspar-
ciu ks. Jerzego Olszewskiego. 

Drohiczyńskie Warsztaty Muzy-
ki Liturgicznej to projekt utworzo-

ny w 2008 r. przez młodych ludzi, 
spotykających się na terenie die-
cezji drohiczyńskiej, by wspólnie 
przez modlitwę i  rozwój pasji, 
jaką jest muzyka, zbliżać się do 
Boga. Ten szczególny chór liczy 
już ponad 140 osób. Warsztaty 
przygotowują oprawę muzyczną 
licznych uroczystości o charakte-
rze diecezjalnym i ogólnopolskim, 
a także koncertują w Polsce i za 
granicą. Wydały one także kilka 
płyt z kolędami oraz pieśniami 
maryjnymi. Duchową opiekę 
sprawuje nad nimi ks. Tomasz 
Szmurło – sekretarz biskupa dro-
hiczyńskiego Tadeusza Pikusa, 
a  młodzież spotyka się kilka 

razy w  ciągu roku na 
warsztatach, podczas 
których, oprócz forma-
cji duchowej, ćwiczy 
umiejętności wokalne 
i  opracowuje nowy 
repertuar.

Patronat honorowy 
nad płytą objęli bp An- 

toni Dydycz i Burmistrz Miasta 
Siemiatycze, zaś patronat medial-
ny: Katolickie Radio Podlasie, 
Regionalny Portal Informacyj-
ny Podlasie 24 oraz „Niedziela 
Podlaska”. 

Utworów zamieszczonych na 
płycie można było posłuchać 
w niedzielę 3 maja po Mszy św., 
odprawionej przez biskupa senio-
ra Antoniego Dydycza w kościele 
pw. św. Andrzeja Boboli w Sie-
miatyczach, na koncercie „Dom 
rodzinny, Ojczyzna” z udziałem 
aktora Jerzego Zelnika i Drohi-
czyńskich Warsztatów Muzyki 
Liturgicznej z orkiestrą. 

Jan Krakowski

„Czuwaj, 
wiaro!”

Rektor WSD w Drohiczynie 
odznaczony 
Medalem Zasługi
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W 1926 r. na światowej konferencji 
skautingu postanowiono, że  

23 kwietnia, czyli dzień wspomnie-
nia św. Jerzego, męczennika, będzie 
świętem skautowym. Z tej okazji 
w piątek 24 kwietnia harcerze ZHP 
im. Janusza Korczaka w Sokołowie 
Podlaskim już po raz ósmy uczest-
niczyli w pielgrzymce do sanktu-
arium Matki Bożej Pocieszycielki 
Strapionych w Miedznie. W  tym 
roku pielgrzymka miała szczególny 
charakter ze względu na obchodzo-
ny jubileusz stulecia sokołowskiego 
harcerstwa.

W licznej grupie pielgrzymów byli 
przedstawiciele wielu środowisk 
hufca na czele z komendantką hm. 
Bożenną Hardej. Nie zabrakło ks. 
pwd. Tomasza Szmurło – kapelana 
sokołowskiego hufca oraz przyja-
ciela sokołowskich harcerzy ks. To- 
masza Żukowskiego z parafii pw. Nie- 
pokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny w Sokołowie Podla-
skim. Wiosenna pogoda sprzyjała 
wędrówce, chociaż dla niektórych 
młodziutkich pielgrzymów dystans 
16 km okazał się nie do pokonania 
pieszo.

W Miedznie na sokołowskich 
harcerzy czekali już przedstawi-

ciele Hufca Doliny Liwca na czele 
z zaprzyjaźnioną 23. Drużyną Star-
szoharcerską „Wataha” im. Wandy 
Rutkiewicz z  Miedzny. Wszyscy 
wzięli udział w uroczystej Mszy św, 
którą sprawował ks. Tomasz Szmur-
ło w  koncelebrze pięciu innych 
kapłanów. Okolicznościowe kazanie 
nawiązujące do życia św. Jerzego 
wygłosił ks. Krzysztof Rzepczyń-
ski, wikariusz parafii w Miedznie 
i kapelan węgrowskiego hufca.  Po 
zakończeniu nabożeństwa harcerze 
odśpiewali „Modlitwę harcerską” 
i razem z ks. Tomaszem Szmurło 
i  ks. Krzysztofem Rzepczyńskim 
udali się do Gminnego Ośrodka Kul-

tury na słodki poczęstunek, przy-
gotowany przez gościnnych gospo-
darzy – Dorotę Kuczyńską, dyrektor 
Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w  Miedznie, i  dh. Ag- 
nieszkę Turemkę, drużynową 23. DSh  
„Wataha” z Miedzny wraz z har-
cerkami i harcerzami. Nie zabrakło 
wspólnych śpiewów przy dźwię-
kach gitar, rozmów o  jubileuszu 
i wakacyjnych planach i wspania-
łej harcerskiej atmosfery. Spotka-
nie zakończyło się tradycyjnym 
zawiązaniem kręgu, odśpiewa-
niem pieśni „Bratnie słowo” i iskrą  
przyjaźni. 

Jadwiga Ostromecka

III

wiadomości

Pielgrzymka w dzień święta skautów zapraszamy
SŁUŻBA ZDROWIA

W dniach 23-24 maja przedsta-
wiciele służby zdrowia wezmą 
udział w 91. Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Pracowników Służby 
Zdrowia na Jasną Górę. Z na-
szej diecezji organizowana jest 
pielgrzymka na Jasną Górę i do 
sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Krakowie-Łagiewnikach. Więcej 
informacji u diecezjalnego  
duszpasterza służby zdrowia  
ks. Jarosława Kuźmickiego,  
tel. 500-253-653.

DNI BIELSKA PODLASKIEGO
W dniach 29 maja – 1 czerwca 
w Bielsku Podlaskim odbędą 
się 36. Dni Bielska Podlaskiego. 
W programie m.in.: prezentacja 
dorobku w dziedzinie społecznej, 
kulturalnej i gospodarczej. Będzie 
też wiele imprez o różnorodnym 
charakterze, takich jak festiwale, 
jarmarki, koncerty zespołów, 
wystawy plastyczne, spotkania 
poetyckie, koncerty gwiazd pol-
skiej sceny muzycznej i inne.

FORMACJA KAPŁANÓW
30 maja (sobota) w budynku 
WSD w Drohiczynie o godz. 9.30 
rozpocznie się spotkanie księży 
wyświęconych w latach 2010- 
-2014.  

JARMARK JAGIELLOŃSKI
30 maja w Amfiteatrze Miejskim 
w Bielsku Podlaskim odbędzie się 
8. Jarmark Jagielloński. W pro-
gramie m.in.: promocja wyrobów 
rzemiosła artystycznego, regio-
nalnych produktów, prezentacja 
gospodarstw agroturystycznych 
z udziałem twórców i ludowych 
zespołów z województwa podla-
skiego. 

DZIEŃ RODZINY
31 maja Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Kleszczelach 
organizuje Dzień Rodziny. Będzie 
to impreza integracyjna pod 
patronatem parafii rzymskoka-
tolickiej i prawosławnej, mająca 
na celu utrzymanie wzajemnych 
relacji kulturowo-wyznaniowych.  
 Ks. Krzysztof Żero

MIEDZNA
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W piątek 24 kwietnia w Zespo-
le Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Sokołowie Podlaskim 
odbyła się niecodzienna uroczy-
stość. Ks. Krzysztof Kisielewicz, 
proboszcz parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego, w obecności ks. Walerego 
Tomaszewskiego, wikariusza para-
fii i szkolnego katechety, poświęcił 
nowy szkolny sprzęt – 24-miejsco-
wy bus marki Mercedes i ciągnik 
rolniczy John Deer 5075E oraz 
siłownię zewnętrzną. W uroczystoś- 
ci uczestniczyli: dyrekcja szkoły, 
przedstawiciele kadry nauczyciel-
skiej i grupa uczniów. 

Nowoczesny ciągnik zastąpi 
na zajęciach wiekowego ursusa, 
bus ułatwi wyjazdy na praktyki 
do okolicznych gospodarstw, na 

spotkania edukacyjne i wycieczki. 
Pojazdy zostały zakupione przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Dużym zainteresowaniem 
uczniów cieszy się też zlokalizo-
wana tuż przy głównym wejściu 
siłownia. Sprzęt do siłowni zaku-
piono w ramach kolejnego projek-
tu, którego realizację rozpoczęto 
w ZSCKR. Dyrekcja szkoły już pla-

nuje kolejne inwestycje – boisko 
z prawdziwego zdarzenia i budy-
nek siłowni. Niedawno warsztaty 
i  pracownie przedmiotowe pla-
cówki wyposażono w nowoczesny 
sprzęt oraz kompleksowo wyre-
montowano budynek. Uczniowie 
ZSCKR mają coraz lepsze warunki 
do nauki i rekreacji.  

Jadwiga Ostromecka

Dla bezpiecznego korzystania
SOKOŁÓW PODLASKI
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Wiosenna pogoda sprzyjała wędrówce

Nowy szkolny sprzęt poświęcił  
ks. Krzysztof Kisielewicz 
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W czwartek 30 kwietnia w Sie-
miatyckim Ośrodku Kultu-
ry zorganizowano koncert 

„Abba, Ojcze” w  wykonaniu 
Studia Piosenki i  Chóru Pieśni 
Narodowej działających przy SOK 
oraz orkiestry dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Usłyszeć można 
było znane pieśni, które każdemu 
przywodzą na myśl postać św. 
Jana Pawła II, jak i zupełnie nowe 
utworzy nawiązujące do tej wspa-
niałej postaci. Po zakończeniu 
części muzycznej podsumowano 
konkurs plastyczny „Rodzina”. 
Do konkursu zgłoszono 119 prac, 
których autorami byli uczniowie 
siemiatyckich szkół. Komisja 
w składzie: ks. Piotr Wójcik, Jolan-
ta Sidorowicz, dyrektor Siemia-
tyckiego Ośrodka Kultury, oraz 
Renata Prokopiak, instruktor SOK, 
autorom najlepszych prac przy-
znała 12 równorzędnych nagród. 

Ks. Stanisław Ulaczyk wystąpił 
z prelekcją „Rodzina w nauczaniu 
Jana Pawła II”. W swoim wystą-
pieniu zachęcał do lektury adhor-
tacji apostolskiej św. Jana Paw- 
ła II o zadaniach rodziny chrze-
ścijańskiej w świecie współcze-
snym.

W trakcie uroczystości można 
było oglądać wystawę fotografii 
„Jan Paweł II – Apostoł Poko-
ju”. Na wystawie przygotowanej 
przez Katolickie Centrum Kultury 
w Krakowie zgromadzono niepo-
wtarzalne zdjęcia, których auto-
rami są papieski fotograf Arturo 
Mari oraz Koreańczyk Baik Nam 
Sik. Otwarto też wystawę prac 
konkursowych dzieci i młodzie-
ży. Na wystawie zaprezentowa-
no nie tylko prace nagrodzone 
w konkursie „Rodzina”, ale także 
te, które nie zdobyły nagrody, 
a  zdaniem organizatorów kon-
kursu zasługują na chwilę uwagi 
i refleksji.

Dalsze uroczystości w  ramach 
Dni Dziękczynienia w  roczni-
cę kanonizacji św. Jana Pawła II 
odbyły 1 maja. Mieszkańcy, przed-
stawiciele duchowieństwa, władz, 
instytucji zakładów pracy i stowa-
rzyszeń złożyli kwiaty przy pomni-
ku św. Jana Pawła II. W kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny odprawiono Mszę św., 
której przewodniczył bp Tadeusz 
Pikus.  Zwracając się do zebranych, 
Ksiądz Biskup wyraził uznanie za 
pamięć i wdzięczność, jaką kieruje-
my do Boga za życie, za świadectwo 
i posługę apostolską św. Jana Pawła 
II. Św. Jan Paweł II był niezwykłym 
świadkiem naszych czasów. 

Po Eucharystii wierni wysłucha-
li koncertu „Dla Ciebie, Ojcze”. Pod-
czas koncertu wystąpili: Izabela 
Kiryluk – sopran, Adam Bańkow-
ski – bas, Urszula Kadłubowska –  
obój, Michał Kopyciński – organy, 
Łukasz Kraujutowicz – organy. 
Starannie dobrane utwory połą-
czone były z  projekcją krótkich 
filmów, na których alumni V roku 
Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Drohiczynie odczytywali 
fragmenty przemówień św. Jana 
Pawła II. Podobnie jak podczas 
kameralnych spotkań z muzyką 
organową cały koncert można 
było oglądać na dużym ekranie. 
Obsługą projekcji zajął się Jaro-
sław Kasperuk. 

Organizatorami uroczystości 
byli ks. Stanisław Ulaczyk i bur-
mistrz Siemiatycz Piotr Sinia-
kowicz. W  ich imieniu wszyst-
kim osobom zaangażowanym  
w przygotowania, duchowieństwu 
i  mieszkańcom uczestniczącym 
w spotkaniach dziękowała dyrek-
tor Siemiatyckiego Ośrodka Kul-
tury Jolanta Sidorowicz.

Dni Dziękczynienia w  roczni-
cę kanonizacji św. Jana Pawła II 
zakończył Apel maryjny.  I

IV

DNI DZIĘKCZYNIENIA
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W dniach 30 kwietnia – 1 maja w Siemiatyczach odbyły się Dni Dziękczynienia 
w rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II

niedziela podlaska

Podczas koncertu „Abba, Ojcze” usłyczeć można było pieśni nawią-
zujące do św. Jana Pawła II

Drugiego dnia w uroczystościach w ramach Dni Dziekczynienia 
uczestniczył bp Tadeusz Pikus

AGNIESZKA BOLEWSKA-IWANIUK

Jedna z nagrodzonych 
prac w konkursie 

plastycznym „Rodzina”
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K onkurs już po raz drugi został zorgani-
zowany przez Wydział Katechezy Kurii 
Diecezjalnej w Drohiczynie oraz Zespół 

Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Soko-
łowie Podlaskim pod honorowym patronatem: 
biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa, 
senatora RP Waldemara  Kraski, podlaskie-
go kuratora oświaty Jerzego Kiszkiela, p.o. 
mazowieckiego kuratora oświaty Katarzyny 
Góralskiej, starosty sokołowskiego Leszka 
Iwaniuka, Instytutu Teologii Pastoralnej 
i  Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II oraz parafii pw. 
św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim. 

W konkursie wzięło udział 10 placówek 
szkolno-wychowawczych z  województw: 
mazowieckiego, podlaskiego i  lubelskiego, 
z  których wpłynęło   łącznie 97  prac pla-
stycznych. Komisja konkursowa nagrodziła 
27 prac w trzech kategoriach i 3 wyróżniła. 

W uroczystości rozdania nagród uczestni-
czył bp Tadeusz Pikus. Obecni byli również: 
dyrektor Wydziału Katechezy Kurii Diece-
zjalnej w  Drohiczynie ks. Krzysztof Miel-
nicki, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych 
im. Jana Pawła II w  Sokołowie Podlaskim 
Beata Biernat, proboszcz parafii salezjańskiej 
w Sokołowie ks. Stanisław Stachal, sekretarz 
biskupa drohiczyńskiego ks. Tomasz Szmurło, 
wicestarosta sokołowski Marta Sosnowska, 
wizytator siedleckiej delegatury Mazowiec-
kiego Kuratorium Oświaty Alina Dudek, 
reprezentantka senatora Waldemara Kraski 
Joanna Malinowska oraz przedstawiciele 
placówek wychowawczych wraz z uczniami 
i laureatami konkursu. 

Ks. Mielnicki powiedział, ze konkurs został 
ogłoszony 15 lutego, a jego główne cele to 

pogłębienie rozumienia prawd zawartych 
w 5. przykazaniu Dekalogu „Nie zabijaj” oraz 
skierowanie uwagi na zagadnienia związa-
ne z ochroną życia i jego zdrowym trybem, 
a  także wzmacnianie znaczenia rodziny 
w życiu społecznym oraz integracja rodzin, 
wychowujących dzieci niepełnosprawne. 
Pogratulował on nie tylko zwycięzcom, ale 
także wszystkim uczestnikom, ich opiekunom 
i rodzicom, którzy się zaangażowali. – Wszys- 
cy jesteśmy zwycięzcami, gdyż dzięki temu 
konkursowi mogliśmy jeszcze lepiej zgłębić 
prawdę, że życie jest najcenniejszym darem, 
jaki otrzymaliśmy od Pana Boga i należy je 
chronić – powiedział ks. Krzysztof, zachęca-

jąc do uczestnictwa w kolejnym konkursie 
w przyszłym roku. 

Uczniowie zaprezentowali program arty-
styczny, nawiązujący do tematyki konkursu, 
podkreślając również potrzebę dbałości nie 
tylko o życie doczesne, ale również o wieczne.

Laureaci odebrali nagrody z rąk bp. Tade-
usza Pikusa, wicestarosty Marty Sosnowskiej 
oraz ks. Krzysztofa Mielnickiego. Dyrekcja 
sokołowskiej placówki podziękowała Księdzu 
Biskupowi i ks. Mielnickiemu za otwartość 
i współpracę oraz sponsorom. Bp Pikus prze-
kazał zaś specjalne dyplomy Beacie Biernat –  
dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana  
Pawła II w Sokołowie Podlaskim i Urszuli 
Krzymowskiej i Grażynie Jarosz – jej współ-
pracownicom w organizacji konkursu. Goście 
otrzymali wydanie albumowe nagrodzonych 
prac oraz piernikowe serca. 

Zabierając głos, Ksiądz Biskup powiedział 
że obrazy laureatów, widoczne na zorganizo-
wanej wystawie, są dziełem sztuki. Pogratu-
lował wszystkim, którzy brali udział w kon-
kursie. – Kiedyś pokazano obraz. Ten zaś, kto 
go oglądał, powiedział: „Ale piękna rama!”. 
Tutaj mamy zarówno piękny obraz, jak też 
bardzo piękną ramę. Tą ramą był program 
artystyczny z  bardzo pięknymi i  mądrymi 
tekstami, pięknie recytowanymi i śpiewami, 
które pobudziły wszystkich do włączenia się. 
Przypomniał wezwanie św. Jana Pawła II, 
który apelował, aby uczynić ze swego życia 
coś wielkiego. Zakończył zaś słowami: – Bez 
miłości życie jest za trudne tutaj, na ziemi, 
gdzie są złość, cierpienie, grzech i  śmierć. 
(...) Bardzo ważne jest też, aby kochać siebie, 
czyli zaakceptować się takim, jakim się jest, 
czyli swoje życie, oraz wymagać od siebie. I

V

wydarzenia

SZANUJ ŻYCIE, BO JEST ŚWIĘTE

30 kwietnia 
w Zespole Szkół 
Specjalnych 
im. Jana Pawła II 
w Sokołowie Pod-
laskim odbyło się 
podsumowanie 
diecezjalnego 
konkursu dla szkół 
specjalnych „Szanuj 
życie, bo jest święte”Zd
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Uczniowie zaprezentowali program 
artystyczny, nawiązujący do tematyki 

konkursu, podkreślając również 
potrzebę dbałości nie tylko o życie 

doczesne, ale również o wieczne

Laureaci odebrali nagrody 
z rąk m.in. bp. Tadeusza Pikusa

Nie obyło się bez pamiątkowej fotografii

KS. ARTUR PŁACHNO
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P omnik został usytuowany pod istniejącym 
już wysokim krzyżem przy kościele Sióstr 
Klarysek od Wieczystej Adoracji, a uro-

czystość rozpoczęła Eucharystia w intencji 
pomordowanych i  Ojczyzny, celebrowana 
w tej świątyni przez bp. Tadeusza Pikusa. 

W homilii bp Tadeusz Pikus powiedział, że 
święto Konstytucji 3 maja to święto wszyst-
kich Polaków. – Przeżywają oni to święto 
z różnych motywów, ale gdy chodzi o Kościół, 
to oddaje on cześć Najświętszej Maryi Pannie 
Królowej Polski, którą Jezus Chrystus z krzyża 
dał jako Matkę wszystkim uczniom Chrystu-
sowym, a każdego z nich polecił jako syna 
i córkę Matce Bożej. Wspominając poległych 
pod Smoleńskiem, powiedział, że byli to 
ludzie różnych wyznań i poglądów, połączeni 
jednym odejściem z tej ziemi. 

Bp Tadeusz Pikus podzielił się również 
osobistym wspomnieniem tamtego wydarze-
nia. Miał on lecieć z tą delegacją do Katynia. 
Mówił: – Rozstrzygaliśmy, kiedy mam pole-
cieć, czy 7 kwietnia w środę, czy 10 kwietnia 
w sobotę. Ostatecznie poleciałem 7 kwietnia. 
Przeżywałem w Katyniu modlitwę ekume-
niczną z przedstawicielami różnych wyznań. 
W sobotę dowiedziałem się, że tym samym 
samolotem poleciało wielu moich znajomych. 
Do dzisiaj wspominam tych ludzi, a także to 
miejsce, gdzie lądowaliśmy na tym samym 
lotnisku. Dlatego pamiętam o nich w spo-
sób szczególny, kiedy oddajemy wspólnie 

i publicznie im szacu-
nek i hołd. Wędrowa-
li, aby oddać pomor-
dowanym szacunek 
i  cześć. (…) Chcemy 
ogarnąć naszą modli-
twą ofiary, dziękując 
za ich życie i  wielki  
wkład w życie naszej 
ojczyzny. Chcemy pro- 
sić, aby każdą z osob- 
na Bóg ogarnął swym 
miłosierdziem. Wszys- 
cy zmierzmy ku temu 
samemu celowi. Jest 
to wędrówka przez 
ziemię do innego świata, na którym nie ma 
cierpienia, łez, śmierci ani bólu – podkreślił 
Ksiądz Biskup. 

Na koniec zaapelował: – Musimy prosić 
Boga o to, abyśmy mogli pokonać to, co hańbi 
nas wielokrotnie, kiedy zasłona niechęci, 
nienawiści i  kłamstwa przysłania godne 
pożegnanie z tymi, którzy odeszli. Usunię-
cie tej zasłony pozwoliłoby nam umieć żyć 
z tymi, którzy odeszli, i łączyć się duchowo. 
Abyśmy mogli usunąć to, co odgradza nas od 
ofiar, które oddały życie, i umieli z nimi żyć! 

Odsłonięcia pomnika dokonali: posłowie 
na Sejm RP Krzysztof Jurgiel i Dariusz Piont-
kowski oraz radny Sejmiku Województwa 
Podlaskiego Henryk Łukaszewicz. Poświę-

cili go bp Tadeusz Pikus oraz prawosławny 
dziekan hajnowski ks. mitrat Michał Niegie-
rewicz. Powiatowe, miejskie i gminne władze 
samorządowe, przedstawiciele służb mun- 
durowych organizacji i stowarzyszeń złożyli 
pod nim wieńce. 

Na uroczystości specjalne wyrazy łączności 
duchowej i modlitewnej przesłali drohiczyń-
ski biskup senior Antoni Dydycz oraz były 
premier Jarosław Kaczyński. Wzięli w nich 
udział: duchowni katoliccy z  archidiece-
zji białostockiej i  diecezji drohiczyńskiej, 
duchowni prawosławni, siostry zakonne, 
delegacje szkół, harcerze, poczty sztanda-
rowe, dęta orkiestra strażacka i mieszkańcy 
miasta.  I

VI

niedziela podlaska

2 maja w Hajnówce miała miejsce uroczystość 
odsłonięcia i poświęcenia obelisku Smoleńsk 
2010 – Katyń 1940, na którym pod symbolem 
godła narodowego i obok wizerunku anioła 
widnieje napis: „Pamięci 96 Polaków na czele 
z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, któ-
rzy 10 kwietnia 2010 r. zginęli w katastrofie 
lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na uro-
czystości upamiętnienia 70. rocznicy sowiec-
kiej zbrodni ludobójstwa w Lesie Katyńskim 
dokonanej na jeńcach wojennych, oficerach 
Wojska Polskiego w 1940 r. – 2 maja 2015 r., 
mieszkańcy Hajnówki”

Uczestnicy uroczystości

Pomnik Smoleńsk 2010 – Katyń 1940 poświęcił m.in. bp Tadeusz Pikus

POMNIK OFIAR KATYNIA I KATASTROFY 
POD SMOLEŃSKIEM STANĄŁ W HAJNÓWCE
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JADWIGA OSTROMECKA: – Od 
szkolnych lat Siostry w  Sokoło-
wie minęło już prawie 30 lat, ale 
w pamięci na pewno zostali ludzie 
i wydarzenia? 

S. STEFANIA GRAŻYNA KOR-
BUSZEWSKA: – Pamiętam rodzi-
nę, wspólny wieczorny pacierz, 
pracowitych rodziców, ich wyma-
gającą miłość, serdeczną miłość 
starszego brata, pomoc w pracach 
domowych, wyjazdy do rodziny na 
wieś: na żniwa, wykopki i z wizy-
tami. W  pamięci pozostały też 
różne dziecięce przygody. W przed-
szkolu i  szkole ceniłam sobie 
rodzinną atmosferę, różnorodność 
zajęć oraz żywy kontakt między 
nami uczniami. Podczas wakacji 
były rodzinne wyjazdy, kolonie, 
kilkudniowe pielgrzymki scholi 
parafialnej z  ks. Władysławem 
Pietrzakiem do polskich sanktuar- 
iów maryjnych oraz rekolekcje 
oazowe. Zawsze ceniłam sobie 
ks. Stanisława Falkowskiego, 
który kształtował w nas ducha 
patriotycznego. Lubiłam śpiewać, 
śpiewałam w scholi parafialnej, 
chórze szkolnym, w gronie rodzin-
nym i w młodzieżowym zespole 
oazowym. 

– Kto pomógł Siostrze w rozpozna-
niu powołania zakonnego? 

– W czasie szkoły podstawowej 
nawiedzaliśmy kościół i klasztor 
w Starym Sączu, w którym żyła 
św. Kinga. Na słowa siostry klary-
ski, która opowiadała nam o tym 
miejscu, dałam sobie następującą 
odpowiedź w sercu: „Tak, jak tylko 
skończę szkołę, pójdę do klaszto-
ru”. Wyjeżdżałam na rekolekcje 
oazowe, także na tzw. rekolek-
cje powołaniowe organizowane 
przez siostry loretanki w Loretto 
k. Wyszkowa, uczestniczyłam 
w codziennej Mszy św. Umocnienie 
przychodziło podczas modlitwy 
osobistej i  ze słów Pisma Świę-
tego. W dojrzewaniu powołania 

zakonnego i podjęciu ostatecznej 
decyzji towarzyszyła mi s. Alojza, 
loretanka.  Częste spotkania z lore-
tankami przeradzały się w bliższe 
znajomości i  dawały możliwość 
lepszego przypatrywania się ich 
życiu oraz powołaniu. Można 
było porozmawiać, pośmiać się 
i  pomodlić, poczuć się po pro-
stu jak w  rodzinie, a wszystko 
to z uwzględnieniem duchowej 
płaszczyzny życia. 

– Czym dla Siostry jest powołanie? 
– Jest odpowiedzią na Boże 

wezwanie do tego, aby wejść na 
drogę, która prowadzi do Boga 
i jest Jego nieustannym poszuki-
waniem. Złożyć Bogu dar ze swoje-
go życia dla Chrystusa i Ewangelii. 
Żyć w czystości, ubóstwie i posłu-
szeństwie, aby iść śladami Pana 
Jezusa. Takie trwanie przy Bogu 
daje mi szczęście nieporównywal-
ne z czymkolwiek innym.

– Co powiedziałaby Siostra o swoim 
zgromadzeniu? 

– Zgromadzenie Sióstr Matki 
Bożej Loretańskiej zostało założo-
ne w 1920 r. w Warszawie przez 
bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, 
który urodził się w  Korzeniów-

ce niedaleko Drohiczyna. Ten 
niezwykle gorliwy kapłan, aby 
odwdzięczyć się Panu Bogu za 
łaskę powołania kapłańskiego, 
podejmował różne inicjatywy 
duszpasterskie. Rozpoczął m.in. 
działalność wydawniczą, dzię-
ki której dostarczał czytelnikom 
„chleba dla duszy”. Do kontynuacji 
apostolstwa słowa drukowanego 
powołał nasze zgromadzenie, które 
już przez 95 lat posługuje Kościoło-
wi. Obecnie religijne książki i cza-
sopisma wychodzą z loretańskich 
drukarni w Warszawie, w Pessano 
pod Mediolanem, a także w Baia 
Mare w Rumunii i Bracławiu na 
Ukrainie. Wydawnictwa w  Pol-
sce i w Italii mają własne studia 
nagrań, co pozwala na wizual-
ny i  dźwiękowy przekaz prawd 
Bożych. Prowadzimy też kateche-
zę w  szkołach i  przedszkolach, 
dzieciom zaniedbanym niesiemy 
pomoc, prowadząc m.in. Dom Ojca 
Ignacego w Warszawie. Osobom 
starszym służymy w  domach 
spokojnej starości – w  Loretto  
k. Wyszkowa, w Bergamo we Wło-
szech. Obecnie jest nas Loretanek 
ok. 205. Zgromadzenie posiada  
20 domów, w tym 7 za granicą.

 – Jakie trudności wiążą się z życiem 
we wspólnocie zakonnej? 

– Siostry zakonne to też ludzie, 
kobiety, które tworzą rodzinę nie 
z krwi i kości, lecz rodzinę zgroma-
dzoną na wezwanie Pana i w Jego 
imię. Nie omijają nas zatem trud-
ności natury ludzkiej. Jednak, 
gdy w centrum życia staramy się 
stawiać Pana Jezusa, tj. miłość, 
modlitwę, ofiarę i pracę, zacho-
wywać złożone śluby, przestrzegać 
zasad życia wspólnego i troszczyć 
się nade wszystko o rozszerzanie 
królestwa Bożego, wtedy trudności 
schodzą na drugi plan.

– Czy często Siostra bywa w Soko-
łowie? 

– Gdy byłam młodsza i pełniłam 
inne obowiązki, spędzałam urlop 
w  domu rodzinnym w  sposób 
bardziej systematyczny, obecnie 
wpadam na krótko i  od czasu 
do czasu. Kocham jednak moją 
rodzinę i modlę się za nią codzien-
nie, zarówno za osoby żyjące, jak 
i  zmarłe. Moje rodzinne strony 
pozostały dla mnie bliskie, wspo-
minam osoby, które Pan Bóg posta-
wił tam na drodze mojego życia, 
modlę się zwłaszcza za parafię, 
z której pochodzę – pw. Niepoka-
lanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny. W Roku Życia Konsekrowa-
nego, proszę, pamiętajcie również 
o mnie i moich siostrach loretan-
kach, upraszając Pana Boga, aby 
z naszej sokołowskiej ziemi powo-
ływał dziewczęta, które zechcą 
być siostrami Matki Bożej Lore-
tańskiej. Oprócz mnie w naszej 
wspólnocie z Sokołowa jest m.in. 
s. Zuzanna Barbara Chomka, od 
2005  r. ekonomka generalna. 
Wstąpiłyśmy do zgromadzenia 
w  tym samym roku, wyszłyśmy 
z tej samej parafii, z jednej scholi 
parafialnej i wspólnoty oazowej, 
a  teraz dzielimy radości i  trudy 
życia zakonnego.

– Jakie ma Siostra pragnienia? 
– Naszemu zgromadzeniu 

patronuje Matka Boża Loretańska, 
czczona przede wszystkim w san- 
ktuarium w Loretto k. Wyszkowa. 
Moim pragnieniem jest, aby jak 
najwięcej ludzi odkryło Jej macie-
rzyńską troskę i  przybywało do 
tego miejsca, prosząc Pana Boga 
o potrzebne łaski za wstawiennic-
twem Matki Bożej Loretańskiej. 
Zapraszam Czytelników, przyby-
wajcie do Loretto razem ze swo-
imi rodzinami, tam czeka na Was 
Maryja, najlepsza Matka, której 
macierzyństwo – jak nauczał  
bł. ks. Ignacy Kłopotowski – jest 
ratunkiem dla świata i każdego 
człowieka.  I
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POWOŁANIE – ODPOWIEDŹ NA BOŻE WEZWANIE
Z pochodzącą z Sokołowa Podlaskiego s. Stefanią Grażyną Korbuszewską – 
od 2011 r. przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej – 
rozmawia Jadwiga Ostromecka

S. Stefania Grażyna Korbuszewska
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W kościele parafialnym w Ko- 
żuchówku 25 kwietnia bp Ta- 
deusz Pikus udzielił sakra-

mentu bierzmowania 52-osobowej 
grupie młodzieży. Witając Pasterza 
w naszej wspólnocie parafialnej, 
rodzice kandydatów do bierzmo-
wania prosili o udzielenie dzieciom 
przez sakrament bierzmowania 
mocy Ducha Świętego. Prosił o to 
również proboszcz ks Zbigniew 
Domirski, zapewniając jednocześnie 
o pełnym przygotowaniu kandy-
datów do świadomego przyjęcia 
sakramentu. Dziewczęta i chłopcy 
z parafii Kożuchówek przygotowy-
wali się do tego dnia od październi-
ka 2014 r., uczestnicząc w lekcjach 
religii w swoich szkołach, nabo-
żeństwach pierwszopiątkowych 
i  systematycznych naukach na 
spotkaniach w kościele. Te ostatnie 
prowadzili Ksiądz Proboszcz i ks. Ja- 
rosław Rzymski. 

Spotkanie człowieka 
z Jezusem
W homilii Ksiądz Biskup przypom- 
niał uczestnikom uroczystości hasło 
trwającego roku duszpasterskiego: 

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię”. Nawrócenie jest owocem spo-
tkania człowieka z żywym Jezusem 
Chrystusem, którego mamy pozna-
wać przez Ewangelię i sakramen-
ty. Spotkania te powodują zmianę 
myślenia człowieka o Bogu, o świe-
cie, o sobie i bliźnich. Sprawiają, 
że dary Ducha Świętego w naszym 
życiu owocują. Nasze myśli, pra-
gnienia, plany i decyzje odnosimy 
wtedy do mądrości i woli Bożej. 
Jako przykłady pięknego nawróce-
nia i spotkania z Jezusem Chrys- 
tusem przytoczył sylwetki dwóch 
współczesnych nam ludzi – Sta-
nislava Grossa i Josha McDowell’a. 
Pierwszy z nich (zmarły w wieku 
45 lat 16 kwietnia br. w Pradze) był 
premierem Czech na przełomie lat 
2004 i 2005 jako przewodniczący 
Czeskiej Partii Socjaldemokratycz-
nej. Z polityki odszedł w atmosfe-
rze skandalu majątkowego. Przed 
rokiem zaszokował Czechów, 
wyznając publicznie w  jednym 
z wywiadów: „Przyjąłem Chrystusa 
i  żyję w wewnętrznej wolności”. 
Przeprosił też wówczas wszystkich, 
których zawiódł swym postępo-
waniem. Przyznał, że zaplątał się 
w kłamstwach i półprawdach i pro-

sił o wybaczenie. Drugi zaś, Josh 
McDowell (ur. 1939 r. w Union City 
w Michigan), obecnie jest chrześci-
jańskim mówcą, pisarzem i ewan-
gelistą. Podczas studiów na Kellogg 
College w  Michigan ciągle szu-
kał dla siebie miejsca w świecie, 
w społeczeństwie, zadawał sobie 
pytania, kim jest i  dokąd zmie-
rza, nie czuł się ani spokojny, ani 
szczęśliwy, ani w  żaden sposób 
spełniony. Jak twierdzi, do dziś 
był agnostykiem i po rozmowach 
z grupą chrześcijan z jego uczel-
ni postanowił napisać książkę, 
która przebada fakty historyczne 
dotyczące chrześcijaństwa i obali 
je. Jednak nie napisał jej, ponie-
waż gdy tylko poznał te fakty, 
zobaczył, że przemawiają one 
za, a nie przeciw chrześcijaństwu 
i uwierzył w Chrystusa. To wiara 
w Chrystusa, to nawrócenie dały 
mu siłę do życia pełnią życia i speł-
nienia. Pozwoliły mu wybaczyć 
ojcu alkoholikowi, przez którego 
jego dzieciństwo i młodość były 
pełne strachu, łez i wstydu. Dały 
mu odwagę świadczenia o Jezusie 
Chrystusie i o tym, jak spokojne, 
dobre i spełnione może być życie 
w jedności z Bogiem. 

Liturgia sakramentu 
bierzmowania
Po homilii nastąpiło odnowienie 
przyrzeczeń chrzcielnych, a po nim 
liturgia sakramentu bierzmowa-
nia. Na zakończenie uroczystości 
Ksiądz Biskup dokonał poświęce-
nia pamiątkowych krzyży i udzie-
lił pasterskiego błogosławieństwa, 
o które bierzmowani prosili, dzię-
kując jednocześnie za spotkanie 
i udzielenie sakramentu.

W uroczystości wzięli udział rów-
nież: ks. Tomasz Szmurło, ks. An- 
drzej Krupa i ks. Dariusz Napiór-
kowski.  I
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DUCHA ŚWIĘTEGO 
TO TYLKO ZIARNA...
KATARZYNA ZAWADZKA
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sakramentu bierzmowania 

52-osobowej grupie młodzieży


