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UWIELBIJ TAJEMNICĘ! 

Smutną cechą współczesności jest 
proces tzw. laicyzacji. W niektó-
rych krajach przybiera on wręcz 

karykaturalne formy, sięgając do 
twierdzenia, że każdy symbol reli-
gijny narusza czyjąś wolność. Jest 
to praktycznie „wolność od religii”. 
Kościół docenia to, co świeckie, 
wskazując jedynie, że wszelkie 
ludzkie pomysły są dopuszczalne 
pod warunkiem, że nie wypacza-
ją zamiaru Stwórcy. Od skrajności 
chcemy dzisiaj przejść do chrześci-
jańskiej normalności, czyli do życia 
z Bogiem w przyjaźni – nawet wtedy, 
gdy objawia się nam pod osłoną 
tajemnic.

Pierwszym aktem Objawienia jest 
ukazanie człowiekowi Boga Jedy-
nego, odmiennego od wszelkich 
pogańskich wyobrażeń, niezwykłego 
zwłaszcza przez to, że to On wybiera 
sobie jeden lud, gdy tymczasem inne 
narody tworzą sobie bożki według 
naiwnych wyobrażeń. Absurdalność 
kreowania bóstw zawiera się w pro-
stej obserwacji: one nie istnieją! 
Istnieje tylko Bóg Izraela. Jego trze-
ba słuchać, by posiąść dziedzictwo 

(tę ziemię) i otrzymać długie życie. 
Drugi element Objawienia to nauka, 
jaką głosi wcielony Syn Boży. Chrys- 
tus mówi o  sobie, iż „dana Mu 
jest wszelka władza na niebie i na 
ziemi”, chcąc przez to podkreślić 
swoją równość z Ojcem. Posyłając 
uczniów na przepowiadanie Ewan-
gelii, nakazuje, by nawracających 
się chrzcili „w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego” 
oraz pomagali im zachować 
całą naukę Bożą. Trzecia 
część Objawienia wskazu-
je, że dzięki prowadzeniu 
Ducha Świętego wszyscy 
możemy stać się „synami Bożymi”. 
Nie chodzi tylko o  to, by posiąść 
ziemskie dziedzictwo, ale by stać 
się „dziedzicami Boga, a współ-
dziedzicami Chrystusa”. Dziecięc-
two Boże zakłada więc zarówno 
udział w cierpieniach Chrystusa, jak 
i udział w Jego chwale. Konkluzją 
trzech powyższych komponentów 
Objawienia jest spojrzenie na Boga, 
który jako Trójjedyny – Ojciec, Syn 
i Duch Święty – zawsze skierowa-
ny jest ku człowiekowi, pragnąc 

obdarować go w swoim wiecznym 
szczęściem.

Wobec Tajemnicy trzeba stanąć 
w  duchu pokory. Rozum ludzki 
będzie się bronił przed czymś, co 
uważa za nielogiczne, dowodząc, 
że nie może przyjąć tego, czego nie 
potrafi ogarnąć. Wobec swoistej 
„pychy rozumu” jaśnieje w pełni 

wiara, która w swej prostocie opiera 
się na prawdomówności Objawia-
jącego. Wbrew pozorom nie chodzi 
tutaj o odrzucenie rozumu, a jedy-
nie o umieszczenie go we właści-
wej relacji do Mądrości odwiecznej 
(Stwórca jest większy od najwięk-
szej inteligencji). Dopiero wierząc 
w Trójcę Świętą, możemy pojąć sens 
stworzenia świata i miejsca czło-
wieka w nim, a także istotę dzieła 
odkupienia i zbawienia.

 Ks. Tomasz Pełszyk

I

W naszym kraju od lat niektóre 
środowiska, w tym media, pró-

bują wiarę sprowadzić do naroż-
nika. Ośmieszają ludzi wierzących 
– jedno z najłagodniejszych okreś- 
leń to przysłowiowe już mohero-
we berety, a religia według nich 
to obciach, synonim zacofania 
i ciemnoty. Tymczasem, jak chcie-
liby niektórzy, duch w narodzie 
polskim oraz przywiązanie do 
tradycji i wiary ojców są obecne 
i trwają. Przekonałam się o tym, 
gdy w ostatnim tygodniu maja 
przemierzyłam od zachodu na 
wschód nasz kraj, a przy niemal 
każdej kapliczce czy przydrożnym 
krzyżu widziałam ludzi zbierają-
cych się na nabożeństwa majowe.

W tym tygodniu przypada uro-
czystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa, popularnie zwana 
Bożym Ciałem – jedno z najważ-
niejszych, ale i najpiękniejszych 
świąt katolickich, podczas którego 
dziękujemy Chrystusowi za dar 
ustanowienia Eucharystii. I znów 
wyjdziemy na ulice naszych wsi, 
miast i miasteczek nie dlatego, że 
to święto nakazane, ale dlatego, 
że duch – na dodatek katolicki! – 
w narodzie jest. Na szczęście.

Edyta Hartman

Polski duch

w numerze: 

Pani Domanowska. Droga do koronacji –  
kolejny odcinek cyklu

W Bielsku Podlaskim zainaugurowano  
sezon motocyklowy A.D. 2015

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Co to znaczy, że w kimś 
jest świętość? Znaczy to, 
że w tym człowieku 
jest obecny Bóg, 
który jest źródłem miłości. 
Wszyscy jesteśmy powołani, 
by czerpać z tego źródła. 
Miłość pozwala być blisko 
człowieka, być blisko Boga, 
ale też być blisko przyrody.

Bp Tadeusz Pikus 
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Wszyscy ci, 
których prowadzi Duch 
Boży, są synami Bożymi  
  (Rz 8, 14)
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W ieczorem w poniedziałek 11 ma- 
ja w prawosławnym soborze 

Świętej Trójcy w Hajnówce odbył 
się koncert inaugurujący 34. Mię- 
dzynarodowy Festiwal Hajnow-
skie Dni Muzyki Cerkiewnej. 
Gościem koncertu był bp Tade-
usz Pikus. Został on specjalnie 
powitany przez zwierzchnika 
Cerkwi prawosławnej w  Polsce 
abp. Sawę oraz gospodarza festi-
walu prawosławnego dziekana 
hajnowskiego ks. mitrata Michała 
Niegierewicza. Wyrazili oni radość 
z  obecności Biskupa Drohiczyń-
skiego, na terenie którego die-
cezji odbywa się od wielu lat to 
wielkie święto muzyki cerkiewnej. 
Podkreślili, że jest to jego pierw-
sza wizyta jako nowego ordyna-
riusza w  tym miejscu. Abp Sa- 
wa podziękował także innym 
kapłanom katolickim. Przybyli oni 
na inaugurację festiwalu z deka-
natu hajnowskiego i Drohiczyna. 

Abp Sawa przewodniczył na 
początku modlitwom w  intencji 
wykonawców. Bp Tadeusz Pikus 
w  przemówieniu, odnosząc się 

do podkreślenia przez organiza-
torów wielkanocnego charakteru 
hajnowskich festiwali, powiedział, 
że jego biskupim zawołaniem są 
słowa paschalne, którym pozdra-
wiają się chrześcijanie obrządków 
wschodnich w tym liturgicznym 
okresie: „Zmartwychwstał Pan 
prawdziwie”. 

Powiedział również: – Festi-
wal ten jest swoistym hymnem 
na cześć Zmartwychwstałego, 
ponieważ płyną stąd nadzieja 
i Dobra Nowina, które motywują 
nasze śpiewne wołanie kierowa-
ne ku Bogu. Zmartwychwsta-
nie Chrystusa prowadzi nas do 
Wniebowstąpienia – kontynuował 
Ksiądz Biskup. – Eminencjo! Chcę 
gorąco podziękować za zaprosze-
nie i możliwość wspólnego prze-
żywania tych radosnych chwil 
wielbienia Boga. Św. Augustyn 
powiedział: „Kto śpiewa, dwa 
razy się modli”. Ja bym powie-
dział nawet, ze przy takiej muzyce, 
gdzie wykorzystany jest najwspa-
nialszy instrument, jakim jest głos 
ludzki, to nie tylko dwa razy się 

modlimy, ale nawet trzy razy. Dwa 
razy modlą się ci, którzy śpiewają, 
ale modlą się także ci, którzy tego 
słuchają. 

Bp Tadeusz Pikus przekazał 
abp. Sawie wyrazy duchowej łącz-
ności od drohiczyńskiego biskupa 
seniora Antoniego Dydycza, który 
w minionych latach był również 
gościem poprzednich festiwali. 

Głos zabrali także przedstawi-
ciele władz, wręczono nagrody 
zasłużonym dla Cerkwi prawo-
sławnej, a zebrani mogli wysłu-
chać utworów w  wykonaniu 
zespołu miejscowej parafii przy 
soborze Świętej Trójcy oraz chóru 
Chrześcijańskiej Akademii Teolo-
gicznej w Warszawie. W festiwalu 
wzięło udział 30 chórów z 7 kra- 
jów: Białorusi, Rosji, Ukrainy, 
Gruzji, Mołdawii, Francji i Polski. 
Laureaci wystąpili podczas dwóch 
koncertów galowych w  soborze 
Świętej Trójcy w Hajnówce oraz 
w cerkwi Hagia Sophia w Białym-
stoku. Odbyły się również wysta-
wy i spotkania.  

 Jan Krakowski 
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krótko
 WĘGRÓW 
13 maja w bazylice mniejszej 
nabożeństwu fatimskiemu prze-
wodniczył bp Antoni Dydycz. 

STRABLA
14 maja w parafii pw. Wniebowstą-
pienia Pańskiego bp Tadeusz Pikus 
podczas Mszy św. poświęcił nowy 
ołtarz, ambonkę i obraz św. Ja- 
na Pawła II, pod którym zostały 
uroczyście umieszczone jego 
relikwie, oraz udzielił grupie mło-
dzieży sakramentu bierzmowania. 

SIEMIATYCZE
14 maja w parafii pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny 
57-osobowa grupa młodzieży 
przyjęła sakrament bierzmowa-
nia z rąk bp. Tadeusza Pikusa.

GRODZISK K. SIEMIATYCZ
16 maja w parafii pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny bp Tadeusz Pikus udzielił 
45-osobowej grupie młodzieży 
sakramentu bierzmowania.

RUDKA
16 maja miała miejsce uroczy-
stość z okazji 90-lecia powsta-
nia OSP w Rudce połączona 
z Gminnym Dniem Strażaka. 
Mszy św. w kościele pw. Trójcy 
Przenajświętszej przewodniczył 
bp Tadeusz Pikus. 

SOKOŁÓW PODLASKI 
16 maja miało miejsce nadanie 
Niepublicznemu Przedszkolu 
Sióstr Salezjanek imienia św. Marii 
Dominiki Mazzarello. 

BIELSK PODLASKI
17 maja w parafii pw. Opatrzności 
Bożej po Mszy św. proboszcz  
ks. Zbigniew Karolak poświęcił ro-
wery i odbył się wspólny wyjazd 
na ognisko do leśniczówki w Ho-
łodach. Spotkanie zakończyło się 
nabożeństwem majowym. 

NURZEC STACJA
17 maja Gminny Ośrodek Upo-
wszechniania Kultury zorganizo-
wał w parku festyn pt.„Majówka 
z rodziną”.  Ks. Krzysztof Żero
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Gośćmi 34. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 
byli abp Sawa i bp Tadeusz Pikus 

HAJNÓWKA

Ten śpiew jest potrójną modlitwą

Intencje modlitewne dla członków Żywego i Nieustającego Różańca 
Diecezji Drohiczyńskiej na czerwiec
= O wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za zniewagi
=O powstrzymanie działań wojennych między narodami i nienawiści do chrześcijan
=O siły potrzebne w pracy apostolskiej dla papieża Franciszka i biskupa Tadeusza

Duszpasterstwo Wspólnot Maryjnych Diecezji Drohiczyńskiej
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W niedzielę 10 maja w parafii Pobikry odbyły się 
uroczystości odpustowe ku czci patrona para-

fii św. Stanisława. Były one połączone ze wspo-
mnieniem pierwszej rocznicy konsekracji świątyni. 
Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Tadeusz 
Pikus. W uroczystościach wziął też udział dziekan 
ciechanowiecki ks. Tadeusz Kryński. Zebranych 
powitał proboszcz ks. Bogusław Wasilewski wraz 
z radą parafialną. 

– Konsekrację świątyni można porównać do chrztu 
człowieka – mówił w homilii bp Tadeusz Pikus.  
– Tak jak w czasie chrztu poprzez ten sakrament Bóg 
przychodzi do nas, rodzi się w nas wiara, gładzony 
jest grzech pierworodny, my jesteśmy włączeni do 
wspólnoty Kościoła, (...) tak możemy powiedzieć, 
że kiedy następuje konsekracja świątyni, dokonuje 
się rodzaj chrztu, bo oto Bóg otrzymał dom – dom 
zbudowany przez człowieka, gdzie Bóg rzeczywiście 
przebywa w tym, co zostało Mu poświęcone. Odda-

jemy Bogu to miejsce na Jego dom i już nie można 
zmienić jego przeznaczenia – podkreślił.

Ksiądz Biskup wspominał też o dawnym zwyczaju, 
kiedy przed konsekracją kościoła biskup pukał do 
jego zamkniętych drzwi. Otwieranie drzwi i wejście 
do kościoła było symbolicznym zaproszeniem Boga 
w Trójcy Jedynego. 

Uroczystości zakończyła procesja eucharystyczna 
i odśpiewanie „Te Deum”. Na zakończenie Mszy św. 
wybrzmiały też słowa pieśni „Boże, coś Polskę”. Przed 
rokiem społeczność Pobikier obchodziła jubileusz 
500-lecia istnienia parafii i 150 lat kościoła. 

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

M ieszkańcy regionu i goście licznie przybyli 10 ma- 
ja do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Klu- 

ka w Ciechanowcu na Jarmark św. Wojciecha i Świę- 
to Lasu. 

Uroczystości rozpoczęła Msza św. celebrowana 
przez bp. Tadeusza Pikusa. W znajdującym się na 
ternie muzeum zabytkowym kościele pw. Wszyst-
kich Świętych wiernych powitał ks. Józef Poskrobko, 
diecezjalny duszpasterz leśników. – Już od wielu lat 
Nadleśnictwo w Rudce razem z Muzeum Rolnictwa 
obchodzi przepiękny odpust św. Wojciecha i Święto 
Lasu. Świętowanie to rozpoczynamy Mszą św. – mówił. 

W homilii bp Pikus zwracał uwagę, że należy mądrze 
korzystać z zasobów ziemi, a do tego potrzebna jest 
wiedza. Przypominał też, że człowiek jest częścią 
natury. Kończąc kazanie, zwrócił się do wiernych: 
– Życzę wszystkim, aby serce, czasami wylęknione, 
zatrwożone, puste, obojętne, napełnione gniewem, 
zazdrością, a nawet nienawiścią – stało się czyste, 
otwarte, aby przyjąć miłość Boga, aby móc kochać 
Boga, drugiego człowieka, siebie i świat. 

Oprawę muzyczną podczas Mszy św. zapewniły chór 
parafialny z Ciechanowca i zespół sygnalistów myśliw-
skich „Akteon” Wydziału Leśnego SGGW z Warszawy. 

Kolejnym punktem dnia była konferencja „Leśnictwo 
i gospodarka leśna na tle dziedzictwa kulturowego 
wsi”. Z prelekcjami wystąpili dr Ewa Pierożnikow 
z  Politechniki Białostockiej, Mirosław Angielczyk 
z Podlaskiego Ogrodu Botanicznego w Korycinach 

i Konrad Bul z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, 
który zabrał głos na temat kulturotwórczej roli lasu.

Podczas jarmarku na odwiedzających muzeum cze-
kały stoiska z rękodziełem, sadzonkami i regionalnymi 
przysmakami. Nie brakowało występów zespołów 
folklorystycznych i innych atrakcji. Mieszkańcy i goście 
odwiedzający Jarmark św. Wojciecha korzystali też 
z okazji, by zwiedzić skansen, gdzie bezpłatnie udo-
stępniono liczne wystawy i  pokazy. Na stoiskach 
przygotowanych przez nadleśnictwa leśnicy udzielali 
porad, opowiadali o swojej pracy i organizowali kon-
kursy dla dzieci i dorosłych. 

Święto Lasu obchodzone jest w Polsce od 1933 r., 
Jarmark św. Wojciecha organizowany był w Ciechanow-
cu już w XIX wieku, teraz oba wydarzenia odbywają 
się razem.   Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
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wiadomości

Jarmark św. Wojciecha i Święto Lasu
zapraszamy
 PIELGRZYMKA KŻR
6 czerwca odbędzie się 3. Ogól-
nopolska Pielgrzymka Członków 
Kółek Żywego Różańca na Jasną 
Górę pod hasłem: „Różaniec 
ocaleniem rodziny”. Ks. Roman 
Kowerdziej zaprasza do udziału 
przedstawicieli KŻR ze wszyst-
kich parafii oraz kapłanów.

DZIEŃ PODLASIA
10 czerwca w naszej diecezji 
będziemy świętowali 16. rocz- 
nicę pobytu Jana Pawła II 
w Drohiczynie oraz Dzień Podla-
sia. Mszy św. koncelebrowanej 
w katedrze o godz. 18 przewod-
niczył będzie bp Tadeusz Pikus, 
kazanie wygłosi biskup senior 
diecezji łomżyńskiej Stanisław 
Stefanek. Po Mszy św. kapłani 
i goście spotkają się w refekta-
rzu seminaryjnym na wspólnej 
agapie. 

KURS „NOWE ŻYCIE”
W dniach 12-14 czerwca Diece-
zjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji 
św. Józefa w Drohiczynie orga-
nizuje kurs „Nowe Życie”. Więcej 
informacji i formularz zgłoszeń na 
stronie: snedrohiczyn.pl. 

 „ŚPIEWAJMY PANU”
W dniach 12-14 czerwca w Biel-
sku Podlaskim pod hasłem: „Bło-
gosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią” odbę-
dzie się 22. Festiwal Piosenki Reli-
gijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy 
Panu” Podlasie 2015. Organiza-
torem spotkania jest KSM naszej 
diecezji przy współpracy parafii 
pw. Opatrzności Bożej. Organi-
zatorzy zapraszają do udziału 
wszystkich młodych ludzi, którzy 
chcą śpiewać na chwałę Boga 
i Ojczyzny, pasjonują się muzyką 
i pragną dzielić zainteresowania 
z innymi. W sposób szczegól-
ny do udziału zaproszone są 
osoby niepełnosprawne. Więcej 
informacji i zgłoszenia na stronie: 
www.ksm-drohiczyn.pl w zakład-
ce „Festiwal”; ks. Janusz Bolewski, 
tel. 698-649-904; ks. Łukasz 
Suszko, tel. 722-311-567.

Ks. Krzysztof Żero

CIECHANOWIEC
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Oprawa Mszy św. miała wyjątkowy charakter

Konsekracja 
jest jak chrzest

POBIKRY

Uroczystości zakończyła procesja eucharystyczna 
i odśpiewanie „Te Deum”
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W czesnym popołudniem 10 maja ruszy-
ła akcja „Otwarcie sezonu rowerowego” 

połączona z akcją „Odjazdowy bibliotekarz”. 
Impreza miała na celu promowanie spędza-
nia wolnego czasu w gronie rodzinnym na 
świeżym powietrzu. Po Mszy św. o godz. 12 
ks. Wiesław Niemyjski dokonał poświęcenia 
rowerów i modlił się o bezpieczne podróżo-
wanie. Następnie peleton ok. 40 rowerzystów 
wyruszył spod kaplicy św. Ojca Pio szlakiem 
Natura do Muzeum Zbrojowni w Liwie. Zatrzy-
maliśmy się na wspólne zdjęcie na Rynku 
Mariackim i odwiedziliśmy Zalew Węgrowski. 
Trasa liczyła łącznie ok. 20 km. Po drodze 
podziwialiśmy piękne krajobrazy doliny Liwca. 
Po dotarciu do Liwa czekało na uczestników 
rajdu rozpalone ognisko. Mogliśmy się posilić 
pieczonymi kiełbaskami i odpocząć. W pięk-
nych wnętrzach liwskiego zamku Biblioteka 

Pedagogiczna w Węgrowie zorganizowała trzy 
konkursy dla dzieci, młodzieży i  dorosłych 
poświęcone 10. rocznicy śmierci św. Jana 
Pawła II oraz wiedzy na temat parafii pw.  
św. Ojca Pio w Węgrowie. W ten sposób chcie-
liśmy uczcić Tydzień Bibliotek, jak również 
promować czytelnictwo. Do Węgrowa powróci-
liśmy ok. godz. 16.30, gdzie na Rynku Mariac-
kim rajd został rozwiązany. 

Podsumowując, warto dodać, że podróżu-
jąc węgrowskim szlakiem Natura, możemy 
doświadczać wielu miłych wrażeń, podziwiać 

piękną przyrodę, nawiedzić zabytkowe wnę-
trza, po prostu wypocząć. Zachęcam, aby jak 
największa liczba mieszkańców Węgrowa 
i okolic, a także turystów korzystała z tej pięk-
nej trasy. Dziękujmy straży pożarnej i policji 
za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestni-
ków rajdu. Dziękujemy współorganizatorom: 
Urzędowi Miasta Węgrowa, Bibliotece Peda-
gogicznej w Węgrowie, Muzeum Zbrojowni 
na Zamku w Liwie za wkład organizacyjny. 
Dziękujemy uczestnikom i zapraszamy za rok.

Ks. Wiesław Niemyjski 

D zięki inicjatywie Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży przy parafii pw. św. Andrzeja 

Boboli w Siemiatyczach w maju odbyła się 
wycieczka rowerowa z Siemiatycz do Mielnika. 

– Pomysł zrodził się jeszcze w kwietniu na 
spotkaniu młodzieży z KSM-u – wyjaśnia opiekun 
grupy ks. Paweł Grzeszek. – Chcieliśmy gdzieś 
wspólnie wyjechać. Najpierw pojechaliśmy do 
kina w Białymstoku na film „Niezgodna”. Później 
młodzież wybrała rowery jako środek lokomocji. 
Stąd pomysł na wyjazd do Mielnika 10-11 maja. 
Zaproszenie trafiło na Facebook: „Sprawdź swój 
rower, przygotuj do jazdy, weź kamizelkę odblas- 
kową, śpiwór, jakieś drobne na wydatki (ok.  
20 zł) i dobry humor...”. Zainteresowani wyjaz-
dem mogli zgłaszać się do ks. Pawła i katechetki 
Agnieszki Olendzkiej.

W niedzielę pogoda trochę się popsuła, ale 
to nie zniechęciło amatorów aktywnego wypo-
czynku. Po południu grupa wyjechała spod 
plebanii. Do grupy 12 osób młodzieży dołą-
czyło dwóch panów – Wiesław i Józef, którzy 
stanowili opiekę techniczną. Jadąc piękną trasą 

z Siemiatycz przez Grabarkę, Końskie Góry, 
Radziwiłówkę, po ok. 3 godzinach grupa dotar-
ła do Mielnika. Tam zorganizowano ognisko 
i grill, w Mielniku wycieczkowicze zostali też 
na nocleg. Poniedziałek rozpoczęła Eucharystia 
w kościele parafialnym. Potem wszyscy posilili 
się na plebanii dzięki gościnności proboszcza 
o. Tadeusza Hojko SSCC. Podczas śniadania 
odbyła się ciekawa lekcja historii Mielnika, 
którą poprowadził Adam Tobota, prezes Towa-
rzystwa Przyjaciół Ziemi Mielnickiej. Regiona-
lista w sposób obrazowy przedstawił dzieje 
tego starego grodu. Młodzież zwiedziła cerkiew 
prawosławną, Górę Zamkową i ruiny kościoła, 

a także Muzeum Ziemi Mielnickiej i kopalnie 
kredy. Kolejną atrakcją była przeprawa pro-
mem przez Bug do Zabuża, a stamtąd przejazd 
rowerami do Serpelic. W otoczeniu pięknej 
przyrody wycieczkowicze odpoczęli i wyruszyli 
do Siemiatycz trasą przez Mierzwice, Kózki, 
Wólkę Nadbużną.

Rajd rowerowy był pięknym czasem odpo-
czynku, zwiedzania, poznawania siebie 
samych, swoich sił i słabości, a także inte-
gracji z grupą. Uczestnicy wyjazdu dzięku-
ją wszystkim, którzy pomogli w  jego orga- 
nizacji.

  Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

IV

Rajd 
rowerowy

Ruszyli 
w drogę

Ar
ch

iw
um

 a
ut

or
a

Ks
. P

aw
eł

 G
rz

es
ze

k

Rajd rowerowy był pięknym czasem odpoczynku, zwiedzania, pozna-
wania siebie samych, swoich sił i słabości, a także integracji z grupą

Humory na szlaku dopisywały
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E ucharystię w intencji motocyklistów oraz 
tych, którzy zginęli na drogach, na ołta-
rzu polowym celebrował wraz z kilkoma 

kapłanami motocyklistami bp Tadeusz Pikus. 
Księdza Biskupa i zgromadzonych powitał 

ks. Dariusz Kujawa, proboszcz parafii pw. Miło-
sierdzia Bożego, który o słowo wstępne poprosił  
ks. Janusza Szymańskiego, organizatora spot- 
kań, byłego wikariusza parafii. 

W homilii Pasterz Kościoła drohiczyńskiego 
powiedział, że pasja jazdy motocyklowej jest 
znakiem ludzkiego dążenia do wolności. Jest 
też znakiem jednoczącym ludzi ku pomnażaniu 
dobra, co również można odczytać w nazwie 
klubu motocyklowego „Godboys”. – „Godboys” – 
można by powiedzieć – to dzieci Boga w drodze. 
Każdy, kto wyrusza w drogę, stawia sobie cel, 
a jest nim bezpieczne dodarcie do wybranego 
miejsca. Wyruszając, myślimy, aby powrócić 
bezpiecznie do domu i stać się lepszymi. Choć 
cel zasadniczy jest jeden, a jest nim dom w nie-
bie, do którego wszyscy zmierzamy – mówił  
bp Pikus. Ksiądz Biskup podkreślił też, że „bile-
tem do nieba” jest chrzest św. i kroczenie drogą 
Chrystusa. A na tę drogę wprowadza nas Bóg. 

Ks. Janusz Szymański od Ksiedza Biskupa 
otrzymał nominację na diecezjalnego duszpaste-
rza motocyklistów. Zaprosił on do uczestnictwa 
w pielgrzymce motorowej do Wilna w dniach 
20-21 czerwca. 

Można było spotkać motocykle różnych 
marek i modeli, od ścigaczy i crossowych, po 
motocykle turystyczne. Nie zabrakło też wie-
kowych modeli samochodów, które pamiętają 

jeszcze czasy II wojny światowej. W kolekcji biel-
skich pasjonatów samochodów były maluchy, 
fiaty 125 p, mercedesy, moskwicze, chevrolety 
i fordy mustangi. 

Wśród licznych atrakcji wiele emocji dostar-
czył pokaz akrobacji motocyklowej i rowerowej 
w wykonaniu grupy „SkyFighters”. Zachwyt 
widzów wywołały liczne salta wykonywane na 
wysokości kilku pięter przez mistrzów Artura 
Puzio i Joannę Miller. Miłośnicy muzyki mogli 
słuchać koncertów zespołów, w tym z udziałem 
i śpiewem Adama Kraśki, rolnika z Jagodnik, 
celebryty znanego z programu telewizyjnego 
„Rolnik szuka żony”.

 Mistrz sportów motorowych na quadzie 
Zbigniew Zych podpisywał swoje zdjęcia. Przez 
cały czas imprezy trwała akcja zbierania pie-
niędzy na leczenie małego Maksa, syna moto-
cyklisty. Doskonale były przygotowane stoiska 
kulinarne. 

Na zakończenie imprezy odbywającej się 
przy pięknej pogodzie miała miejsce licytacja 
przedmiotów ofiarowanych także przez miesz-
kańców miasta, którą to poprowadził Mateusz 
Sacharzewski. Pieniądze z  aukcji trafiły do 
puszki Maksa. Wylosowano też główną nagrodę 
imprezy – motocykl cross, który ustawiony 
był na estradzie przed ołtarzem. Szczęśliwy 
los wyciągnięty przez Artura Puzio należał do 
Natalii z Bociek.

Do zobaczenia za dwa tygodnie w Siemia-
tyczach mówił, dziękując za przybycie, prowa-
dzący imprezę Marian Dąbrowski.

Tadeusz Szereszewski

V

relacje

SEZON MOTOCYKLOWY  
„SYNCHRO ON” 2015  
ZAINAUGUROWANY

9 maja ponad tysiąc motocykli 
stanęło na parkingu przed koś- 
ciołem pw. Miłosierdzia Bożego 
w Bielsku Podlaskim, gdzie tra-
dycyjnie zainaugurowano sezon 
motocyklowy „SYNCHRO ON” 
2015 w diecezji drohiczyńskiej 
i w północno-wschodniej Pol-
sce. Organizatorzy spotkania  
to miejscowy klub motocyklowy 
„Godboys”, władze samorządo-
we i ks. Janusz Szymański
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Zebranych na Eucharystii powitał bp Tadeusz Pikus 

Autografy rozdawał m.in. Artur Puzio

Akrobacje w powietrzu

Miało też miejsce palenie gumy

Obowiązkowy punkt: poświęcenie motocykli 
przed nowym sezonem



niedziela nr 22 (1067) . 31 maja 2015 www.niedziela.pl

M atka Zbawiciela ukazuje 
nam Boży plan zbawienia 

ludzi we wspólnocie Kościoła. 
Pierwsze doświadczenie wiary, 
czyli zawiązanie więzi człowieka 
z Bogiem, dokonuje się w Koście-
le domowym. Matka i  ojciec 
przekazują dzieciom wiarę, 
wprowadzając je w swoje oso-
bowe relacje z Bogiem 
Stwórcą i Odkupicielem. 
Z kolei liczne wspólnoty 
rodzinne tworzą szerszą 
wspólnotę zbawienia –
parafię. 

Dzisiaj często biskup 
powołuje do istnienia 
parafię, wydzielając już 
z wcześniej istniejącej 
jakąś część terytorium 
i zamieszkałych na nim 
ludzi, mianuje probosz-
cza, którego wyposaża 
w odpowiednią władzę 
duchową, i uruchamia 
proces organizowania 
życia religijnego oraz 
wznoszenia kościoła, 
który jest prawdziwym 
centrum życia religijne-
go parafii. Inaczej było 
kiedyś w Domanowie. 
W  1460  r. miejscowy 
dziedzic Piotr Koc zadeklaro-
wał prawnie, że ofiaruje plac 
pod budowę kościoła, pleba-
nii, zabudowań gospodarskich 
razem z sadzawką od wiejskiej 
drogi do tryby pomiędzy miedza-
mi spadkobierców Aleksandra 
Bogusza. Do tego dodał zakole 
łąki pomiędzy rzekami Patocz-
ką i Domanówką, kawałek lasu 
i prawo księdza do połowu ryb 
w Nurcu. Sam fundator zatrosz-
czył się o budowę kościoła, kie-
rując się większą chwałą Bożą, 
głębokim nabożeństwem do 
św. Doroty i  jedenastu tysięcy 
dziewic. Korzystając z upraw-
nień fundatora, wskazał też 

proboszcza ks. Stanisława ze 
Strugowicz. Swoje zobowiąza-
nie uczynił w  obecności Pio-
tra Pachoła osadzonego przez 
księcia Janusza Mazowieckiego 
w pobliskim Mniu.

Ze swoich zobowiązań fun-
dator wywiązał się szybko, bo 
już dziesięć lat później w zacho-

wanych księgach znajdujemy 
ślady duszpasterskiej pracy 
ks. Stanisława. Granice jed-
nak jego posługiwania nie były 
ściśle określone. Dochodziło 
więc z pewnością do utarczek 
sąsiedzkich w kwestiach pobie-
rania dziesięciny, czyli zbierania 
środków na utrzymanie kościoła 
i kapłana. Zwłaszcza, że funda-
torskie uposażenie zapewniało 
zaledwie minimum potrzebne 
do przeżycia.

Następca ks. Stanisława – ks. Ber- 
nard Puchalski podjął energiczne 
starania o prawne uregulowanie 
spraw majątkowych. W efekcie 
tych starań 4 lutego 1519  r. 

biskup łucki Paweł Holszański 
uroczyście erygował nową para-
fię w Domanowie. Tworzyły ją 
następujące miejscowości i fol-
warki: Domanowo, Mień, Prze-
szeńscy, Rzepki, Łochy, Skłody, 
Krassowo, Tłoczewo, Przeździec-
cy, Wola Krassowska, Skupie, 
Skłody Przyrusi, Markowo, Wola 

Markowska, Pietraszki, 
Proszyńscy, Rybałtowie, 
Łopieńscy.

W ten sposób sieć para-
fialna zagarniała kolejnych 
ludzi, rodziny dla sprawy 
zbawienia w Jezusie Chrys- 
tusie. Każdy w  parafii 
znajdował swoje miejsce 
określone przez przyjmo-
wane sakramenty święte, 
osobistą i  wspólnotową 
modlitwę i posty, wierność 
nauce ewangelii Chrystuso-
wej i wkład w utrzymanie 
instytucji parafialnej. Obok 
tych religijnych wyznacz-
ników parafia stanowiła 
też jednostkę administracji 
państwowej. To w księgach 
parafialnych znajdowały 
się informacje dotyczą-
ce liczby ludzi, miejsca 
ich zamieszkania. Na tej 

podstawie urzędnicy opisywali 
ich majątki i  związane z  tym 
powinności podatkowe. Wielo- 
funkcyjność ówczesnych parafii 
z pewnością zwiększała stopień 
integracji i  identyfikacji wier-
nych. Dzisiaj dla zaledwie kilku 
procent parafia jest ważną grupą 
odniesienia. Dlatego potrzeba 
coraz to nowych inicjatyw, które 
by angażowały ludzi w działa-
niu na rzecz wspólnego dobra. 
Koronacja Pani Domanowskiej 
jest niewątpliwie takim parafial-
nym działaniem, które stwarza 
kolejną płaszczyznę zbawczego 
dialogu człowieka z Bogiem. 

Cdn.
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W DROHICZYNIE ZWARLI SZYKI PRZED ŚDM KRAKÓW 2016
7 maja w Wyższym 
Seminarium Duchow-
nym w Drohiczynie 
odbyło się spotkanie 
dekanalnych koor-
dynatorów przygo-
towania Światowych 
Dni Młodzieży oraz 
reprezentantów 
władz państwowych 
i samorządowych

PANI DOMANOWSKA. 
DROGA DO KORONACJI (CZ. 2)

KS. ANDRZEJ ULACZYK

P. 
Ja

m
sk

i

KS. ARTUR PŁACHNO

O becni byli księża dziekani 
z  całej diecezji drohiczyń-
skiej, dekanalni księża koor- 

dynatorzy Światowych Dni Mło-
dzieży, przedstawiciele wojewo-
dów podlaskiego i mazowieckie-
go, sejmików samorządowych 
tych województw, reprezentanci 
starostów, wójtów i burmistrzów 
oraz dyrektorzy placówek kultu-
ry. Tematyka spotkania dotyczyła 
organizacji i przeżywania Świato-
wych Dni Młodzieży Kraków 2016 
w  diecezji drohiczyńskiej oraz 
wypracowania konkretnej współ-
pracy w tym dziele z władzami 
lokalnymi różnych szczebli.

Obecny na spotkaniu bp Tade-
usz Pikus powiedział, że jest 
to wielkie wydarzenie, do któ-
rego przygotowują się Kościół 
w Polsce i Kościoły diecezjalne. 
Powinno ono pokazać młodzieży 
z różnych krajów polską gościn-
ność i otwartość, ale też umoż-
liwić naszej młodzieży owocne 
duchowe przeżycia, dając możli-
wość służby innym, aby czerpa-
ła radość z umiejętności i życia 
dla innych. Podkreślił również 
wartość tworzenia wspólnie tego 
dzieła, łączącego siły i pomysły 
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na wielu płaszczyznach lokal-
nych zarówno duchownych, jak 
i świeckich. 

Ks. Andrzej Lubowicki zajmu-
jący się diecezjalną koordyna-
cją przygotowań Światowych 
Dni Młodzieży w  diecezji dro-
hiczyńskiej przypomniał cele 
ŚDM i ich powstanie z inicjaty-
wy św. Jana Pawła II. Obecnie 
spotkania międzynarodowe ŚDM 
przebiegają dwuetapowo. Naj-
pierw pielgrzymi przybywają do 
diecezji kraju-gospodarza, gdzie 
przeżywają tzw. dni w diecezjach, 
a  następnie udają się do mia-
sta wyznaczonego na spotkanie 
z Papieżem i  tam przez kolejne 
dni biorą udział w tzw. wydarze-
niach centralnych. W diecezjach 
goście poznają historię, kulturę 
a także życie wspólnoty Kościoła 
lokalnego. Czas ten wypełniają 
wycieczki, zabawy i  zaangażo-
wania w społeczne projekty, przy-
gotowane przez organizatorów. 
Podczas spotkania w 2016 r. tzw. 
dni w diecezjach będą trwały od 
20 do 25 lipca. Na ich zakoń-
czenie odbędzie się posłanie 
pielgrzymów ŚDM do Krakowa 
– diecezji wybranej przez Papie-

ża jako miejsce tzw. wydarzeń 
centralnych. Tam przez kolej-
ny tydzień młodzież wspólnie 
z  Ojcem Świętym przeżywać 
będzie święto wiary, uczestni-
cząc w  nabożeństwach i  kate-
chezach w grupach językowych, 
biorąc udział w odbywających się 
wówczas festiwalach ewangeliza-
cyjnych, a także w spotkaniach 
z Papieżem i prowadzonej przez 
niego Drodze Krzyżowej. Odbę-
dzie się też wielkie czuwanie pod 
przewodnictwem Ojca Świętego, 
które zakończy uroczysta Msza 
św. zamknięcia.

Powiedział on również o symbo-
lach ŚDM – krzyżu i ikonie Matki 
Bożej „Salus Populi Romani”, 
które są obecne na spotkaniach 
ŚDM, a  w  Niedzielę Palmową 
2014 r. zostały przekazane repre-
zentacji młodzieży polskiej, aby 
peregrynować po Polsce i krajach 
sąsiednich, towarzysząc w przy-
gotowaniach do ŚDM w Krakowie. 
W  diecezji drohiczyńskiej będą 
one przebywały w  poszczegól-
nych dekanatach od 25 lipca do 
8 sierpnia br.

Mówił także o  rozpoczętych 
przygotowaniach wolontariatu, 

za które odpowiada ks. Łukasz 
Suszko. Zapoznał przybyłych 
z założeniami programu tzw. tygo-
dnia misyjnego w ramach Świa-
towych Dni Młodzieży w diecezji 
drohiczyńskiej 20-25 lipca 2016 r. 
W  tych dniach planowany jest:  
20 lipca – przyjazd, 21 lipca – 
dzień naszych parafii, 22 lipca 
– Kalwaria, wspólne spotkanie 
w Drohiczynie, 23 lipca – dzień 
promocji kultury i  prezentacji 
regionu, 24 lipca – Niedziela dla 
Rodziny, spotkania rodzinne oraz 
w kręgach regionalnych, a 25 lipca 
– rozesłanie do Krakowa po uro-
czystych Eucharystiach. Zaprosił 
także do mobilizacji w celu przy-
gotowania ponad 2 tys. miejsc 
dla młodych ludzi z zagranicy na 
terenie diecezji. 

Głos zabrali także obecni na 
spotkaniu starosta siemiatycki 
Jan Zalewski oraz burmistrz Dro-
hiczyna Wojciech Borzym, którzy 
zapewnili o  wparciu ze strony 
samorządowców, podkreślając, że 
jest to wielka okazja do promocji 
i pokazania tego regionu Polski. 

Wstępnie skompletowano ze- 
społy rejonowe, w skład których 
weszli: dziekani, księża koordy-

natorzy, delegaci władz oraz pla-
cówek kultury. Mają oni odbyć 
robocze spotkania koordynujące 
i wydelegować dwuosobowe dele-
gacje, które spotkają się w Drohi-
czynie 2 czerwca o godz. 16. 

Na zakończenie bp Tadeusz 
Pikus, zachęcając do podjęcia 
współpracy z Diecezjalnym Komi-
tetem Światowych Dni Młodzieży, 
ukazał wielką szansę promocji 
wartości, a także pokazania spe-
cyfiki i walorów tego fragmentu 
Podlasia i  Mazowsza ludziom 
z  innych kręgów kulturowych. 
Podkreślił wartość świadectwa 
rodzin, których atmosfera może 
mieć wielkie znacznie w odbiorze 
naszej ojczyzny przez młodzież 
z innych krajów.

Biskup Drohiczyński spotkał 
się już wcześniej z  władza-
mi wojewódzkimi, starostami 
dziesięciu powiatów, na terenie 
których znajdują się parafie die-
cezji drohiczyńskiej, oraz wójta-
mi i burmistrzami. Obiecali oni 
zaangażować się w  konkretną 
pomoc, adekwatną do ich kompe-
tencji, szczególnie przy organiza-
cji spotkań, transportu i zakwa-
terowania.  I

VII

z życia diecezji

W DROHICZYNIE ZWARLI SZYKI PRZED ŚDM KRAKÓW 2016
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ŚDM to, zdaniem Księdza Biskupa, możliwość 
pokazania polskiej gościnności i otwartości

Na spotkanie przybyli księża, przedstawiciele wojewodów podlaskiego i mazowieckiego, sejmików samorzą-
dowych tych województw, reprezentanci starostów, wójtów i burmistrzów oraz dyrektorzy placówek kultury
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M istrzostwa rozpoczęły się 10 ma- 
ja Mszą św. sprawowaną przez 

bp. Antoniego Dydycza w intencji 
szachistów diecezji drohiczyńskiej 
w  kościele Księży Salezjanów 
w Sokołowie Podlaskim. Ksiądz 
Biskup w  kazaniu przedstawił 
walory wychowawcze gry w sza-
chy oraz wpływ gry na postawę 
człowieka w  życiu prywatnym, 
jak i obywatelskim.

Po Mszy św. zawodnicy przeszli 
do Zespołu Szkół Salezjańskich, 
gdzie odbyły się rozgrywki sza-
chowe. Uroczystego otwarcia 
zawodów dokonali: dyrektor ZSS 
ks. Dariusz Matuszyński, prezes 
Sokołowskiego Towarzystwa Sza-
chowego Józef Flaziński i Andrzej 
Sarna – przedstawiciel biura 
poselskiego Marka Sawickiego. 
Andrzej Sarna odczytał przy tej 
okazji list okolicznościowy do 
uczestników, napisany przez 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
Marka Sawickiego.

Do zawodów przystąpiło 45 za- 
wodników, mieszkańców diecezji 
drohiczyńskiej. Szachiści rozegrali 
9 rund systemem szwajcarskim 
z  tempem 15 minut czasu dla 
zawodnika. Zawody sędziował 
Józef Flaziński, który obowiązki 

sędziowskie łączył z grą i  spra-
wami organizacyjnymi. 

Mistrzem diecezji na rok 2015 
został Kacper Rytel z Drohiczy-
na, który zdobył 8 punktów. 
Kacper poniósł jedyną porażkę 
z  broniącym tytułu Tomaszem 
Zochem z  Bielska Podlaskiego, 
który z dorobkiem 7 punktów zdo-
był brązowy medal. Obu panów 
przedzieliła sokołowianka Anna 
Flazińska, która doskonałym fini-
szem wskoczyła na drugie miej-
sce, zdobywając 7,5 pkt. Kolejne 

lokaty poza podium z  6,5 pkt 
zajęli Bogdan Rychlik z Węgro-
wa i Józef Flaziński z Sokołowa 
Podlaskiego.

W kategorii juniorów do lat 18 
miejsca na podium zajęli: Adrian 
Wudarski (5,5 pkt) z  Sarnak 
przed Cezarym Gromkiem (5 pkt)  
z Węgrowa i Sylwią Piotrowską 
(4,5 pkt) z Grodziska. Wśród junio- 
rów do lat 13 najlepsi byli: Jakub 
Żurawicki (Węgrów), Aleksandra 
Lisiecka (Sarnaki), Piotr Orze-
łowski i  Tomasz Gromek (obaj 

R uch Światło-Życie organizuje 
rekolekcje oazowe dla dzie-

ci i  młodzieży w  trosce o  to, aby 
nasze młode pokolenie spędziło 
ten czas z Panem Bogiem, jedno-
cześnie odpoczywając i zawierając 
nowe znajomości.

Dlatego trwają zapisy na oazy 
wakacyjne organizowane przez 
Ruch Światło-Życie. Serdecznie 
zapraszamy dzieci, zaczynając 
od drugich klas szkoły podstawo-
wej, oraz młodzież gimnazjalną 
i  licealną do udziału w  tych kil-
kunastodniowych rekolekcjach. 
Szczegóły i zapisy na stronie inter-
netowej www.oazadrohiczynska.
com, u  księży w  zakrystii lub na 
plakacie. 

 Al. Grzegorz Konopacki
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Turniej odbywał się w doskonałej atmosferze mimo kilkugodzinnej walki o jak najlepsze lokaty
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Nadchodzi czas wakacji! 
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Węgrów), wszyscy po 5,5 pkt.  
Najstarszym uczestnikiem zawo-
dów był tradycyjnie Andrzej 
Dzienisiuk z Siemiatycz, a naj-
młodszym Dawid Skwierczyński 
z Sokołowa.

Turniej odbywał się w doskona-
łej atmosferze mimo kilkugodzin-
nej walki o jak najlepsze lokaty. 
Większość uczestników otrzymała 
nagrody ufundowane przez grono 
sponsorów, które zawodnikom 
wręczyli: senator Waldemar 
Kraska, Andrzej Sarna i  prezes 
Powiatowego Banku Spółdzielcze-
go w Sokołowie Podlaskim Piotr 
Żebrowski. Zawody oficjalnie 
zamknął senator Kraska, zapra-
szając szachistów na jubileuszo-
we zawody w przyszłym roku.

 Józef Flaziński


