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W naszej Ojczyźnie spotykamy 
ludzi, którzy z różnych powo-

dów opuścili swój kraj rodzinny. 
Aby ratować życie swoje i swo-
ich bliskich, często decydują 
się rozpocząć je w innym kraju 
i kulturze. 20 czerwca w Polsce 
i ponad stu krajach świata obcho-
dzony jest Dzień Uchodźcy, jako 
hołd dla tych, którzy po ciężkich 
przeżyciach znajdują w sobie siłę 
do rozpoczęcia życia od nowa. 
W  tym dniu mogą oni poczuć, 
że ich los kogoś obchodzi. Z tej 
okazji organizowane są koncerty 
muzyki, festyny i wystawy, zaś 
w  szkołach specjalne lekcje na 
temat uchodźców i ich sytuacji. 

W ciągu wieków Polacy musie-
li również opuszczać swój kraj 
i tułać się po obcej ziemi. Teraz, gdy 
prześladowane rodziny chrześ- 
cijańskie z  Bliskiego Wschodu 
chcą zamieszkać w naszej Ojczyź-
nie, aby tu swobodnie wyzna-
wać wiarę w Chrystusa, możemy 
spłacić dług, zaciągnięty niegdyś 
przez nasz naród. Otoczmy tę 
sprawę naszą modlitwą – tyle 
może każdy z  nas. Pomaganie 
uchodźcom wymaga od nas 
odwagi, niech jednak inny kolor 
skóry, akcent czy zwyczaje nie 
budzą w nas strachu. Dostrzeż-
my w nich człowieka – naszego 
bliźniego. 

Ks. Krzysztof Żero

Uchodźca –  
nasz bliźni

O brazy przyrody, jakie możemy 
zobaczyć dzięki wspaniałym 
narzędziom optycznym, ale 

nade wszystko dzięki uporowi, 
systematyczności i niewyczerpa-
nej cierpliwości ludzi – prawdzi-
wych pasjonatów, fascynują i dają 
wewnętrzną radość. Wyrasta ona 
ponad problemy i konflikty, jakie 
prowokuje człowiek przez swoją 
pazerność i egoizm. Czy rzeczy-
wiście tzw. przyroda jest od nas... 
mądrzejsza? Czy chodzi tylko o to, 
by „król stworzenia” odkrył wresz-
cie, kim naprawdę jest i jaki jest cel 
jego ziemskiej wędrówki?! 

Obrazy użyte w Biblii czerpią 
obficie ze świata roślin i  zwie-
rząt. Porównania zapisane przez 
Ezechiela prowadzą do prostego 
wniosku: wszystko jest w rękach 
Boga i od Jego woli zależy istnie-
nie i życie nawet najmniejszego 
drzewka. Pan daje wzrost, On 
też określa miejsce i  rolę, jaką 
ma do spełnienia symboliczny 
cedr. Najważniejsze jest to, na 
co Najwyższy zwróci swoje oczy 
i  co zechce wyróżnić. Wszelka 
pycha i wyniosłość muszą wtedy 
ustąpić pola. Jezusowe przypo-
wieści, chociaż odwołują się do 
starotestamentalnych wzorców, 
wskazują na jeszcze jeden istot-
ny element Bożego planu. Jest 

nim tajemnica wielkości ukrytej 
pod niepozorną postacią. Nie ma 
sensu mówić o czymś, że jest małe 
i bez znaczenia, skoro Pan nawet 
w najmniejszym nasionku potra-
fi umieścić siły witalne, zdolne 
pobudzić do życia i rozwoju coś, 
co z  pozoru jest już obumarłe. 
Gdzieś w  tle pojawia się myśl 
o człowieku i o jego niepozornej 
ziemskiej postaci, pod którą ukry-
wa się zalążek wiecznego istnie-
nia, zapowiedź przyszłej chwały. 
Św. Paweł daje do tych stwierdzeń 
zaskakujący komentarz, dzieląc 
się z Koryntianami swą tęsknotą 
za „opuszczeniem ciała”, by móc 
jak najszybciej „stanąć w obliczu 
Pana”. Doczesna pielgrzymka jest 
wprawdzie konieczna jako czas 
„zasługiwania”, czyli poszukiwa-
nia i wypełniania woli Bożej, naj-
ważniejsze zaś będzie na końcu: 
„zapłata za uczynki dokonane 
w ciele, złe lub dobre”.

Cały świat ożywiony w natu-
rze ma wierność wobec Stwórcy 
i za tym naturalnym wezwaniem 
idzie. Jedynie człowiek ma ciąg- 
le problem z decyzją, za czym 
podążać i  kogo słuchać. Łapie 
się na tym, że próbuje klasyfi-
kować bliźnich: życie zdrowego 
jest wartościowe, chorego zaś – 
bezproduktywne; nienarodzony 
jest „gorszy” od już narodzone-
go; mający wysoki status spo-
łeczny godny jest uwagi, nato-
miast prostego można pominąć 
lub zbyć byle czym… Mądrość 
dana człowiekowi przez Boga 
przewyższa wszakże wszelkie 
procesy biologiczne, ponieważ 
związana jest z  koniecznością 
podejmowania decyzji i  otwie-
ra się na świat wartości i dary 
łaski. Owocem takiej właśnie 
mądrości jest życie wieczne.

 Ks. Tomasz Pełszyk

POTĘGA ŻYCIA

w numerze: 

Boże Ciało A.D. 2015 w obiektywie –  
fotorelacja

90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Rudce – relacja

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Bóg szanuje 
naszą wolność i tylko 
człowiek może Jemu 
otworzyć drzwi 
swego serca.

Bp Tadeusz Pikus 

Mając ufność, 
wiemy, że jak 
długo pozostaje-
my w ciele, 
jesteśmy piel-
grzymami 
z daleka od Pana 
  (2 Kor 5, 6)

Jego Ekscelencji 
Księdzu Biskupowi 
Antoniemu  
Dydyczowi 
z racji imienin 
przypadających  
13 czerwca  
w imieniu Redakcji 
i Czytelników 
Tygodnika 
Katolickiego 
„Niedziela”
składamy 
najserdeczniejsze 
życzenia 
obfitości 
Bożych łask,  
opieki Maryi,  
Matki Kościoła, 
a także 
wstawiennictwa  
św. Antoniego  
z Padwy
Ks. Mariusz Boguszewski
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W niedzielę Zesłania Ducha 
Świętego podczas Eucharystii, 

celebrowanej przez bp. Tadeusza 
Pikusa w kościele pw. Matki Bożej 
z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, 
zostało erygowane Bractwo Matki 
Bożej z Góry Karmel. Rozpoczynając 
uroczystość ks. Tadeusz Syczew-
ski, odwołując się do dokumentów 
Kościoła, przypomniał i uzasadnił 
wymiar apostolstwa świeckich.

Bractwo Matki Bożej z  Góry 
Karmel powołał do życia bp Pikus. 
Najważniejszym jego zadaniem jest 
szukanie królestwa Bożego przez 
zajmowanie się sprawami świecki-
mi i kierowanie nimi według myśli 
Bożej. Członkowie Bractwa mają być 
aktywnie obecni w różnych inicjaty-
wach Kościoła. Winni odznaczać się 
duchem wyrzeczenia, miłością do 
ludzi przez niesienie pomocy potrze-
bującym, umiłowaniem modlitwy, 
liturgii i sakramentów świętych.

Dekret Biskupa Drohiczyńskiego 
powołujący do życia Bractwo Matki 
Bożej z Góry Karmel w Bielsku Pod-
laskim odczytał ks. Kazimierz Sie-
kierko, natomiast listę osób powo-

łanych do Bractwa jego organizator 
– ks. Henryk Polak, proboszcz parafii 
pw. Matki Bożej z Góry Karmel, przy 
której będzie ono działać. Otrzymali 
oni, poświęcony przez bp. Pikusa, 
„bracki płaszcz” z maryjnymi sym-
bolami oraz szkaplerz karmelitański. 
Złożyli także uroczyste ślubowanie. 

Dziękując Pasterzowi diecezji dro-
hiczyńskiej za powołanie Bractwa 
Matki Bożej z Góry Karmel, ks. Hen- 
ryk Polak powiedział, że inspira-
cją do podjęcia się jego organizacji 
były procesje ku czci św. Stanisława 

w Krakowie. Uczestniczył w nich 
jako kapelan wojskowy, podziwia-
jąc wielobarwny korowód różnych 
bractw i  stowarzyszeń, dających 
świadectwo swej wiary. Postanowił, 
że gdy będzie miał możliwość, posta-
ra się o utworzenie takiej struktury 
w parafii, w której będzie probosz-
czem. Bielska parafia pokarmeli-
tańska, mająca długą tradycję kultu 
maryjnego, gdzie także znalazło się 
wielu zaangażowanych młodych 
ludzi, pozwoliła mu na zrealizowa-
nie tego zamysłu.  Jan Krakowski

II

niedziela podlaska

krótko
 WĘGRÓW
29 maja 26-osobowa grupa 
młodzieży z parafii pw. św. Ojca Pio 
przyjęła sakrament bierzmowania 
z rąk bp. Tadeusza Pikusa.

HAJNÓWKA
26 maja w parafii pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego Pasterz die-
cezji udzielił 60-osobowej grupie 
młodzieży sakramentu dojrzałości 
chrześcijańskiej.

DROHICZYN
27 maja w katedrze bp Tadeusz 
Pikus udzielił ok. 60-osobowej 
grupie młodzieży sakramentu 
bierzmowania.

BOĆKI
27 maja w Gminnym Ośrodku 
Kultury odbyło się spotkanie  
z ks. inf. Stanisławem Strzeleckim, 
autorem książki pt. „O Matce pieśń”, 
zorganizowane przez Katolickie 
Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 
Oddział w Boćkach i GOK. 

KALNICA
28 maja w Gminnym Ośrodku 
Kultury odbyła kolejna edycja 
konkursu biblijnego dla młodzieży 
ze szkół gimnazjalnych z terenu 
województw podlaskiego i mazo-
wieckiego pt. „Spotkania z Biblią. 
Ewangelia wg św. Łukasza”. 

BRAŃSK
30 maja świętowano 10. rocznicę 
nadania imienia Sióstr Sercanek 
tamtejszemu przedszkolu. Z tej oka-
zji Mszy św. w kościele parafialnym 
przewodniczył bp Tadeusz Pikus. 

CIECHANOWIEC
30 maja w parafii pw. Trójcy Przenaj- 
świętszej, w rocznicę koronacji Ob-
razu Matki Bożej Ciechanowieckiej, 
podczas Mszy św. bp Tadeusz Pikus 
udzielił 37-osobowej grupie mło-
dzieży sakramentu bierzmowania.  

PROSTYŃ
31 maja Pasterz diecezji prze-
wodniczył głównej uroczystości 
odpustowej w sanktuarium Trójcy 
Przenajświętszej.  
Ks. Krzysztof Żero
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Bractwo Matki Bożej z Góry Karmel powołał do życia bp Tadeusz Pikus

W Szkole Podstawowej im. ks. bp. 
Franciszka Jaczewskiego w Gór-

kach Grubakach 20 maja już po 
raz szósty odbył się Przegląd Pio-
senki Religijnej „Śpiewajmy Panu”. 
Do konkursu zostało zgłoszonych  
29 uczestników z następujących  
przedszkoli i szkół: Katolickie Przed- 
szkole św. Antoniego w  Węgro-
wie, Punkt Przedszkolny „Chatka 
Puchatka” w Pniewniku, Przedszko-
le nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgro-
wie, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Korytnicy, szkoły podstawowe 
w Miedznie, Sewerynowie, Mak-
symilianowie oraz Górkach Gru-
bakach. Przegląd został objęty 
honorowym patronatem przez bp. Ta- 
deusza Pikusa oraz patronatem 
medialnym przez Katolickie Radio 
Podlasie i Portal Informacyjny pod-
lasie24. Na uroczystość przybyli:  

bp Antoni Dydycz, ks. Łukasz Gołę-
biewski – sekretarz Biskupa Seniora 
oraz dyrektor Caritas Diecezji Dro-
hiczyńskiej, ks. Leszek Gardziński 
– dziekan dekanatu węgrowskiego 
oraz delegat Pasterza diecezji, ks. Ja- 
rosław Redosz – proboszcz parafii 
korytnickiej, Stanisław Komudziń-
ski – wójt gminy Korytnica, Gra-
żyna Chrupek – dyrektor GZEAS 
w Korytnicy, ks. Wiesław Niemyjski 
– proboszcz parafii pw. św. Ojca Pio 
w Węgrowie, ks. Piotr Jarosiewicz – 
prefekt parafii korytnickiej, Edwin 
Salamon – dyrektor PGK w Węgro-
wie, Beata Kryśkiewicz – kierow-
nik PGK w Węgrowie, Katarzyna 
Zabadała – dyrektor Węgrowskiego 
Ośrodka Kultury, dyrektorzy oko-
licznych szkół, przedstawiciel rady 
rodziców, opiekunowie osób wystę-
pujących w konkursie, panie z Klubu 

Seniora „Pogodna Jesień”, a także 
rodzice i dzieci tutejszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się wpro- 
wadzeniem sztandaru szkoły i od- 
śpiewaniem hymnu. Następnie 
dyrektor Bożena Rudnik powitała 
zgromadzonych gości, uczestników 
przeglądu, całą społeczność szkol-
ną, rodziców, a  także odczytała 
list od bp. Tadeusza Pikusa oraz 
podziękowała sponsorom za wspar-
cie.  Wszyscy uczestnicy konkursu 
po przepięknym zaprezentowaniu 
się otrzymali nagrody, dyplomy 
i upominki. Na koniec z  ciepłym 
przesłaniem i jednocześnie podzię-
kowaniem wystąpili bp Antoni 
Dydycz i  ks. Leszek Gardziński. 
Warto w  tym miejscu dodać, że 
szkolnym koordynatorem przeglądu 
była Agnieszka Morawska. 

Ks. Piotr Jarosiewicz

Przegląd Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu”
GÓRKI GRUBAKI

BIELSK PODLASKI

Powołanie Bractwa Matki Bożej z Góry Karmel
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W okolicach Sarnak 20 maja 1944 r. Armia Krajowa 
przechwyciła niewybuch V-2. Po rozebraniu na 

części został on zbadany w  tajnych laboratoriach 
AK. Najważniejsze części rakiety oraz wyniki badań 
zabrane zostały do Wielkiej Brytanii w lipcu 1944 r. 
przez brytyjski samolot, w ramach operacji Most III. 

Na pamiątkę przechwycenia rakiety 14 maja  
1995  r. w  centrum Sarnak postawiono pomnik – 
makietę pocisku V-2. W 20. rocznicę tego wydarzenia 
odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterów, 
którzy tego dokonali. 

Wydarzenie rozpoczęło się Eucharystią, której prze-
wodniczył bp Tadeusz Pikus. Ksiądz Biskup w homilii 
podkreślił, że pomnik upamiętniający wydarzenia 
sprzed 71 lat nawiązuje do strasznej rzeczywistości 
wojennej. – Patrzymy na pomnik przedstawiający 
rakietę niosącą ładunek wybuchowy i nie podnosi to 
naszego ducha, a budzi niepokój. Dzisiaj nawiązujemy 
do pokoju i do jego źródła. Chrystus powie: „Pokój 
wam daję, ale nie taki, jaki daje świat”. Chrystus daje 
pokój nie tylko zewnętrzny, ale wewnętrzny, bowiem 
wszystkie wojny i spory rozpoczynają się we wnętrzu 
człowieka – mówił. 

Po Mszy św. odbyła się parada z udziałem pocztów 
sztandarowych oraz Konnej Straży Ochrony Przyrody 
i Tradycji. Wszyscy zgromadzili się przy pomniku, 
gdzie złożono kwiaty. Kolejna część uroczystości 
odbyła się w miejscowym Zespole Szkół, który od  
8 lat nosi imię Bohaterów Akcji V-2. Zebranych przywi-
tała wicedyrektor szkoły Agata Wasilewska, po czym 
miały miejsce okolicznościowe przemówienia. Nie 
zabrakło w nich wspomnień i ciekawostek z historii 
szkoły i miejscowości Sarnaki. Zebrani obejrzeli też 
fragmenty filmu z odsłonięcia pomnika oraz program 
artystyczny w wykonaniu uczniów w Sarnakach. 
Gościem honorowym uroczystości był mjr Tadeusz 
Sobieszczak, ps. Dudek – żołnierz z oddziału party-
zanckiego Zenona.  

 Dorota Kalinowska

U roczystości związane z nadaniem imienia św. Ja- 
na Pawła II Gimnazjum w Dziadkowicach roz-

poczęła Eucharystia, celebrowana w kościele przez 
bp. Tadeusza Pikusa, którego przywitał proboszcz 
ks. Marek Toruński. W uroczystości uczestniczyli 
kapłani z dekanatu siemiatyckiego z ks. Stanisła-
wem Ulaczykiem na czele, księża pracujący w szkole, 
proboszcz prawosławnej parafii w Czarnej Wielkiej, 
przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, 
służb mundurowych, liczne delegacje z pocztami sztan-
darowymi szkół powiatu siemiatyckiego oraz szkół 
noszących innych imię św. Jana Pawła II, nauczyciele, 
rodzice i uczniowie.

Druga część uroczystości odbyła się w szkole. Tam 
uczniowie ze szkoły podstawowej przed tablicą Jana 
Pawła II zaciągnęli wartę. – Jest to szczególny dzień dla 
szkoły wzniesionej wspólnym wysiłkiem mieszkań-
ców, nauczycieli oraz uczniów – mówił, witając przy-
byłych, dyrektor placówki Robert Zalewski. – Następ-
nym ważnym etapem szkoły był wybór jej patrona. 
Nauczyciele, uczniowie, pracownicy i przedstawiciele 
władz samorządowych podjęli decyzję, wybierając na 
patrona szkoły podstawowej wielkiego Polaka Jana 
Pawła II. Komitet Budowy Szkoły ufundował szkole 
sztandar. Towarzyszy on nam na uroczystościach  
i zjazdach Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana  
Pawła II.

Zespół Szkół w Dziadkowicach tworzą Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum nr 1.  
Po odczytaniu aktu nadania imienia przez Radę Gminy 
Dziadkowice członkowie Społecznego Komitetu Budo-
wy Szkoły w Dziadkowicach przekazali odnowiony 
sztandar dyrektorowi Zespołu Szkół, noszącemu od 
dziś wspólne imię Jana Pawła II. Po prezentacji prze-
kazał on sztandar młodzieży. Gimnazjaliści złożyli 
na niego ślubowanie, a młodzież zaśpiewała hymn 
szkolny napisany przez nauczycielkę Aliną Sadowską. 

Uroczystości szkolne zakończyły się występem 
uczniów. Młodzi artyści przypomnieli ważniejsze 
okresy z życia Papieża, nie zapominając o skeczach 
związanych z pasjami naszego rodaka.

Tadeusz Szereszewski

III

wiadomości

Gimnazjum nr 1 w Dziadkowicach ma patrona zapraszamy
KATECHECI

27 czerwca odbędzie się 
podsumowanie rocznej pracy 
katechetycznej. Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 10 Mszą 
św. w kaplicy WSD w Drohi-
czynie. 

RAJD ROWEROWY
W dniach 30 czerwca – 8 lipca 
ks. Wiesław Niemyjski – pro-
boszcz parafii pw. św. Ojca 
Pio w Węgrowie organizuje 
dla młodzieży gimnazjalnej 
i szkół średnich rajd rowerowy 
pt. „Puszcza Augustowska”. 
Noclegi będą w domkach 
letniskowych Ośrodka 
Wypoczynkowego „Skowro-
nek”. W programie wyjazdu: 
sanktuarium Matki Bożej 
w Studzienicznej, zwiedzanie 
i poznawanie szlaków rowe-
rowych okolic jezior Sajno, 
Białe, Studzieniczne, Necko, 
Mikaszewo. Zapisy i informa-
cje u ks. Niemyjskiego.
Ks. Krzysztof Żero

Wikariusze generalni 
diecezji drohiczyńskiej

B iskup drohiczyński Tadeusz 
Pikus wręczył nominacje wika-

riuszom generalnym diecezji dro-
hiczyńskiej. 

Z dniem 31 maja br. otrzyma-
li je na okres trzech lat, pełniący 
te funkcje od roku, ks. Tadeusz 
Syczewski, prof. KUL – rektor Wyż-
szego Seminarium Duchownego 
w Drohiczynie i wykładowca Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
oraz ks. Zbigniew Rostkowski, który 
z dniem 19 maja br. został też mia-
nowany moderatorem Kurii Diece-
zjalnej w Drohiczynie, wykładowca 
Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Drohiczynie. 

Obaj wikariusze generalni die-
cezji drohiczyńskiej są członkami 
kilku komisji i  rad diecezjalnych 
oraz prałatami honorowymi Jego 
Świątobliwości i kanonikami gre-
mialnymi Drohiczyńskiej Kapituły 
Katedralnej. 

Ks. Artur Płachno 
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Ślubowanie gimnazjalistów na sztandar

Uczcili bohaterów Akcji V-2 w Sarnakach
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Gościem honorowym uroczystości był 
mjr Tadeusz Sobieszczak, ps. Dudek
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REKOLEKCJE ALUMNÓW
W dniach 13-18 czerwca 
w Domu Rekolekcyjnym Sióstr 
Urszulanek Najświętszej Maryi 
Panny z Gandino odbędą się 
rekolekcje alumnów przed 
święceniami diakońskimi i pre-
zbiteratu. Ćwiczeniom ducho-
wym będzie przewodniczył 
ks. Dariusz Kucharek – ojciec 
duchowny seminarium. 

ŚWIĘCENIA DIAKOŃSKIE
19 czerwca (piątek) w kate-
drze w Drohiczynie o godz. 15 
podczas Mszy św. bp Tadeusz 
Pikus udzieli 6 alumnom WSD 
święceń diakonatu. Otrzymają 
je: Paweł Gołębiewski z parafii 
konkatedralnej Najświętszej 
Maryi Panny w Sokołowie 
Podlaskim, Paweł Koc z parafii 
Winna Poświętna, Wojciech 
Łuszczyński z parafii pw. 
Opatrzności Bożej w Bielsku 
Podlaskim, Marcin Łyczewski 
z parafii Konstantynów (diece-
zja siedlecka), Daniel Plewka 
z parafii pw. św. Piotra z Alkan-
tary i św. Antoniego z Padwy 
w Węgrowie oraz Grzegorz 
Zasłonka z parafii Kamionna. 

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE
20 czerwca (sobota) w Łazówku 
o godz. 10 podczas Mszy św. 
bp Tadeusz Pikus udzieli 3 dia-
konom święceń kapłańskich. 
Wyświęceni zostaną: Krzysztof 
Nagórny z parafii Dołubowo, 
Emil Skobel z parafii Rudka 
i Łukasz Wojewódzki z parafii 
Łazówek.

ZAKOŃCZENIE ROKU  
AKADEMICKIEGO
22 czerwca w WSD w Drohiczy-
nie odbędzie się zakończenie 
roku akademickiego. Nowo 
wyświęceni kapłani o godz. 
7.15 w kaplicy seminaryjnej 
odprawią Mszę św. prymi-
cyjną. 23 czerwca o godz. 11 
odbędzie się posiedzenie Rady 
Pedagogicznej. Od 23 czerwca 
studenci WSD przebywać będą 
na wypoczynku wakacyjnym.
 Ks. Krzysztof Żero

C elem Dnia Modlitw o Świę-
tość Kapłanów, zainicjowane-
go przez bp. Antoniego Dydy-

cza, a  kontynuowanego przez  
bp. Tadeusza Pikusa, jest wspólna 
kapłańska modlitwa oraz świę-
towanie jubileuszy kapłańskich. 

Oprócz jubileuszy księży bis- 
kupów w Roku Życia Konsekro-
wanego modlono się w  intencji 
zakonników i  zakonnic oraz 
dziękowano za 25 lat posługi 
kapłańskiej ks. Tadeusza Czyża-
ka – proboszcza z Niemyj Nowych, 
ks. Krzysztofa Napiórkowskiego 
– proboszcza z Wyrozęb oraz sale-
zjanów: ks. Dariusza Matuszyń-
skiego, ks. Jana Niemca i ks. Sta- 
nisława Stachala. 

Na to doroczne spotkanie przy-
byli księża z diecezji drohiczyń-
skiej, a  rozpoczęła je wspólna 
modlitwa Liturgii Godzin w auli 
WSD. Zabierając głos, bp Tadeusz 
Pikus zaprosił na tegoroczny Dzień 
Podlasia 10 czerwca, w 16. rocz- 
nicę wizyty św. Jana Pawła II 
w  Drohiczynie. Ks. Zenon Czu-
maj zachęcił do zapoznania się 
z  wystawą. Z  racji Roku Życia 
Konsekrowanego zorganizował 

ją wraz z alumnami WSD w Dro-
hiczynie, pokazując istniejące 
obecnie i w historii zgromadze-
nia zakonne żeńskie i  męskie 
na terenie diecezji drohiczyń-
skiej. Wystawę tę będzie można 
także wypożyczyć do parafii. 
Ks. Dariusz Matuszyński SDB – 
wikariusz biskupi ds. instytutów 
życia konsekrowanego wygłosił 
natomiast konferencję na temat 
historii życia zakonnego i  jego 
nieocenionego wpływu na roz-
wój Kościoła, cywilizacji i kultury 
światowej na przestrzeni wieków. 

Eucharystii w  katedrze pw. 
Trójcy Świętej przewodniczył 
biskup drohiczyński Tadeusz 
Pikus. Homilię wygłosił zaś ojciec 
duchowny diecezji ks. Tomasz 
Pełszyk. Ukazał w  niej Maryję 
jako wzór świętości człowieka, 
a  szczególnie kapłana. Maryja 
jest pierwsza w wierze, wierności, 
miłości i zjednoczeniu człowieka 
z Bogiem. Pokazuje Ona swoim 
życiem normalną rzeczywistość 
świętości, o której się nie mówi, 
ale nią żyje. Podkreślił również, 
że kapłaństwo jest darem dla 
innych, a nie jedynie dla powoła-

nych, którzy – obdarowani miłoś- 
cią – mają rozlewać ją na innych. 

Księża odnowili przyrzeczenia 
kapłańskie. Jubilaci odmówili akt 
zawierzenia. Modlono się też 
za zmarłych biskupów i księży, 
nawiedzając krypty katedralne, 
gdzie znajdują się groby bisku-
pów i  rządców diecezji, w  tym 
także grób pierwszego biskupa 
drohiczyńskiego Władysława 
Jędruszuka. 

Wikariusz generalny diece-
zji ks. Tadeusz Syczewski wraz 
przedstawicielem księży i alum-
nów złożył życzenia księżom 
biskupom i  jubilatom z  zapew-
nieniem o modlitwie za wstawien-
nictwem bliskich im świętych. 
Obecni na uroczystościach jubi-
laci odebrali specjalne papieskie 
błogosławieństwo Ojca Świętego 
Franciszka. Nieobecnym w Dro-
hiczynie dwom księżom sale-
zjanom zostały one przekazane 
przez reprezentującego ich ks. Da- 
riusza Matuszyńskiego. 

Kapłańskie spotkanie zakoń-
czyła agapa w  refektarzu Wyż-
szego Seminarium Duchownego. 

Ks. Artur Płachno

IV

Rocznice i kapłańska modlitwa 
w intencji świętości
W poniedziałek 25 maja, w uroczystość Maryi Matki Kościoła, Patronki 
diecezji drohiczyńskiej, w 1. rocznicę ingresu biskupa drohiczyńskiego 
Tadeusza Pikusa, w 60. rocznicę profesji zakonnej biskupa seniora 
Antoniego Dydycza oraz 21. rocznicę śmierci pierwszego biskupa 
drohiczyńskiego Władysława Jędruszuka, w Drohiczynie odbył się 
kolejny Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów
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Eucharystii w katedrze pw. Trójcy 
Świętej przewodniczył biskup  
drohiczyński Tadeusz Pikus
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K olejne czuwanie modlitewne 
tym razem wypadło w wigilię 

Zesłania Ducha Świętego. Zorga-
nizowane ono zostało dla człon-
ków Żywego Różańca wschodniej 
części diecezji w parafii pw. św. Sta- 
nisława Biskupa i  Męczenni-
ka w  Topczewie. Historię tego 
szczególnego miejsca, wybrane-
go przez Matkę Bożą, przedstawił 
przybyłym tamtejszy proboszcz 
ks. Paweł Anusiewicz. Przed 
obrazem, słynącym wieloma 
cudami, ks. Wodzisław Szcze-
panik poprowadził modlitwę 
części chwalebnej Różańca św. 
Dodać należy, że zapiski o nie-
których cudach znajdują się 
w Jasnogórskiej Księdze Cudów. 
Podczas każdego czuwania 
przewidziana jest konferencja. 
Tym razem było to hasło roku 
duszpasterskiego: „Nawracaj-
cie się i wierzcie w Ewangelię”, 
a głosił ją ks. Karol Lipczyński. 
Realizując temat, podał wiele 
przykładów z  Pisma Świętego, 
w których „Bóg daje nam znaki 
po to, abyśmy odczytując je, bar-
dziej przylgnęli do Boga, żeby 
wzrastała nasza wiara. Rów-
nież Maryja poprzez objawienia 
w  wielu miejscach na świecie 
pokazuje, jak bardzo pragnie 
naszego nawrócenia, naszego 
zbawienia”. Na potwierdzenie 
przedstawił historię objawienia 
Matki Bożej w Kibeho.

Kulminacyjnym punktem każ-
dego programu czuwania, tak 
i  tym razem, jest Eucharystia. 
Tej koncelebrowanej przez sześ- 
ciu kapłanów przewodniczył 

ks. Jarosław Rzymski – nota-
riusz kurii. W homilii ks. Jaro-
sław, nawiązując do początków 
nauczania Jezusa Chrystusa, 
przypomniał m.in. że nawrócenie 
oznacza zmianę myśli, zmianę 
kierunku postępowania; jeśli 
widzę, że droga mojego życia 
jest błędna, prowadzi mnie na 
zgubę, mam szansę zawrócić 
i wybrać Bożą drogę. „Nawró-
cenie nie może być jednostkowe,  
św. Augustyn napisał: «Raz wy- 
brawszy, ciągle wybierać muszę». 
Chrześcijanin jest wezwany, by 
ciągle wybierać, wybierać Chrys- 
tusa” – kontynuował. Na nasze 
czuwanie przybyła także, pocho-
dząca z parafii Grodzisk k. Sie-
miatycz, s. Immakulata Fausty-
nowicz, misjonarka z Kamerunu. 
Podziękowała zebranym za 
pomoc misjom, modlitwę i ofiary. 
Krótki film, nagrany w Misji pro-
wadzonej przez Siostrę, zobra-
zował panujące tam warunki. 
Tradycyjnie nie mogło zabrak-
nąć adoracji Najświętszego Sa- 
kramentu, którą prowadził ks. Ro- 
man Kowerdziej. Był to czas, 
kiedy mogliśmy powierzać Chrys- 
tusowi swoje indywidualne 
sprawy, nasze parafie, diece-
zję i Ojczyznę. Kiedy nadszedł 
czas Apelu Jasnogórskiego, 
utkwiwszy wzrok w  przepięk-
nym obliczu Pani Topczewskiej, 
zapewnialiśmy Maryję o naszej 
gotowości, o  naszej wierności. 
Czy wytrwamy? Czy za chwilę 
nie zapomnimy i nie odwrócimy 
się od Boga? 

  Renata Przewoźnik

VI
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Czuwanie wspólnot maryjnych
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Przed obrazem, słynącym wieloma cudami, ks. Wodzisław Szczepanik 
poprowadził modlitwę części chwalebnej Różańca św.

Ź ródłem życia parafii jest Eucha-
rystia. Uczta miłości jednoczy 

ludzi z Bogiem i wzmacnia więzi 
wiary pomiędzy uczniami Chrys- 
tusa. Przez Liturgię Bóg jest uwiel-
biony w najwyższym stopniu. Jest 
to przecież ofiara Jego Jedynego 
Syna, Jezusa Chrystusa. Tę wielką 
tajemnicę naszej wiary uczy prze-
żywać Maryja, Matka Jezusa. Ciało 
i Krew Chrystusa wyraźnie wska-
zują na Matkę. Dobrze tę prawdę 
rozumiał proboszcz domanow-
ski ks. Bernard Puchalski (1519- 
-1541). Zainicjował on budowę 
nowego ołtarza, podjął starania 
w  celu sprowadzenia pomocni-
ka – altarzysty, który miał przy 
tym ołtarzu składać Bogu ofiarę 
Eucharystii.

Dzieło zaczął od zakupu za włas- 
ne pieniądze gruntów, z których 
dochody miały być źródłem utrzy-
mania tak potrzebnego w rozleg- 
łej parafii pomocnika. W 1529 r. 
kupił ogród w Piekutach i włóczkę 
„Piaskową” położoną pomiędzy 
zagonami Stanisława i  Pawła 
Piekutowskich, włóczkę „Nadol-
ną” po sąsiedzku z Tomaszem 
Piekutowskim i  Franciszkiem 
Moczydłowskim, włóczkę „Głowa” 
przy włościach spadkobierców po 
Bartłomieju Piekutowskim, włókę 
„Skarbowa” oraz pole liczące 24 za- 
gony sięgające granic wsi Łopie-
nie Jeże i półwłóczek przy ziemi 
spadkobierców po Grzegorzu Skło-
dowskim. Potem dokupił jeszcze 
ziemię w Markowie i Łopieniach. 
Do tego swoją ofiarę dołożyła 
Dorota Ozor. Inicjatywę probosz-
cza poparli też kasztelan podla-
ski Józef Ossoliński i Wawrzyniec 
Markowski z Markowa Wielkiego. 
Zgromadzony fundusz wystarczał 
do zrealizowania zbożnego dzieła.

Nowy ołtarz został wzniesiony 
na cześć i chwałę Świętej Trójcy, 
ku czci Nawiedzenia Najświętszej 
Panny oraz św. Anny i Wszystkich 
Świętych. Bp Paweł Holszański 

22 maja 1534  r. uprawomocnił 
dzieło, które niewątpliwie wpłynę-
ło na pogłębienie wiary parafian 
domanowskich. Do parafii przybył 
z Wizny ks. Zygmunt Grzymała. 
Otrzymał zobowiązanie odpra-
wiania trzech Mszy św. z formu-
larza o Trójcy Przenajświętszej 
z  modlitwą do Matki Bożej za 
grzeszników, fundatora altarii 
i  jego rodzinę oraz za wszyst-
kich dobroczyńców duchownych 
i  świeckich. Modlitwa do Matki 
Bożej towarzysząca Eucharystii 
wyraźnie ukazuje początek kultu, 
który rozwinie się w następnych 
latach wraz z łaskami słynącym 
obrazem Matki Zbawiciela.

Niedługo cieszyli się poboż-
ni wierni altarią. Jednocześnie 
z odejściem ks. Bernarda pojawili 
się ludzie chciwi, którzy zagrabili 
część zgromadzonego majątku. 
Altarzysta, nie mając środków do 
życia, wyjechał, a następni pro-
boszczowie, m.in. ks. Chomon-
towski, w  licznych procesach 
sądowych doprowadzili do zwro-
tu niektórych pól, które weszły 
w skład beneficjum parafialne-
go. Szczególnie znaczenie miało 
odzyskanie ziemi w Piekutach, 
gdzie zbudowano kaplicę będącą 
zalążkiem przyszłej samodzielnej 
parafii. Po upadku altarii sami 
proboszczowie odprawiali jedną 
Mszę św. w wyżej wymienionych 
intencjach.

Krótko trwała historia altarii 
w Domanowie, jednej z najstar-
szych w zachodniej części rozleg- 
łej diecezji łuckiej. Ale niewątp- 
liwie było to dobre dzieło. Dóbr 
duchowych nie da się zmierzyć 
i sam Bóg wie, jakich łask udzie-
lał modlącym się przed ołtarzem 
ludziom. Dobra ziemskie ubo-
gaciły fundusz parafialny, który 
stanowił podstawę utrzymania 
proboszcza i świadczeń na rzecz 
ubogich. 

Cdn.

PANI DOMANOWSKA. 
DROGA DO KORONACJI (CZ. 4)

KS. ANDRZEJ ULACZYK

TOPCZEWO
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P arafia pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Rozbitym Kamieniu przeżywa-

ła czas wizytacji biskupiej, która 
zakończyła się 13 maja. Wizytacja 
bp. Tadeusza Pikusa rozpoczęła się 
od symbolicznego przekazania klu-
czy oraz wspólnej modlitwy podczas 
Mszy św. i modlitwy różańcowej za 
zmarłych na miejscowym cmen-
tarzu. 

12 maja w  programie znalazły 
się m.in.: wizytacja kancelarii 
i  spotkanie z  kapłanami pracują-
cymi w parafii, spotkania z dzieć-
mi, nauczycielami i pracownikami 
Zespołu Oświatowego im. Sybiraków w Roz-
bitym Kamieniu oraz Zespołu Oświatowego 
im. św. Królowej Jadwigi w Bielanach Jarosła-
wach, odwiedziny większych zakładów pracy 
oraz spotkanie z samorządowcami w miejsco-
wym urzędzie gminy. O godz. 18 odbyła się 
uroczysta Msza św., podczas której Ksiądz 
Biskup udzielił sakramentu bierzmowania 
49 kandydatom. Po nabożeństwie młodzież 
podziękowała za wspólną Eucharystię, za 
modlitwę oraz słowo, które Ksiądz Biskup 

skierował do nich w imieniu Najwyższego 
Kapłana. Na zakończenie wizytacji 13 maja 
Ksiądz Biskup spotkał się z radą parafial-
ną, a  podczas Mszy św. poświęcił figurę 
Matki Bożej Fatimskiej i odprawił pierwsze 
nabożeństwo fatimskie w  parafii. Odwie-
dziny Pasterza diecezji były dla nas wielkim 
świętem i wielkim przeżyciem. Zostawiliśmy 
swoje domy, by zgromadzić się w świątyni, 
czekając na pasterskie błogosławieństwo. 

Agnieszka Kowalczyk

W czwartek, w uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego, w Strabli biskup drohiczyński 

Tadeusz Pikus dokonał poświęcenia nowego 
ołtarza, ambonki oraz poświęcił obraz św. Jana 
Pawła II, pod którym zostały uroczyście umiesz-
czone jego relikwie przekazane parafii przez 
kard. Stanisława Dziwisza. Pasterz udzielił 
także młodzieży sakramentu bierzmowania.

Bp. Tadeusza powitał proboszcz ks. Anto-
ni Kunicki. Nawiązał on do emocji wiernych 
związanych z kresem ziemskiej wędrówki Jana 
Pawła II i testamentu papieża. Po powitaniu 
uczestniczących w odpustowej uroczystości 
i wyjaśnieniu znaczenia dokonywanych obrzę-
dów w posłudze Kościoła przez ks. Tadeusza 
Syczewskiego Ksiądz Biskup odmówił stosowne 
modlitwy przed poświęceniem ambonki, z któ-

rej będzie głoszone Słowo Boże, i dokonał jej 
poświęcenia. Szczególnie uroczysty był obrzęd 
konsekracji ołtarza. W homilii docenił troskę 
i dbałość Księdza Proboszcza i parafian o świą-
tynię, ale w sposób szczególny mówił o świątyni 
Ducha Świętego, którą wszczepił nam Bóg.  
Bp Pikus udzielił także sakramentu bierzmo-
wania młodzieży z parafii Strabla.

Ważnym akcentem osobistym uroczystości 
było poświęcenie ufundowanego przez Księdza 
Proboszcza obrazu św. Jana Pawła II – ks. Anto-
ni Kunicki wraz ze swoim kolegą kursowym 
Krzysztofem Niewińskim 9 czerwca 1987  r. 
w Lublinie przyjął świecenia kapłańskie z rąk 
Papieża podczas jego pielgrzymki do kraju. 
Dokonując poświęcenia obrazu, Ksiądz Biskup 
podkreślił, że św. Jan Paweł II jest przykładem, 
jak mamy żyć i postępować w życiu, naśladując 
Jezusa Chrystusa.

Uroczystości zakończyły się nabożeństwem 
majowym. Procesji przewodniczył Ksiądz 
Biskup, który też udzielił błogosławieństwa. 

Tadeusz Szereszewski

W Warsztacie Terapii Zajęciowej Caritas 
Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Pod-

laskim 22 maja miała miejsce inauguracja 
działalności Objazdowego Teatru Osób Nie-
pełnosprawnych „Oto N” – sezon II. 

Zebrani na auli WTZ widzowie mieli oka-
zję obejrzeć premierę przedstawienia „Ja 
i przyroda”, którego celem jest zachęcanie 
dzieci i młodzieży do stosowania dobrych 
manier podczas spacerów do lasu, ogrodu 
botanicznego czy zoo.

Przedstawienie „Ja i  przyroda” to efekt 
pracy warsztatów teatralnych prowadzonych 
przez instruktora terapii zajęciowej, podczas 
których uczestnicy zapoznają się z różnymi 
propozycjami literackimi bielskich poetek 
(matki i córki) – Beaty i Martyny Jacewicz, 
w tym wieloma baśniami i przypowiastkami 
wschodnimi. Wszyscy występujący to osoby 
niepełnosprawne uczestniczące w aktywny 
sposób w  zajęciach arteterapii. Praca nad 
spektaklem to nie tylko miła forma spędze-
nia czasu wolnego, ale przede wszystkim 

praca nad sobą poprzez doskonalenie proce-
sów poznawczych, usprawnianie nabytych 
umiejętności czy rozwój różnych dziedzin 
funkcjonowania. Z  kolei każde zaprezen-
towanie się przed publicznością to także 
włączanie się w  nurt życia społecznego. 
Na uroczystość inauguracji licznie przybyli 
uczniowie bielskich szkół. Należy podkreślić, 
iż takie spotkania pozwalają na integrowa-
nie zarówno osób zdrowych ze środowi-
skiem niepełnosprawnych, jak i na integrację 
pokoleniową. W trakcie inauguracji został 
zorganizowany konkurs wraz z nagrodami, 
który cieszył się dużym powodzeniem. Na 
zakończenie na wszystkich czekał słodki  
poczęstunek. 

Realizowane warsztaty są częścią projektu 
Nasza kreatywność „Oto N” – Objazdowy 
Teatr Osób Niepełnosprawnych – sezon II. 
Projekt jest realizowany przy wsparciu finan-
sowym Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podlaskiego w Białymstoku. 

Jadwiga Mariola Wiercińska

VII

z życia diecezji

Czas wizytacji Uroczystości w parafii  
pw. Wniebowstąpienia 
Pańskiego
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Pierwsze nabożeństwo fatimskie w parafii 
odprawił bp Tadeusz Pikus

Sakrament bierzmowania

Inauguracja Objazdowego Teatru 
Osób Niepełnosprawnych – sezon II

BIELSK  
PODLASKI

ROZBITY  
KAMIEŃ

STRABLA
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G ospodarz parafii ks. Andrzej Kiersnowski, 
witając Pasterza diecezji, druhów OSP 
i  gości, powiedział m.in.: – Witam Cię, 

Księże Biskupie, w imieniu całej wspólnoty 
parafialnej i  strażaków, jednocześnie dzię-
kując za przyjęcie naszego zaproszenia, aby 
wspólnie przeżywać ten jubileuszowy czas.  

Po Mszy św. pod przewodnictwem Orkiestry 
Dętej z Szepietowa i pocztów sztandarowych 
nastąpił przemarsz uczestników uroczystoś- 
ci do pobliskiej remizy OSP, gdzie odbył się 
apel. Po odegraniu hymnu narodowego gości 
powitał Andrzej Anusiewicz, wójt gminy Rudka 
i długoletni strażak. Obchody jubileuszu swoją 
obecnością zaszczycili przedstawiciele władz 
zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, wła-
dze samorządowe, przedstawiciele instytu-
cji, kapelani strażaccy i  kapłani pracujący 
w Rudce, uczniowie i leśnicy  z pocztami sztan-
darowymi, policjanci, emerytowani i obecni 
strażacy, młodzieżowe drużyny, kombatanci, 
Sybiracy oraz mieszkańcy miejscowości Rudki 
i okolic.

Doniosłym punktem uroczystości była deko-
racja strażaków. Medale i wyróżnienia wręczali 
gen. Bogdan Kołakowski i starosta bielski Sła-
womir Jerzy Snarski. Niemal wszyscy strażacy 
zostali odznaczeni resortowymi odznaczenia-
mi strażackimi. Wśród odznaczonych byli też 
kapelan ks. Andrzej Kiersnowski i ks. Tadeusz 
Czyżak. Gen. Bogdan Kołakowski odznaczył 
także sztandary.

 Wśród przemawiających byli gen. Bogdan 
Kołakowski, starosta Sławomir Jerzy Snarski, 
członek Zarządu Województwa Podlaskiego 
Jerzy Leszczyński, wójtowie gmin bielskie-
go powiatu, młodzież szkolna. Wszyscy oni 
podkreślili zasługi druhów na przestrzeni 
lat, wspominając współczesne. Przemowom 
towarzyszył zwrot dobrze znany społeczności 
strażackiej „nigdy nie zagaśnie”. Organizato-
rzy wręczyli pamiątkowe figury św. Floriana 
bp. Tadeuszowi Pikusowi i wójtowi Andrze-
jowi Anusiewiczowi. Uroczystość zakończyły 
występ orkiestry dętej i strażacki poczęstunek.

 Tadeusz Szereszewski
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Na uroczystość  
przybyli goście,  
w tym strażacy
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90-lecie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rudce
16 maja Mszą św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudce 
druhowie z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej uroczyście zapo-
czątkowali jubileusz 90-lecia swego istnienia. Eucharystię celebrował 
bp Tadeusz Pikus wraz z proboszczem ks. Andrzejem Kiersnowskim 
i kapłanami pracującymi w Rudce. W uroczystości uczestniczyli  
gen. Bogdan Kołakowski, starosta Sławomir Jerzy Snarski, wójt  
gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka, poczty sztandarowe


