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W iększość ludzi bardzo ceni sobie spokój – szcze-
gólnie, gdy jest to tzw. święty spokój: niczym 
się nie trzeba przejmować, wszystko „jakoś tam 

będzie”, nie ja, tylko „oni” muszą rozwiązać pojawia-
jące się problemy... Ta bolączka nie omija też Kościo-
ła. Dobrze, że w przykazaniach kościelnych wróciła 
formuła wskazująca na odpowiedzialność każdego 
wiernego za eklezjalną wspólnotę. Troska o jej potrzeby 
duchowe i materialne musi nas angażować. Grzechem 
jest bezczynność i naiwne przekonanie o własnej 
„niemożności”.

Słowo Boże mówi dzisiaj o szczególnym zaanga-
żowaniu na rzecz wspólnoty, jakim jest powołanie 
prorockie. Ezechiel musiał stanąć wobec ludzi „o bez-
czelnych twarzach i zatwardziałych sercach”, by – nie 
zważając na ich upór – głosić to, co Bóg mu nakazał. 
Prorok miał być znakiem, który porusza sumienia. 
Nikt nie będzie mógł przejść obojętnie obok jasno 
i dobitnie głoszonej Prawdy. Doświadczył tego nie tylko 
Ezechiel, ale również nasz Mistrz, gdy niedowierzanie 
mieszkańców Nazaretu zamknęło ich na Ewangelię 
i na cuda, które Jezus pragnął wobec nich zdziałać. 
Czy może być prorokiem ktoś, kogo – według ich mnie-
mania – dobrze znają? Cóż może im dać „cieśla, syn 
Maryi”? Zbawiciel przeżył ogromny zawód i smutek. 
Prorok lekceważony w swoim domu musiał pójść do 
okolicznych miejscowości, gdzie ludzie nie byli do Niego 
uprzedzeni. Jeszcze jeden aspekt prorockiej misji ukazał 
nam św. Paweł: zmagał się nie tylko z przeszkodami 

zewnętrznymi, ale musiał też stawić czoła czemuś, co 
nazwał „ościeniem dla ciała”. W duchowym spotkaniu 
z Panem usłyszał odpowiedź na swoje zwątpienia 
i chęć rezygnacji z powierzonego zadania: „Wystarczy 
ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. 
Nie chodzi o ludzkie zadowolenie! Logika wybrania 
zakłada, że moc Boża działa w słabym człowieku tak 
skutecznie, iż zdoła on wypełnić wszystko – ponad 
miarę własnych możliwości.

Nie da się być katolikiem i mieć święty spokój. To 
sprzeczność sama w sobie. Każdy z nas musi odna-
leźć własne miejsce w Kościele, Ojczyźnie, rodzinie. 
Musi poczuć odpowiedzialność za siebie i innych i tę 
odpowiedzialność podjąć w codziennym życiu. Jak 
będziemy postrzegani przez innych? To najmniej ważne, 
czy uznają nas za głupich, naiwnych, świętoszków. 
Najważniejsze jest to, że nie wyprzemy się swego 
powołania: być znakiem sprzeciwu wobec grzesznego 
świata, znakiem nadziei dla zagubionych i znakiem 
miłości, której wielu nigdy nie doświadczyło. 

 Ks. Tomasz Pełszyk
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S am Chrystus, widząc zmęczenie 
u swoich uczniów, zachęcał ich 

do odpoczynku. Lato – dla wielu 
okres wakacyjny – przypomina 
wszystkim o konieczności oderwa-
nia się przynajmniej na trochę od 
codziennych obowiązków i prawie 
do nabrania sił do dalszej pracy. 
Jedni wolą wypoczynek w ruchu 
– podróżują, uprawiają sport; inni 
odpoczywają przy czytaniu dobrej 
książki lub oglądając dobry film 
czy ciekawy spektakl teatralny. 
W  tym czasie warto odwiedzić 
przyjaciół i poznać nowych ludzi. 
Pielgrzymi wyruszą na szlaki pąt-
nicze do znanych miejsc kultu. 

Kościół, mając na uwadze tro-
skę o życie i zdrowie, zachęca nas 
do mądrego korzystania z wolnego 
czasu. Nasz organizm wymaga 
wypoczynku, aby móc zregene-
rować swoje siły. Człowiek zajęty 
tylko pracą i w efekcie zmęczony 
staje się nadmiernie nerwowy 
i niszczy swoje zdrowie. 

Nie może to jednak być czas 
odpoczynku od Boga. W tym okre-
sie nie może nam zabraknąć ciszy 
i okazji do modlitwy oraz reflek-
sji. Wypoczywajmy mądrze i nie 
psujmy wolnego czasu sobie oraz 
innym. Bądźmy radośni i przyjaź-
nie nastawieni do innych, a wtedy 
dobry stan naszego ducha udzieli 
się otoczeniu. 

Ks. Krzysztof Żero

Wypocznijcie nieco...

PROROK – PERSONA NON GRATA

w numerze: 

Kapłaństwo to nie umowa o pracę, ale o życie –  
święcenia w Łazówku

Śpiewali Panu – 22. Festiwal Piosenki Religijnej 
i Patriotycznej w Bielsku Podlaskim

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Najważniejsze w życiu  
to osobista relacja z Jezu-
sem Chrystusem, nie tyle 
program, ale osobista więź, 
dzięki której Chrystus  
staje się naszą drogą.

Bp Tadeusz Pikus 
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 (...) posyłam cię do nich, 
abyś im powiedział: „To mówi Pan Bóg”.
A oni czy usłuchają, czy nie, są bowiem 
ludem opornym, przecież będą wiedzieli, 
że prorok jest wśród nich 
  (Ez 2, 4 -5)
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D la uczczenia jubileuszu 25-lecia samorządności 
władze Sokołowa Podlaskiego 27 maja zorganizowa-

ły uroczyste obchody. Rozpoczęła je Msza św. w kościele 
pw. św. Jana Bosko, sprawowana przez bp. Tadeusza 
Pikusa. Obecni też byli księża ze wszystkich sokołow-
skich parafii oraz zasłużony kapelan Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych ks. Stanisław Falkowski. Na 
nabożeństwo przybyły osoby związane przez minione 
ćwierćwiecze z  samorządem Sokołowa Podlaskiego 
oraz zaproszeni goście, m.in. delegacje miast partner-
skich – łotewskiego Jekabpils i Czerwionki-Leszczyny 
na Śląsku, a także senator Maria Koc.

Po nabożeństwie uczestnicy obchodów spotkali się 
w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Gala rozpoczęła się od 
wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Zespół 
Pieśni i Tańca „Sokołowianie” zatańczył dostojnego 
poloneza, dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 rewe-
lacyjnie zaprezentowały spektakl na temat dobrego 
wychowania i wzajemnej życzliwości. Prowadzący 
uroczystość Paweł Kryszczuk przybliżył ideę i historię 
samorządności. Burmistrz Bogusław Karakula w ofi-
cjalnym wystąpieniu na temat 25 lat samorządności 
podkreślił wkład nie tylko kolejnych samorządów, ale 
przede wszystkim lokalnych przedsiębiorców i społecz-
ników w rozwój miasta Sokołów Podlaski. 

Interesującym elementem spotkania były krótkie 
filmy o Sokołowie, w tym fragmenty starych Polskich 
Kronik Filmowych, oraz prezentacja multimedialna na 

temat działań inwestycyjnych i sytuacji ekonomicznej 
miasta w  latach 1991 – 2014. Autorzy prezentacji 
podkreślali, że trudna sytuacja finansowa samorządów 
związana jest przede wszystkim z przekazywaniem 
im przez rząd nowych zadań, czemu nie towarzyszą 
odpowiednie środki finansowe. Istotnym punktem 
uroczystości było wręczenie Nagrody Rady Miasta 
– Statuetki „Sokoła”. W  tym roku „Sokoła” otrzy-
mały: Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego  
(90 lat w Sokołowie), Hufiec ZHP im. Janusza Korczaka  
(100 lat w Sokołowie), Sokołowskie Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne (50 lat istnienia). Okolicznościowymi 
medalami 25-lecia odznaczono dotychczasowych i obec-
nych radnych, poprzednich burmistrzów, przedstawicieli 
zaprzyjaźnionych samorządów, polityków i duchownych 
zaangażowanych we współpracę z samorządem miasta 
Sokołów Podlaski. Niektórzy z odznaczonych dzielili 
się wspomnieniami z minionego 25-lecia. Odczytano 
również list od bp. Antoniego Dydycza, honorowego 
obywatela Sokołowa Podlaskiego.

Uroczystość ubogacał różnorodny program arty-
styczny. Ponownie wystąpił ZPiT „Sokołowianie”, trzy 
własne pieśni o Sokołowie i refleksyjny, nieco satyryczny 
okolicznościowy wiersz zaprezentował Roman Bro-
chocki. Własne utwory związane z rodzinnym miastem 
przedstawili też Danuta Kalinowska i Zygmunt Kusiak. 

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii doku-
mentujących historię Sokołowa.  

 Jadwiga Ostromecka 
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 NURZEC STACJA
W dniach 13-18 czerwca 
w Domu Rekolekcyjnym Sióstr 
Urszulanek Najświętszej Maryi 
Panny z Gandino miały miejsce 
rekolekcje alumnów przed świę-
ceniami diakonatu i prezbiteratu. 
Ćwiczeniom duchowym prze-
wodniczył ks. Dariusz Kucharek – 
ojciec duchowny seminarium. 

SIEMIATYCZE
14 czerwca miała miejsce 
uroczystość związana z odsłonię-
ciem i poświęceniem pomnika 
Żołnierzy Polskich, pochodzą-
cych z powiatu siemiatyckiego, 
a walczących w latach 1940-45 
na zachodnich frontach. Mszy 
św. w kościele pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny 
w intencji poległych i zmarłych 
żołnierzy przewodniczył bp Ta- 
deusz Pikus, który również 
poświęcił pomnik oraz przewod-
niczył modlitwie za pomordo-
wanych.
18 czerwca w domu zakonnym 
Sióstr Karmelitanek odbyła się 
adoracja Najświętszego Sakra-
mentu dla dziewcząt. 

DROHICZYN
18 czerwca w budynku WSD 
odbyła się adoracja Najświętsze-
go Sakramentu dla młodzieży 
męskiej.
W dniach 19-21 czerwca 
w ramach przygotowań do 
wolontariatu ŚDM Kraków 2016 
odbyło się kolejne spotkanie pod 
hasłem: „My, wy, oni – Tacy sami”.
20 czerwca w kościele pofran-
ciszkańskim odbył się wieczór 
poezji Lucjana Boruty pt. 
„Nadbużański psałterz” –  
w 25. rocznicę śmierci drohi-
czyńskiego poety i rzeźbiarza. 
W programie były m.in.: prezen-
tacja nowego tomiku wierszy, 
uhonorowanie osób zasłużonych 
w promowaniu spuścizny literac-
kiej i rzeźbiarskiej p. Lucjana oraz 
koncert z wykorzystywaniem 
utworów artysty, przygotowany 
przez Drohiczyńskie Warsztaty 
Muzyki Liturgicznej.

Ks. Krzysztof Żero
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Spotkanie w Sokołowskim Ośrodku Kultury

M łodzież z Kamionny, Łochowa, Ostrówka i Bielska 
Podlaskiego 6 czerwca razem z księżmi: Pawłem 

Hryniewickim, Michałem Marczakiem i Łukaszem 
Skarżyńskim udała się na coroczne spotkanie młodych 
na Lednicy, które w tym roku odbyło się pod hasłem: 
„W imię Ducha Świętego”.

W tym roku wszyscy otrzymali na wejściu kadzidło 
jako znak tajemniczej obecności Ducha Świętego, 
świecę jako znak płonącej wiary oraz krzyżyki Ducha 
Świętego od Sióstr Kanoniczek – symbol Trójcy Świętej 
i dwunastu owoców Ducha Świętego.

Dziękujemy Bogu, że po raz kolejny mogliśmy udać 
się w to niezwykłe miejsce. Do zobaczenia na kolejnym 
spotkaniu. Wierzymy, że ten czas będzie owocował 
w naszym życiu. Magdalena Murawska

W imię Ducha Świętego
LEDNICA

SOKOŁÓW PODLASKI

25-lecie samorządności
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Na Lednicę udała się młodzież z Kamionny, 
Łochowa, Ostrówka i Bielska Podlaskiego
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D ziewiętnaście drużyn (11 męskich i 8 żeńskich) 
z całego kraju stanęło do walki o Mistrzostwo Pol-

ski KSM w Piłce Siatkowej na zawodach, które odbyły 
się w dniach 29-31 maja w Ełku. Do Ełku przyjechały 
drużyny z archidiecezji i diecezji: zamojsko-lubaczow-
skiej, drohiczyńskiej, ełckiej, rzeszowskiej, gdańskiej, 
siedleckiej, katowickiej, tarnowskiej i częstochowskiej. 
Diecezję drohiczyńską reprezentowały dwa zespoły – 
z Hajnówki (chłopcy) oraz Skrzeszewa (dziewczyny). 
Są to zwycięzcy rozgrywek diecezjalnych, które odbyły 
się 6 grudnia w Brańsku. Rozgrywki grupowe drużyn 
żeńskich odbywały się na hali sportowej w Wydminach 
oraz Gawlikach Wielkich, męskich – w Nowej Wsi 
Ełckiej i Stradunach. Finały zaś rozegrano na hali 

sportowej SP nr 2 oraz II Liceum Ogólnokształcącego 
w Ełku. Tytuły mistrzów zarówno w grupie męskiej, 
jak i żeńskiej zdobyły reprezentacje diecezji zamojsko-
-lubaczowskiej.   Magdalena Chomać

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 17 czerw-
ca odbyła się obrona rozprawy doktorskiej 

kapłana diecezji drohiczyńskiej ks. Rafała Pokry-
wińskiego. 

Ks. Rafał Pokrywiński urodził się 7 lipca 1981 r. 
w Hajnówce. Ukończył Wyższe Seminarium Duchow-
ne w  Drohiczynie, święcenia kapłańskie przyjął 
w Drohiczynie z rąk bp. Antoniego Dydycza 17 czerw-
ca 2006 r. Pracował jako wikariusz w parafii Rudka, 
a w 2010 r. podjął studia specjalistyczne z zakresu 
teologii fundamentalnej na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim, uzyskując tytuł licencjusza teologii  
30 maja 2012 r. Biskup drohiczyński Tadeusz Pikus 
mianował go w 11 czerwca 2015  r. wikariuszem 
w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach. 

Promotorem pracy doktorskiej ks. Rafała Pokrywi-
ńskiego, zatytułowanej „Prakseologiczna koncepcja 

Objawienia Bożego i  jego wiarygodność w świet- 
le wybranej literatury”, był ks. dr hab. Krzysztof 
Kaucha, prof. KUL.  Ks. Artur Plachno

III

wiadomości

Obrona doktoratu ks. Rafała Pokrywińskiego
zapraszamy
 FESTIWAL 
W dniach 9-11 lipca pod hasłem: 
„Wiara, nadzieja, miłość” od-
będzie się 2. Międzynarodowy 
Festiwal Piosenki Poetyckiej im. 
Bułata Okudżawy. 9 lipca w Haj-
nowskim Domu Kultury zostaną 
przeprowadzone przesłuchania 
konkursowe oraz ogłoszone wy-
niki i lista osób, biorących udział 
w koncercie galowym. 10 lipca – 
spotkania uczestników festiwalu 
i gości w Hajnówce (konferencje 
prasowe, seminarium, wystawy, 
międzynarodowe ognisko mu-
zyczne). 11 lipca w amfiteatrze 
miejskim w Hajnówce odbędzie 
się koncert galowy. Koncerty 
towarzyszące festiwalowi odbę-
dą się w Białymstoku, Sokółce, 
Bielsku Podlaskim, Toruniu 
i Lublinie. 14 lipca koncert towa-
rzyszący odbędzie się w Bielsku 
Podlaskim. 

TURNIEJ SMAKÓW
W dniach 25-26 lipca na Zamku 
w Liwie odbędzie się Między-
narodowy Turniej Smaków. 
Ma on na celu prezentację 
bogatych tradycji kulinarnych 
oraz promocję terenów, przez 
które przebiega Wielki Gościniec 
Litewski, dawny trakt handlowy, 
a współcześnie szlak turystyczny. 
Są to: Warszawa, Wschodnie 
Mazowsze, Podlasie, Grodzieńsz-
czyzna, Wileńszczyzna. 

SYMBOLE ŚDM
W dniach 26 lipca – 8 sierpnia 
w naszej diecezji będzie trwała 
peregrynacja symboli Świa-
towych Dni Młodzieży (krzyż 
i ikona Matki Bożej). Porządek 
nawiedzenia w poszczegól-
nych dekanatach: 25-26 lipca 
(dek. ciechanowiecki), 26-27 
lipca (dek. brański), 27-28 lipca 
(dek. bielski), 28-29 lipca (dek. 
hajnowski) i 29-30 lipca (dek. 
siemiatycki). 1 sierpnia rano Dro-
hiczyn (Msza św. z pielgrzyma-
mi), 1-2 sierpnia (dek. sarnacki), 
2-4 sierpnia (dek. sokołowski), 
4-5 sierpnia (dek. sterdyński),  
5-7 sierpnia (dek. węgrowski) 
i 7-8 sierpnia (dek. łochowski).

Ks. Krzysztof Żero
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Podczas obrony rozprawy doktorskiej

Diecezję drohiczyńską reprezentowały dwa zespoły – 
z Hajnówki (chłopcy) oraz Skrzeszewa (dziewczyny)

T urniej Wielozadaniowy Szkół im. Jana Pawła II to 
już tradycja, gdyż po raz kolejny jest organizowany 

przez zaprzyjaźnione ze sobą szkoły noszące imię Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Tegoroczny odbył się 26 maja  
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół 
w Drohiczynie i nosił hasło: „Błogosławieni miłosier-
ni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, nawiązując 
do zbliżających się ŚDM w Krakowie. Cele turnieju 
to: przypomnienie sylwetki Papieża Polaka, przy-
bliżenie nauk Ojca Świętego na temat miłosierdzia 
oraz integracja dzieci i młodzieży. W turnieju wzięło 
udział pięć szkół: Gimnazjum z Bociek, Szkoła Pod-
stawowa i Gimnazjum z Siemiatycz, Szkoła Podsta-
wowa z Dziadkowic oraz gospodarze – Gimnazjum 
z Drohiczyna.

Uczestnicy zmierzyli się w konkursach: wiedzy reli-
gijnej dotyczącej sylwetki Jana Pawła II, plastycznym 
związanym z uczynkami miłosierdzia, muzycznym, 
w którym drużyny musiały wykazać się znajomością 
utworów i umiejętnością śpiewu, oraz sportowym, 
gdzie młodzież integrowała się, pokonując tor prze-
szkód, pamiętając o zachowaniu zasady fair play. Każda 
szkoła typowała po 4 uczestników do poszczególnych 
konkurencji. Lepszej integracji miały służyć mieszane 
składy drużyn, tzn. w danym zespole znajdował się 
zawodnik z  każdej ze szkół. Zmagania przebiegły 
w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczniowie mieli moż-
liwość pracy zespołowej, podzielenia się swoją wiedzą 
na temat życia i działalności Jana Pawła II, wykazania 
się kreatywnością i pomysłowością.  Anna Kontowicz

Mistrzostwa Polski KSM w Piłce Siatkowej

Turniej Wielozadaniowy Szkół im. Jana Pawła II
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W parafii pw. Trójcy Świętej w Roz-
bitym Kamieniu 9 czerwca miał 

szczególny charakter dla lokalnej 
wspólnoty. Wtedy na naszym roz-
bitczańskim szlaku jakubowym 
każdy mógł się zatrzymać, aby 
wziąć udział we wspólnym dzięk-
czynieniu. Proboszcz ks. Andrzej 
Ułasiuk i kapłani kursowi celebro-
wali Eucharystię dziękczynną za 
29 lat kapłaństwa. Z  terenu die-
cezji drohiczyńskiej, w której znaj-
duje się nasza parafia, był także 
ks. Andrzej Oleszczuk z  Miedz-
ny. Z diecezji siedleckiej przybyli 
kapłani z takich parafii, jak: ks. Ma- 
rek Antonowicz z Brzostówki, ks. An- 
drzej Głasek z Hadynowa, ks. Miro-
sław Gorzała z  Nepli, ks. Adam 
Juszczyński z Wandowa, ks. Adam 
Kamecki z Łomaz, ks. Stanisław 
Kluska z Jeleńca, ks. Tadeusz Kot 
z Kolembrod, ks. Wiesław Mańczyna 
z Drelowa, ks. Zdzisław Matejuk 
z Huszcz, ks. Kazimierz Momont 

z  Gocławia, ks. Tadeusz Turyk 
z Próchenek, ks. Marek Żak z Wilgi, 
ks. Tomasz Walczak z Siedlec. 

Liturgia Eucharystii przypomina 
nam, że to dzięki kapłanom Chrys- 
tus przychodzi do nas. To kapłanem 

posługuje się Chrystus i mówi: „To 
jest Ciało moje”. To kapłan niesie 
Chrystusa wiernym, chociażby 
w Boże Ciało, naszymi codzienny-
mi drogami do pracy, szkoły, domu. 
Z drugiej strony nie ma kapłaństwa 

bez Chrystusa, Jego Ciała, Komunii 
św. Dlatego to w centrum tamtego 
dnia była Eucharystia, czyli dosłow-
nie dziękczynienie.

Ponieważ kapłaństwo jest takim 
Bożym narzędziem, nie zabrakło 
tych, którzy Księdzu Proboszczowi 
i zgromadzonym kapłanom wyrazili 
wdzięczność za ową posługę. To 
dobre słowo na zakończenie uroczy-
stości wypowiedzieli przedstawiciele 
parafii, wójt oraz dyrekcje z naszych 
szkół – Zespołu Oświatowego 
w Rozbitym Kamieniu i Zespołu 
Oświatowego w Bielanach Jarosła-
wach. Organista i  chór ubogacili 
liturgię swoim śpiewem, parafia-
nie chętnie włączyli się w procesję 
eucharystyczną. Młodzież zaś każ-
demu kapłanowi podarowała piękną 
różę. To wszystko sprawiło więc, że 
dzień 9 czerwca w parafii pw. Trójcy 
Świętej w Rozbitym Kamieniu był 
bardzo piękny. 

Ks. Daniel Obzejta

Ó wczesny administrator apo-
stolski diecezji pińskiej z  sie-

dzibą w  Drohiczynie bp Wła-
dysław Jędruszuk 22 czerwca 
1975  r. udzielił świeceń pre-
zbiteratu w  parafii pw. św. Sta- 
nisława w Pobikrach. 40. rocznicę 
tego wydarzenia uroczyście wspo-
minało w Pobikrach dwóch wów-
czas święconych, a pochodzących 
z tej parafii kapłanów – ks. Tadeusz 
Olszewski, pracujący w Brześciu na 
Białorusi, oraz ks. Józef Barańczuk, 
emeryt rezydujący w Pobikrach.

Uroczystej Eucharystii przewod-
niczył bp Tadeusz Pikus. Wspomi-
nając także innych święconych 
wówczas kapłanów – ks. Tadeusza 
Kryńskiego i ks. Antoniego Bole-
stę oraz wyświęconych w tym roku  
ks. Andrzeja Puchalskiego, ks. Hen-
ryka Kalinowskiego i nieżyjącego 
już ks. Piotra Burego, powiedział, 
że wówczas wypłynęli oni na łodzi 
powołania, płynąc wśród różnych 
życiowych burz, ale jeżeli w  tej 
łodzi jest Chrystus, to są bezpieczni 
w drodze na drugi brzeg. 

Homilię wygłosił ks. Jan Wasilew-
ski, pracujący wiele lat na Białoru-
si, a obecnie duszpasterzujący jako 
proboszcz w Horoszkach Dużych. 
Przypomniał on początki powołania, 
które tamtejsi kapłani odkrywali 
w rodzinnej parafii Pobikry, wspie-
rani przez nieżyjących rodziców, 
lata ich studiów seminaryjnych 

w Drohiczynie pod opieką wycho-
wawców: rektora ks. Władysława 
Hładowskiego, ojca duchownego 
ks. Michała Wilniewczyca i innych, 
a następnie lata pracy na różnych 
placówkach. Mówiąc o  ks. Tade-
uszu Olszewskim, przypomniał, że 
wyjechał on w 1988 r. do Brześcia 
w ówczesnym Związku Radzieckim 

na pogrzeb ks. Łazara. Pozostał tam, 
odbudowując zniszczoną wiarę na 
obecnej Białorusi. Mówił o radości, 
którą czerpał z wizji odradzającego 
się Kościoła, współpracy z wielkim 
świadkiem wiary kard. Kazimierzem 
Świątkiem, odbudowanych przez 
niego świątyniach, a także o zaufa-
niu w pomoc Bożą za przyczyną 
sługi Bożego bp. Zygmunta Łoziń-
skiego, gdy piętrzyły się trudności 
administracyjne, wizowe oraz liczne 
przeszkody. 

W uroczystościach uczestniczyli 
także inni kapłani z miejscowym 
proboszczem ks. Bogusławem Wasi-
lewskim, siostry zakonne, człon-
kowie rodzin jubilatów, parafianie 
i goście przybyli z Białorusi i diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej. Bp Pikus 
poświęcił ofiarowany ks. Olszew-
skiemu mszał i  stułę do parafii 
w Brześciu, dziękując za ukaza-
ną więź z  kapłanami, wyrażoną 
w modlitwie, obecności, słowach 
wdzięczności za pracę, szczególnie 
na misyjnej ziemi Białorusi, oraz 
ofiarności.  Ks. Artur Płachno 

IV

Wypłynęli na łodzi powołania

Wspólne dziękczynienie
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40. rocznicę święceń świętowali w Pobikrach księża pochodzący  
z tej parafii

Młodzież każdemu kapłanowi podarowała piękną różę

niedziela podlaska

POBIKRY
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W szyscy tegoroczni neoprezbite-
rzy pochodzą z parafii diecezji 

drohiczyńskiej, ukończyli Wyższe 
Seminarium Duchowne w Drohiczy-
nie, a na Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym w Warszawie obronili prace 
magisterskie. Są nimi: ks. Krzy- 
sztof Nagórny z parafii Domanowo, 
ks. Emil Skobel z parafii Rudka oraz 
ks. Łukasz Wojewódzki z parafii 
Łazówek. 

Zwyczajem diecezji drohiczyń-
skiej, przejętym z dawnej diecezji 
pińskiej, jest udzielanie święceń 
i  posług w  parafiach, z  których 
pochodzi któryś z  kandydatów. 
Dekret święceń, udzielonych w Ła- 
zówku po raz pierwszy w histo-
rii, a także zadania stojące przed 
prezbiterami odczytał na początku 
liturgii ks. Dariusz Kucharek, ojciec 
duchowny WSD w Drohiczynie. 

Bp Pikus wśród intencji modli-
tewnych wspomniał również 
biskupa seniora Antoniego Dydy-
cza, który tego dnia obchodził  
21. rocznicę powołania go przez 
św. Jana Pawła II na biskupa dro-
hiczyńskiego, a przez minione lata 
miał również znaczący wpływ na 
przygotowanie do kapłaństwa neo-
prezbiterów. 

W homilii podkreślił on nato-
miast prawdę, że żaden dobry 
pasterz nie może być najemnikiem 
ani niewolnikiem. – Kapłaństwo to 
nie jest umowa o pracę, ale umowa 
o życie. Najważniejsze w niej jest 
umiłowanie Boga i ludzi. Kto będzie 
kochał Chrystusa, będzie też miło-
wał owce – powiedział. 

Ksiądz Biskup podziękował 
rodzinom neoprezbiterów za 
tworzenie atmosfery wspierają-

cej powołania. Wręczył uroczyście 
dekrety święceń i pierwsze nomi-
nacje na stanowiska wikariuszy: 
ks. Krzysztofowi Nagórnemu do 
parafii pw. św. Piotra Alkantary 
i św. Antoniego z Padwy w Węgro-
wie, ks. Emilowi Skoblowi do para-
fii pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Węgrowie, a ks. Łu- 
kaszowi Wojewódzkiemu do para- 
fii pw. Matki Bożej z Góry Karmel 
w Bielsku Podlaskim. Ks. Łukasz 
Wojewódzki podziękował w imie-
niu wszystkich za udzielenie świę-
ceń, bp. Tadeuszowi oraz wszyst-
kim wspierającym ich na drodze 
do kapłaństwa. 

Zabierając głos, rektor WSD 
w Drohiczynie ks. Tadeusz Syczew-
ski podziękował również parafii 
Łazówek z obecnym proboszczem 
ks. Robertem Krasowskim i  jego 
poprzednikiem ks. Dariuszem Kuja-
wą za przygotowanie i zaproszenie 
na uroczystość. Przybyli na nią 
kapłani z różnych diecezji w Pol-
sce, a  także z Włoch i Kameru-
nu, zakonnicy, siostry zakonne, 
rodziny, przyjaciele oraz miejscowi 
parafianie. Neoprezbiterzy zaplano-
wali Msze św. prymicyjne w swoich 
rodzinnych parafiach: Dołubowie, 
Rudce i  Łazówku na niedzielę  
21 czerwca. Ks. Artur Płachno

P rzyjęli je: Paweł Gołębiewski 
z  parafii pw. Niepokalanego 

Serca Najświętszej Maryi Panny 
w Sokołowie Podlaskim, Paweł Koc 
z parafii Winna Poświętna, Wojciech 
Łuszczyński z parafii pw. Opatrz-
ności Bożej w Bielsku Podlaskim, 
Marcin Łyczewski z parafii Kon-
stantynów w diecezji siedleckiej, 
Daniel Plewka z parafii pw. św. Piot- 
ra z  Alkantary i  św. Antoniego 
z Padwy w Węgrowie oraz Grze-
gorz Zasłonka z parafii Kamionna.

Na uroczystość przybyli: biskup 
senior Antoni Dydycz, kapłani 
z diecezji siedleckiej, drohiczyńskiej 
i z Białorusi, w tym proboszczowie 
parafii, z których pochodzą wyświę-
ceni diakoni, oraz zakonnicy, sio-

stry zakonne, rodziny i przyjaciele. 
Śpiewy liturgiczne wykonywały 
Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki 
Liturgicznej.

W homilii bp Pikus powiedział, 
że Bóg powołuje do każdej służby 
zawsze po imieniu konkretnego 
człowieka. Ustanawiając diakonów, 
ukazał szczególnie ich służebną ich 
rolę wobec ludzi w imię Boga. Stoi 
przed nimi bowiem trudne zada-
nie głoszenia naszego Zbawiciela 
dzisiejszemu światu. – Jest obecnie 
taka moda – mówił Ksiądz Biskup – 
że tak jak w technice stosuje się róż-
nego rodzaju wynalazczość i mody-
fikuje się żywność, tak niektórzy 
modyfikują genetycznie Ewangelię. 
Już nie głoszą Chrystusa, tylko to, 

co im się wydaje. Głoszą własną 
naukę. Zadaniem stojącym przed 
duszpasterzami jest przede wszyst-
kim głoszenie nie siebie i własnej 
mądrości, ale Chrystusa, którego 
Ewangelię, także podczas obrzędu 
święceń, uroczyście przyjęli – pod-
kreślił. 

Bp Pikus podziękował również 
rodzinom diakonów za tworzenie 

atmosfery wspierającej powołania. 
Wręczył uroczyście dekrety świeceń, 
a za udzielenie ich Księdzu Biskupo-
wi podziękował rektor WSD w Dro-
hiczynie ks. Tadeusz Syczewski. 
Podziękowali mu też nowi diakoni, 
wyrażając wdzięczność także pro-
fesorom i wychowawcom semina-
ryjnym, którzy przygotowali ich to 
tego dnia.   Jan Krakowski

V

Kapłaństwo to nie umowa 
o pracę, ale o życie

Głosić Chrystusa, a nie siebie

W sanktuarium w Łazówku 20 czerwca  
bp Tadeusz Pikus udzielił  
święceń prezbiteratu trzem diakonom

W katedrze pw. Trójcy Świętej w Drohiczynie  
19 czerwca bp Tadeusz Pikus udzieli święceń 
diakonatu sześciu alumnom V roku Wyższego 
Seminarium Duchownego w Drohiczynie
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Nowi diakoni z pasterzem diecezji bp. Tadeuszem Pikusem

W poczet kapłanów diecezji drohiczyńskiej włączono diakonów  
Łukasza Wojewódzkiego, Emila Skobla i Krzysztofa Nagórnego

relacje



niedziela nr 27 (1072) . 5 lipca 2015 www.niedziela.pl

To ks. Grzegorz zmienił obli-
cze naszej parafii – mówią 

zgodnie mieszkańcy Chojewa, 
Bodaczek, Kiersnowa i Pac nale-
żących do parafii pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Cho-
jewie w dekanacie brańskim. Jego 
skromność i niespożyte siły do 
działania przede wszystkim na 
rzecz dzieci i młodzieży spowo-
dowały, że niewielka, bo licząca 
niespełna pięciuset wiernych 
parafia stała się bardzo aktywna 
i znana w diecezji. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje miejscowe 
koło Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży, które pod kierunkiem 
ks. Grzegorza Terpiłowskiego 
stało się swoistym i  nietuzin-
kowym animatorem wszelkie-
go życia kulturalnego w parafii. 
To z  jego kręgów wywodzi się 
najaktywniejsza i  najbardziej 
zaangażowana grupa młodzieży, 
a  kwintesencją tej działalności 
jest fakt, iż sołtysem w bieżącym 

roku została w Chojewie Karolina 
Kunicka, która swoją osobowość 
i postawę moralną kształtowała 
w  katolickim środowisku KSM 
pod kierunkiem ks. Grzegorza.

W niedzielę 14 czerwca ks. Ter- 
piłowski wraz z  kołem KSM, 
radą parafialną i wieloma inny-

mi aktywnymi osobami z parafii 
zorganizował dla swoich wier-
nych piknik rodzinny, na którym 
było wiele atrakcji szczególnie dla 
dzieci, dobrej muzyki. Miejscowe 
kobiety, jak na dobre gospody-
nie przystało, zadbały o sprawy 
kulinarne, a mężczyźni sprawnie 

uwijali się przy grillu. Zabawy 
muzyczne odbywały się pod kie-
runkiem studentów pedagogiki 
i sołtys z Chojewa, która swoje 
zdolności artystyczne przele-
wała na uśmiechnięte buziaki 
najmłodszych uczestników para-
fialnej zabawy. Zwieńczeniem 

oD dwóch lat Szkoła Podstawowa 
im. ks. Franciszka Jakuba Fal-

kowskiego w Topczewie organizuje 
festyn rodzinny. 31 maja dyrekcja, 
nauczyciele, pracownicy szkoły 
i uczniowie zorganizowali piknik 
rodzinny w  celu aktywowania 
i integrowania środowiska lokal-
nego oraz konsolidacji obchodów 
święta patrona szkoły i rodziny: 
Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz 
Dnia Ojca.

Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą św. w intencji społecznoś- 
ci szkolnej. W  miejsce kazania 
uczniowie naszej szkoły, pod 
kierunkiem Danuty Popławskiej 
i  Elżbiety Wyłuckiej, przedsta-
wili montaż słowno-muzyczny 
o rodzinie. Uczniowie wcielili się 
w postacie z bajek i przypomnieli, 
jak ważną wartością jest rodzi-
na. Po Mszy św. przy pomniku 
ks. Falkowskiego przed szkołą 
dyrektor Andrzej Karpiesiuk 
powitał przybyłych gości: wójta 

gminy Wyszki Mariusza Korze-
niewskiego, przewodniczącego 
Rady Gminy Wyszki Arkadiusza 
Krasowskiego, przedstawiciela 
Kuratorium Oświaty w Białym-
stoku Franciszka Górskiego, 
dyrektor BS w  Wyszkach Bar-
barę Wyszkowską-Perkowską, 

nauczycieli, pracowników szkoły, 
oraz uczniów z rodzicami, życząc 
wszystkim wesołej zabawy, zdro-
wej rywalizacji sportowej i nie-
zapomnianych wrażeń z pobytu. 
Dyrektor szkoły złożył serdeczne 
podziękowania Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, sponsorom oraz 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania i  prze-
biegu uroczystości. Następnie 
pod pomnikiem patrona złożono 
wiązanki kwiatów.

Pierwszym punktem rodzin-
nych zmagań było dyktando. 
Następnie pracownicy Straży 
Granicznej zaprezentowali umie-
jętności swoich czworonożnych 
pomocników. Kolejną atrakcją 
był konkurs plastyczny. Każdy 
uczestnik mógł poczęstować się 
kiełbaską i  napojem, a  goście 
pysznym obiadem. Uroczystość 
promowała zdrowy styl życia 
i  kreowała sposoby spędzania 
czasu wolnego z  rodziną bez 
używek. 

Jednym z ważniejszych wyda-
rzeń były rodzinne zawody 
sportowe. Na dobry początek 
rozgrywek mogliśmy obejrzeć 
występ kółka gimnastycznego 
pod kierunkiem Alfredy Zawadz-

VI

niedziela podlaska

Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych

Było wiele atrakcji szczególnie dla dzieci

Piknik rodzinny

Bawili się i odpoczywali rodzinnie
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W Siemiatyczach po raz jedenasty został zorgani-
zowany Rodzinny Festyn Integracyjny „Bądźmy 
razem”. W niedzielę 31 maja w amfiteatrze nad 

zalewem dzieci i młodzi mogli wspólnie z rodzicami 
spędzić miło czas, doświadczyć dobrej zabawy, ciepła 
i miłości. Otwarcia festynu dokonali Jolanta Sidoro-
wicz – dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury oraz 
ks. Łukasz Gołębiewski – dyrektor Caritas Diecezji 
Drohiczyńskiej. Wśród zaproszonych gości pojawili 
się burmistrz miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz, 
wicestarosta powiatu siemiatyckiego Marek Bobel, 
wójt gminy Rudka Andrzej Anusiewicz oraz przed-
stawiciel sponsora strategicznego, sieci sklepów 
Biedronka, Paweł Michalak.

Podczas festynu na scenie wystąpili uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Sokołowa Podla-
skiego i Siemiatycz, a także dzieci z koła Caritas przy 
Szkole Podstawowej nr 3 z Siemiatycz. Na scenie amfi-
teatru pojawili się także laureaci konkursu piosenki 
dla przedszkolaków „Mama, tata i ja”. Swój występ 
zaprezentowała również dziecięca grupa baletowa 
z Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, której spektakl 
teatralny pt. „Kraina szczęśliwości” wywołał duże 
zainteresowanie. Zwieńczeniem festynu był koncert 
w wykonaniu Ogrodu Wyobraźni Rodziny Zalewskich.

W trakcie trwania festynu dzieci chętnie korzystały 
z przygotowanych, bezpłatnych atrakcji, takich jak 
m.in. dmuchane zjeżdżalne, trampoliny, zamek i kule 
wodne. Dla najmłodszych gości nie zabrakło gier 
i zabaw wspólnie z wolontariuszami i animatorami 
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Dzieci bardzo chętnie 
brały udział w malowaniu twarzy, w zabawie z chustą 
Klanzy i wielu innych atrakcjach. W czasie trwania 
festynu został zorganizowany konkurs plastyczny 
„Moja rodzina” dla trzech kategorii wiekowych: 0-5 
lat, 6-8 lat i 9-12 lat z atrakcyjnymi nagrodami, które 
wręczył gość honorowy festynu – bp Tadeusz Pikus. 

W namiocie medycznym zebrano blisko 10 litrów 
krwi, rozdano 20 glukometrów, setki osób zmierzy-
ły ciśnienie oraz poziom cukru we krwi. Ponadto  
3 osoby zgłosiły swoją wolę oddania szpiku i wpisania 
na listę dawców.

Podczas festynu wszystkie dzieci otrzymały atrak-
cyjne paczki ufundowane przez sponsora strategicz-
nego – sieć sklepów Biedronka.

Festyn został dofinansowany przez Starostę 
Powiatu Siemiatyckiego ze środków PFRON. Za 
organizację odpowiadała Caritas Diecezji Drohiczyń-
skiej wspólnie z Siemiatyckim Ośrodkiem Kultury. 
Współodpowiedzialna za sukces imprezy jest także 
bardzo liczna grupa wolontariuszy ze szkolnych kół 
Caritas oraz świetlic Caritas z Siemiatycz i Rudki. 
Wśród wolontariuszy nie zabrakło kleryków z Wyż-
szego Seminarium Duchownego w  Drohiczynie. 
W festynie wzięło udział ok. 4 tys. osób. Wszyst-
kim, którzy wsparli to piękne dzieło, organizatorzy 
składają serdeczne Bóg zapłać! 

Jarosław Panufnik
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W amfiteatrze nad zalewem dzieci i młodzi mogli wspólnie z rodzicami 
spędzić miło czas, doświadczyć dobrej zabawy, ciepła i miłości

Dzieci chętnie korzystały z przygoto-
wanych, bezpłatnych atrakcji

SIEMIATYCZE

wspaniałej, rodzinnej zabawy 
była wieczorna projekcja filmu. 
Należy dodać, że zanim rozpoczął 
się festyn, wszyscy wzięli udział 
w Mszy św., którą odprawił ks. Ma- 
riusz Boguszewski słynący 
z  pięknych i  mądrych kazań. 
I tym razem jego duszpasterskie 
słowa wywarły duże wrażenie 
na wiernych.

Licznie zgromadzeni parafia-
nie mimo tego radosnego dnia 
nie potrafili jednak ukryć swojego 
żalu z powodu, że jest to ostatnie 
takie spotkanie z  ich probosz-
czem. Ks. Grzegorz Terpiłow-
ski po dziesięciu latach służby 
duszpasterskiej jako proboszcz 
w Chojewie został przeniesiony 
bowiem do innej parafii. – Będzie 
nam bardzo brakować naszego 
Grzesia. W dziejach naszej parafii 
jeszcze nie było takiego księdza. 
Kochamy go jak naszego syna – 
mówią mieszkanki Chojewa. 

Jarosław Usakiewicz

kiej. Wszystkie zmagania zosta-
ły docenione przez widownię, 
a uczestnicy otrzymali wspaniałe 
nagrody. 

Oczywiście nie zabrakło atrak-
cji dla najmłodszych. Dzieci bawi-
ły się w  dmuchanym zamku, 
na zjeżdżalni, trampolinie oraz 
placu zabaw. Wszyscy mogli także 
korzystać z  gier planszowych 
i  zręcznościowych. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyło się 
malowanie twarzy i paznokci. 

Zwieńczeniem rodzinnego pik-
niku była majówka w rytmie disco 
polo, na której rodzice bawili się 
do godz. 23. Do tańca przygrywał 
nam absolwent naszej szkoły Bar-
tłomiej Zawadzki oraz inne zespo-
ły. Dyrektor składa serdeczne 
podziękowania wszystkim orga-
nizatorom i uczestnikom uroczy-
stości, a także sponsorom, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
i uatrakcyjnienia festynu.

 Natalia Tyszuk



niedziela nr 27 (1072) . 5 lipca 2015 www.niedziela.pl

P ierwsze przesłuchania festiwalu odbywają-
cego się pod hasłem: „Błogosławieni miło-
sierni, albowiem oni miłosierdzia dostą-

pią” odbyły się w piątek. Wzięło w nich udział  
16 podmiotów. Uczestników festiwalu przyjęła 
gościnnie parafia pw. Najświętszej Opatrzności 
Bożej. Proboszcz ks. Zbigniew Karolak umożliwił 
korzystanie z odnawianego dworku parafialnego, 
przy którym młodzież rozbiła namioty. – Celem 
festiwalu jest rozwój człowieka na tle kulturo-
wym, duchowym, religijnym oraz patriotycznym. 
Inicjatywa powstała w Bielsku od 22 lat odkry-
wa, promuje i zachęca młodzież, aby rozwijała 
swój talent muzyczny. Tegoroczny festiwal jest 
również przygotowaniem do Światowych Dni 
Młodzieży 2016 w Krakowie – mówił ks. Łukasz 
Suszko, dyrektor festiwalu.

W piątek wieczorem w kaplicy pw. Opatrzności 
Bożej uczestnicy i wolontariusze uczestniczyli 
w Mszy św. i  apelu. Uczestnicy mieli okazję 
obejrzeć przedstawienie parafialnej młodzieży 

zrzeszonej w Stowarzyszeniu Ziemi Bielskiej 
„Ojcowizna”.

W sobotę po Mszy św. i  śniadaniu konty- 
nuowane były przesłuchania konkursowe. Jury 
wysłuchało 28 podmiotów. Równolegle w Gim-
nazjum nr 1 im. Niepodległości Polski prowa-
dzone były warsztaty muzyczne. Oczekiwanie 
na werdykt jury wypełnił spektakl „Zaginiony 
różaniec” przygotowany przez młodzież ze Sto-
warzyszenia „Ojcowizna”. 

Laureaci festiwalu
Jury w  składzie Maria Babulewicz, Michał 
Badowski i Piotr Kamiński w kategorii solistów 
do 10 lat III miejsce przyznało Hubertowi Siwczy-
kowi (umiejętność wystąpienia z fortepianem),  
II miejsce Neli Zawadzkiej, a  I  – Oliwii Frąc. 
W kategorii solistów 11-14 lat III miejsce przypad- 
ło Marcie Zawadzkiej, II Elżbiecie Maćkowiak, 
a I – Mateuszowi Kawalcowi. W kategorii 15-17 
lat III miejsce zajęła Martyna Grądzka, drugie 
Jakub Lachowski, a I – Julia Kuzyka. W kategorii 
18-30 lat jury ze względu na brak uczestników 
przyznało jedynie wyróżnienie Joannie Choru-
cie. W kategorii scholi dziecięcych przyznano 
jedynie I miejsce scholi „Cuncti Simus Conca-
nentes”. Podobnie w kategorii scholi młodzie-
żowych I miejsce przyznano scholi „Bobola” 
z  Siemiatycz. W  kategorii zespoły wokalne  
III miejsce zajął zespół teatralno-wokalny z para-
fii pw. Opatrzności Bożej, II miejsce „Misericor-
dias”, a I – „Voci Cantati”. W kategorii zespoły 
wokalno-instrumentalne I miejsce przyznano 
zespołowi z Węgrowa.

Liturgia w bazylice i koncert galowy
W niedzielę 14 czerwca w bielskiej bazylice 
podczas Mszy św. homilię wygłosił ks. Łukasz 
Suszko, współkoncelebrujacy Eucharystię wraz 
z ks. Pawłem Solką. Obsługę liturgiczną prowa-

dzili lektorzy i wolontariusze Światowych Dni 
Młodzieży z diecezji drohiczyńskiej. 

Zebranych na koncercie, w tym starostę Sła-
womira Jerzego Snarskiego i  wiceburmistrz 
Bożenę Zwolińską, powitali ks. Łukasz Susz-
ko i  Janina Plutowicz. W koncercie galowym 
wystąpiły osoby, które zajęły pierwsze miejsca.

Koncert rozpoczęły Warsztaty Muzyki Uwiel-
bieniowej prowadzone przez Agnieszkę Zińczuk 
i Magdalenę Gładkowską. Kolejno na scenę pro-
wadzący Klaudia Kowalko, Magdalena Mucha, 
Kamil Jaroszewicz i Jakub Wierzbiński zapro-
sili: scholę „Cuncti Sinus Concanentes”, Oliwię 
Frąc, WTZ Sokołów Podlaski, scholę „Bobola”, 
uczestników Ośrodka Wsparcia z Hajnówki, 
zespół z Węgrowa, Julię Kuzykę, „Voci Cantati”. 
Koncert zakończył wspólny śpiew uczestników 
tworzących Warsztaty Muzyki Uwielbieniowej. 
Nagrody wręczali starosta Sławomir Jerzy Snar-
ski, wiceburmistrz Bożena Zwolińska i Janina 
Plutowicz.

Młodzi po raz kolejny śpiewem wielbili Boga. 
Zaprezentowali wysoki poziom artystyczny. 
Myślę jednak, że przepiękne wykonanie pio-
senki „Powrócisz tu” przez Mateusza Kawalca 
i piosenki o Ince Siedzikównie „A miał być bal” 
w wykonaniu Julii Kuzyki będzie dla wszyst-
kich uczestników inspiracją do rozwoju talentu 
otrzymanego od Boga. Tadeusz Szereszewski
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„Cuncti Simus Concanentes” zajęła I miejsce 
w kategorii scholi dziecięcych
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W dniach 12-14 czerwca 
w Bielskim Domu Kultury 
odbył się 22. Festiwal Piosen-
ki Religijnej i Patriotycznej 
„Śpiewajmy Panu”. Organiza-
torem festiwalu było Katolic-
kie Stowarzyszenie Młodzie-
ży Diecezji Drohiczyńskiej 
reprezentowane przez 
ks. Łukasza Suszko. 
Honorowy patronat 
nad festiwalem objęli bp Tade-
usz Pikus i bp Antoni Dydycz. 
Obsługę pełnili wolontariusze 
Światowych Dni Młodzieży  
z diecezji drohiczyńskiej
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