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S ymbole zostały uroczyście ode-
brane z diecezji łomżyńskiej 
i przekazane z Zambrowa do 

Ciechanowca, gdzie w parafii pw. 
Trójcy Przenajświętszej odbyło się 
ich powitanie. Dziekan ciechano-
wiecki ks. Tadeusz Kryński przy-
pomniał, że krzyż ŚDM nosi na 
sobie znak miłości do Boga i ludzi 
św. Jana Pawła II. Przekazał on 
też Księgę Peregrynacji, w której 
każdy będzie mógł zapisać swoje 
postanowienia, duchowe dary 
oraz świadectwa. 

Eucharystii na powitanie sym-
boli ŚDM przewodniczył bp Tade-
usz Pikus, który otrzymał w darze 
herb św. Jana Pawła II utkany przez 
osoby niepełnosprawne. Bp Tade-
usz powiedział, że Światowe Dni 
Młodzieży ze strony gospodarzy, 
mających podzielić się z  gośćmi 
przybyłymi z różnych krajów tym, co 

mamy najlepszego od strony ducha 
i kultury, powinny być przeżywane 
tak, aby ten czas potraktować jako 
okazję do własnego duchowego 
ubogacenia się. Ma to się dokony-
wać pod krzyżem Chrystusowym. 
Ukazuje on dar życia i miłości, ale 
jest także znakiem grzechu, za który 
niewinne cierpienie poniósł Chrys- 
tus. Łączy jak splątane dłonie Boga 
i człowieka, mówił, pokazując, że 
najgorszą rzeczą w życiu jest darem-
ne cierpienie w oderwaniu od Chrys- 
tusowego krzyża. Podkreślił też, 
że diecezja drohiczyńska, obierając 
za hasło ŚDM słowo „Kalwaria”, 
wskazuje na potrzebę odkrywania 
sensu każdego cierpienia, zwłaszcza 
niezawinionego i niezrozumiałego. 

W niedzielę 26 lipca w parafii 
pw. Trójcy Przenajświętszej w Cie-
chanowcu przy symbolach były 
odprawione Msze św. oraz odbył 

się koncert scholi parafialnej 
„Anielskie Nutki”. Nawiedzały 
one parafie w  Winnej Poświęt-
nej, Pobikrach oraz Perlejewie. 
O godz. 15 powróciły do Ciecha-
nowca, gdzie została odmówiona 
Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

Tego dnia wieczorem rozpoczęła 
się również peregrynacja w deka-
nacie brańskim. Symbole przeka-
zał dziekan ciechanowiecki ks. 
Tadeusz Kryński wraz z zapisaną 
już częściowo Księgą Peregryna-
cji. W parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Brań-
sku odbyło się powitanie sym-
boli, któremu jako reprezentant 
dziekana brańskiego przewodni-
czył ks. Piotr Pędzich. Mszę św.  
celebrował bp Antoni Dydycz, 
miał miejsce Akt Zawierzenia 

I

O św. Maksymilianie Marii Kolbem, 
którego wspomnienie przypada 

w piątek 14 sierpnia, powszechnie 
wiadomo, że oddał życie za Fran-
ciszka Gajowniczka, męża i ojca, 
w  obozie w  Auschwitz. Ale nie 
każdy już wie, że będąc niespo-
kojnym, poszukującym duchem, 
wyprzedzał czasy, w których przy-
szło mu żyć. Przykłady? Proszę 
bardzo! To św. Maksymilian w Nie-
pokalanowie założył największy 
przed II wojną światową klasztor –  
posługiwało tam wówczas prze-
szło 700 zakonników. Jemu również 
zawdzięczamy drugą na świecie, 
zaraz po Radiu Watykańskim, kato-
licką rozgłośnię radiową. Jakby tego 
było mało, wydawał najpoczytniej-
szą gazetę okresu międzywojenne-
go – „Rycerza Niepokalanej”, która 
wychodziła w milionowym nakła-
dzie i  docierała m.in. do Polonii 
w Danii oraz USA. A chcąc szerzyć 
orędzie Maryi na cały świat, latał 
nawet samolotem do Japonii. Pokło-
siem tych podróży był drugi Niepo-
kalanów, który założył w Nagasaki. 
Chciał, by podobne ośrodki powsta-
wały na całym świecie...

Edyta Hartman

Niespokojny duch SYMBOLE ŚDM W DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ
W Ciechanowcu późnym wieczorem 25 lipca rozpoczęła się peregrynacja  
symboli Światowych Dni Młodzieży w diecezji drohiczyńskiej – krzyża i ikony  
Matki Bożej Salus Populi Romani

KS. ARTUR PŁACHNO

w numerze: 

25. Piesza Pielgrzymka Drohiczyńska  
na Jasną Górę wyruszyła

Uczestniczy już w liturgii niebiańskiej –  
wspomnienie śp. br. Mariusza Zielińskiego

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Znak krzyża Chrystusa 
i ikona Maryi ukazują 
otwartość miłości, w której 
każdy może znaleźć swoje 
miejsce. Krzyż ten jest rów-
nież znakiem ewangelizacji, 
przy którym wielu ludzi 
na całym świecie uwierzyło 
w Ewangelię, oraz znakiem 
nadziei, że wielu jeszcze to 
uczyni, często odczytując ją 
na nowo i otwierając się na 
przesłanie Dobrej Nowiny.

Bp Tadeusz Pikus 
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dokończenie na str. VIII

W parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Brańsku Mszy św. 

na powitanie symboli ŚDM 
przewodniczył bp Antoni Dydycz
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W niedzielę 26 lipca w Siemia-
tyczach bp Tadeusz Pikus 

poświęcił wyremontowaną, za- 
bytkową kaplicę św. Anny znaj-
dującą się na starym cmentarzu 
parafialnym. W tym ważnym dla 
wspólnoty dniu wierni procesyjnie 
przeszli z  kościoła parafialnego 
wraz z  kapłanami i  bp. Tade-
uszem, a  inni oczekiwali zebra-
ni na cmentarzu wokół kaplicy. 
Drzwi do kaplicy otworzył Ksiądz 
Biskup, za nim do wnętrza weszli 
kapłani, którzy licznie przyby-
li z  całego dekanatu oraz wier-
ni. Zebranych powitał jeden 
z  parafian. Następnie historyk 
dr Tomasz Jaszczołt przedstawił 
historię kaplicy. O  najnowszych 
jej losach i o przeprowadzonych 
pracach remontowych opowiedział 
przedstawiciel rady parafialnej 
Włodzimierz Brzozowski. Nad-
szedł wreszcie moment poświę-
cenia, którego zgodnie z prawem 
kanonicznym dokonał bp Tadeusz 
Pikus. Podczas obrzędu Ksiądz 
Biskup namaścił ołtarz ofiarny 
olejem krzyżma św., przewodni-
czył modlitwie, poświęcił budy-
nek, a  na zakończenie podpisał 
dokument potwierdzający poświę-
cenie kaplicy.

W homilii, mówiąc o św. Annie, 
patronce kaplicy i patronce mał-
żeństw, Ksiądz Biskup przypo-

minał, jak ważna jest rodzina – 
miejsce szczególne, powołane, by 
rodziło się w nim życie. Ostrzegał 
przed kryzysem, który dosięga 
dziś rodziny, o  obłudzie, która 
sprawia, że dobro nazywane jest 
złem, a  zło dobrem. Ostrzegał 
przed wilkami w  owczej skó-
rze i  upominał, że musimy być 
uczciwi, szanując prawo wpisane 
w człowieka. – Kościół ma walczyć 
o każdego człowieka, a nie prze-
ciwko człowiekowi – napominał, 
jednocześnie przypominając, że 
dla chrześcijan jedyną drogą jest 
Jezus, tylko z Nim możemy znaleźć 
prawdziwą radość. Zwrócił też 
uwagę na znajdujący się w kaplicy 
obraz św. Anny. Samotrzecia to 
staropolskie słowo oznaczające 
„we troje, razem”. Ten przydomek 
św. Anna otrzymała dzięki temu, 
że na obrazach była zwykle uka-
zywana z Wnukiem – Panem Jezu-
sem i Córką – Matką Bożą. Taki 
właśnie obraz znajduje się w sie-
miatyckiej kaplicy, nad postaciami 
unosi się Duch Święty w postaci 
gołębicy. 

Kaplica św. Anny na cmentarzu 
parafialnym to najstarszy drew-
niany budynek w Siemiatyczach, 
zbudowano ją w latach 1826-27. 
Zwykle tylko kilka razy w  roku 
Eucharystię odprawiano we wnę-
trzu kaplicy, budynek otwierano 

m.in. w  lipcu we wspomnienie 
św. Anny i  2 listopada. Jednak 
w  ostatnich latach ze względu 
na zły stan zabytkowej kaplicy  
Msze św. sprawowano przed 
budynkiem. 

 Dzięki staraniom proboszcza 
i dziekana siemiatyckiego ks. Sta-
nisława Ulaczyka przystąpiono 
do remontu kaplicy. Parafianie 
i  goście odwiedzający Siemiaty-
cze bez wahania odpowiedzie-
li na prośbę o datki na remont. 
Przygotowano plany remontu, 
który prowadzono przez 3 lata. 
Najpierw budynek podniesiono, 
wykonano nowe podwaliny i fun-
damenty, następnie naprawia-
no kolejne jego elementy, ścia-
ny, okna, dach, podłogę. Wierni 
mogli wesprzeć ten remont, skła-
dając ofiary na tacę, ale także 
pracując. Nie zabrakło chętnych, 
którzy wolny czas poświęcali na 
pomoc przy remoncie czy pracach 
porządkowych. Wspólnymi siłami 
udało się przywrócić blask starej 
kaplicy i znów otworzono drzwi, 
by w zabytkowym wnętrzu spra-
wować Eucharystię. Msza św. 
wraz z  poświęceniem odnowio-
nej kaplicy św. Anny zakończyła 
wizytację kanoniczną w  parafii 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Siemiatyczach. 

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

II

niedziela podlaska

krótko
 WĘGRÓW
W dniach 19-24 lipca proboszcz 
ks. Wiesław Niemyjski z parafii 
pw. św. Ojca Pio zorganizował 
półkolonie dla dzieci i mło- 
dzieży. 

CZEREMCHA
24 lipca Stowarzyszenie 
Miłośników Kultury Ludowej 
zorganizowało 20. Festiwal 
Wielu Kultur i Narodów.  

ORLA 
25 lipca odbył się Międzynaro-
dowy Festiwal Teatralny Wertep 
zorganizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Orli, podczas 
którego wystąpiły zespoły 
teatralne z Polski i zagranicy. 

NURZEC STACJA
25 lipca Gminny Ośrodek Upo-
wszechniania Kultury zorgani-
zował na stadionie sportowym 
Dni Nurca. Była to impreza 
plenerowa mająca charakter 
rozrywkowo-integracyjny.

LIW
W dniach 25-26 lipca na Zamku 
w Liwie odbył się Międzynaro-
dowy Turniej Smaków.

KLESZCZELE
26 lipca Miejski Ośrodek Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Klesz-
czelach zorganizował  
imprezę folklorystyczną –  
19. Dni Kleszczel, podczas 
których odbywały się koncerty 
zespołów polskich, białoru-
skich i ukraińskich. 

PROSTYŃ
26 lipca w sanktuarium Trójcy 
Przenajświętszej i św. Anny  
bp Tadeusz Pikus przewodni-
czył Mszy św. odpustowej ku 
czci św. Anny. Na uroczystości 
przybyła Diecezjalna Pielgrzym-
ka Małżeństw i Rodzin. Po 
agapie dla pielgrzymów odbyło 
się nabożeństwo błagalne o dar 
potomstwa dla małżeństw 
bezdzietnych.

Ks. Krzysztof Żero
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SIEMIATYCZE

Poświęcenie wyremontowanej kaplicy św. Anny

Wierni i kapłani stawili się licznie 
na Mszę św. wraz z poświęceniem 
odnowionej kaplicy św. Anny

Do remontu kaplicy przystąpiono dzięki staraniom proboszcza 
i dziekana siemiatyckiego ks. Stanisława Ulaczyka (przemawia)
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Pierwszą wakacyjną 
oazę w 1954 r. zor- 
ganizował ks. Fran-
ciszek Blachnicki, 
założyciel ruchu 

oazowego. W założeniu wyjazdy 
wakacyjne miały być ukorono-
waniem i podsumowaniem cało-
rocznej pracy formacyjnej, którą 
uczestnicy Ruchu Światło-Życie 
realizują w  ciągu roku w  gru-
pach funkcjonujących w  para-
fiach. Rekolekcje wakacyjne są 
prowadzone metodą przeżyciową. 
Polega ona na tym, że konkretne 
fakty czy wydarzenia widzę, osą-
dzam w świetle Ewangelii i nauki 
Kościoła, a potem zgodnie z  tą 
nauką działam. Wiara jest czymś 
ważnym i priorytetowym w życiu, 
w  związku z  tym dużą wagę 
przywiązuje się do liturgii oraz 
uczestnictwa w Eucharystii, stąd 
w czasie wakacyjnych rekolekcji 
Msza św. jest najważniejszym 
punktem dnia.

Uczestnicy oaz wakacyjnych są 
podzieleni na małe grupy, każda 
z  nich ma swojego animatora 
odpowiedzialnego za przebieg 
spotkań. Nad całością czuwa 
moderator.  Plan dnia obejmuje 
modlitwę, spotkania w małych 

grupach, śpiew, szkołę liturgii, 
Mszę św., Namiot Spotkania, 
wycieczki i  wieczory pogodne 
lub poważne.

Ważnym wydarzeniem pod-
czas oaz wakacyjnych jest, 
przeżywany w  jedności z  inny-
mi grupami, Dzień Wspólnoty. 
23 lipca w Mielniku zgromadzi-
ły się trzy oazy: Dzieci Bożych 
z  Wólki Nadbużnej, którą pro-
wadził ks. Emil Skobel, Nowej 
Drogi z  Czartajewa z  ks. Krzy- 
sztofem Nagórnym oraz Nowe-
go Życia II0 z ks. Adamem Nie-
węgłowskim. Przybyli również 
przedstawiciele oaz, które odby-
ły sie we wcześniejszych termi-
nach: Młodszych Dzieci Bożych, 
Nowego Życia I0, Nowego Życia 
III0 oraz Oazy Rodzin. Spotkanie 
rozpoczęło się Mszą św. Podczas 
kazania ks. Jarosław Błażejak 
– moderator diecezjalny zwró-
cił uwagę na postaci świętych 
przedstawionych na witrażach 
w mielnickim kościele – św. Ma- 
ksymiliana Marii Kolbego i bł. Je- 
rzego Popiełuszki. Każdy z nich, 
podobnie jak my, otrzymał od 
Boga łaskę wiary i  nie bał się 
zaświadczyć o  tym w  swoim 
życiu, płacąc za to najwyższą 

cenę. Ich postawa i radykalizm 
w  wierze nie zawsze były zro-
zumiane przez ludzi współczes- 
nych, czasem uważano ich za 
wręcz niespełna rozumu. 

Ważnym momentem spotkania 
była również Godzina Odpowie-
dzialności i Misji, podczas której 
podjęto zobowiązania Krucjaty 
Dziecięcej oraz Krucjaty Wyzwo-
lenia Człowieka – modlitwy 
i postu w  intencji osób uzależ-
nionych od alkoholu. 

Spotkanie zakończyła prezen-
tacja oaz i tych wtedy trwających, 
i tych, które odbyły się wcześniej. 
Te trwające zaprezentowały mel-
dunek, nawiązujący do przeżywa-
nych treści, oraz piosenkę oazy. 
Oaza Dzieci Bożych oraz Nowej 
Drogi kontynuowały jeszcze 
wspólne świętowanie w  Drohi-
czynie – ich uczestnicy zwiedzili 
tam Muzeum Diecezjalne, Kurię 
Diecezjalną oraz Wyższe Semina-
rium Duchowne oraz bawili się 
przy ognisku. 

W Dniu Wspólnoty wzięło 
udział ok.100 dzieci i młodzie-
ży, 7 kleryków oraz 5 księży. Dla 
wszystkich był to czas umocnie-
nia w wierze i  zbliżenia sie do 
Boga.  Magdalena Chomać

III

wiadomości

zapraszamy
 600-LECIE PARAFII
W dniach 16-23 sierpnia 
w parafii pw. Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny 
(konkatedra) w Sokołowie Pod-
laskim będą trwały uroczystości 
jubileuszowe z okazji 600-lecia 
parafii. Rozpoczną się one Mszą 
św. odpustową ku czci św. Rocha, 
podczas której zostanie on ogło-
szony patronem miasta. Przez 
cały tydzień będą miały miejsce 
misje parafialne. Na zakończenie 
obchodów 23 sierpnia Mszy św. 
jubileuszowej o godz. 12.30 prze-
wodniczył będzie abp Wojciech 
Polak – prymas Polski, podczas 
której kazanie wygłosi biskup 
senior Antoni Dydycz, zaś  
bp Tadeusz Pikus dokona konse-
kracji konkatedry.
 

WAKACYJNE 
RYTMY MUZYCZNE
29 sierpnia w Nurcu Stacji  
o godz. 16 rozpocznie się impre-
za w formie festynu pt. „Waka-
cyjne rytmy muzyczne” zorgani-
zowana przez Gminny Ośrodek 
Upowszechniania Kultury 
w Nurcu Stacji. Celem spotkania 
jest wspólne spędzenie wolnego 
czasu w okresie wakacyjnym. 
W programie festynu są zapew-
nione darmowe atrakcje dla dzie-
ci: dmuchane minimiasteczko, 
animatorzy prowadzący kąciki 
zabawowe, zaś dla starszych 
koncerty zaproszonych zespołów, 
a na zakończenie dyskoteka. 

INAUGURACJA  
ROKU SZKOLNEGO
1 września w Zespole Szkół nr 1 
im. Marszałka Józefa Klemensa 
Piłsudskiego w Bielsku Podla-
skim przy ul. Szkolnej 12 odbę-
dzie się Wojewódzka Inaugura-
cja Roku Szkolnego 2015/2016. 
W programie m.in.: 9.00 – Msza 
św. w bazylice Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny i św. Mi- 
kołaja w Bielsku Podlaskim, 
przemarsz do Zespołu Szkół nr 1 
i tam dalsze uroczystości i spot- 
kania okolicznościowe. Więcej 
informacji, tel. (85) 833-26-98.

Ks. Krzysztof Żero

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
MIELNIK
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Uczestnicy Dnia Wspólnoty. W Mielniku zgromadziły się aż trzy oazy
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P
rzełom lipca i  sierpnia 
w  diecezji drohiczyńskiej 
to szczególny czas. W tym 
bowiem czasie na pielgrzy-

mi szlak w kierunku duchowej 
stolicy naszej Ojczyzny – Jasnej 
Góry wyruszają pątnicy. Kierow-
nikiem tegorocznej pielgrzmki 
jest ks. Robert Grzybowski, który 
duchowy program pielgrzmki 
przygotował ze Szkołą Nowej 
Ewangelizacji Diecezji Drohi-
czyńskiej. Pierwsza grupa – zie-
lona wyruszyła 30 lipca z Bielska 
Podlaskiego, grupy katedralna –  

fioletowa z Drohiczyna i żołta –  
z  Łochowa wyszły 1 sierpnia. 
Z kolei 2 sierpnia na pielgrzymi 
szlak wyruszyły grupy – poma-
rańczowa z Sokołowa Podlaskie-
go oraz niebieska – z Węgrowa. 
Wszystkie grupy połączyły się 
na noclegu w Grębkowie, gdzie 
po raz pierwszy wspólnie uczest-
niczyły w Apelu Jasnogórskim.
Wyjście każdej z  grup poprze-
dzała Eucharystia, której prze-
wodniczyli bp Tadeusz Pikus lub 
bp Antoni Dydycz. Hasłem prze-
wodnim tegorocznej wędrówki są 
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25. PIESZA PIELGRZYMKA DROHICZYŃSKA 
NA JASNĄ GÓRĘ WYRUSZYŁA
MAREK SOBISZ
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Pierwsza grupa – zielona wyruszyła 30 lipca z Bielska Podlaskiego

Grupa katedralna – fioletowa z Drohiczyna wyruszyła 1 sierpnia

Grupa łochowska – żółta na pielgrzymi szlak również wyszła 1 sierpnia

Pątników grupy fioletowej podczas Eucharystii błogosławił bp Antoni Dydycz

Do Grębkowa przybył pasterz diecezji bp Tadeusz Pikus

niedziela podlaska
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słowa zaczerpnięte z Ewangelii 
według św. Jana: „Życie w obfitoś- 
ci”. Każdego dnia pielgrzymom 
będzie towarzyszła inna myśl, roz-
ważana podczas konferencji gło-
szonych przez kapłanów. Dużym 
wsparciem dla wędrujących piel-
grzymów jest tzw. grupa srebr-
na – pielgrzymów duchowych, 
którzy z różnych racji nie mogli 
się wybrać na pielgrzymi szlak, 
a  będą w parafiach w godzinie 
Apelu Jasnogórskiego łączyć się 
duchowo z pielgrzymami na szla-
ku i wspierać ich modlitwą. Piel-

grzymi dotrą na miejsce 13 sier- 
pnia w godzinach porannych, aby 
później uczetniczyć w Eucharystii 
na wałach jasnogórskich. I
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25. PIESZA PIELGRZYMKA DROHICZYŃSKA 
NA JASNĄ GÓRĘ WYRUSZYŁA
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2 sierpnia na szlak wyruszyła grupa pomarańczowa z Sokołowa Podlaskiego Grupa niebieska – z Węgrowa wyszła 2 sierpnia

Eucharystia na wyjście w Łochowie

Msza św. przed wyruszeniem grupy bielskiej

Wszystkie grupy spotkały się w Grębkowie na Apelu Jasnogórskim...

...i czuwaniu przy symbolach ŚDM

Ks. Robert Grzybowski, kierownik 
pielgrzymki, jak zawsze z uśmiechem
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Urodził się 16 października 1977 r. 
w Sterdyni, na terenie diecezji 
drohiczyńskiej, w wielodzietnej 

rodzinie rolniczej (ma czterech braci 
i pięć sióstr) z rodziców Tadeusza 
i Krystyny z domu Buśk. Sakrament 
chrztu świętego otrzymał 26 grud-
nia 1977 r. w kościele parafialnym 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Łazówku. W 1985 r. 
rozpoczął naukę w Szkole Podsta-
wowej w  Sterdyni, a  od 1995  r. 
kontynuował naukę w dwuletniej 
Zasadniczej Szkole Zawodowej, 
przygotowując się do zawodu pie-
karza, i jednocześnie co roku brał 
udział w rekolekcjach powołanio-
wych w Niepokalanowie.

6 września 1997 r., kierując się 
głosem serca i sumienia, skierował 
podanie o przyjęcie go do zakonu, 
w którym stanowczo podkreślał, że 
dalsze swoje życie pragnie „poświę-
cić Bogu w Zakonie św. Franciszka”. 
Furtę klasztorną w Niepokalanowie 
przekroczył 18 września 1997 r.,  
gdzie w  charakterze postulanta 
przygotowywał się do życia zakon-
nego. Rozeznając swoje powołanie, 
17 lipca 1998 r. zwrócił się z prośbą 
o przyjęcie go do nowicjatu, stwier-
dzając: „Roczny pobyt na postula-
cie umocnił moją wolę i pragnienie 
służenia Bogu i ludziom w Zakonie 
Ojców Franciszkanów. Odpowiada-
jąc na Boże powołanie, chcę iść za 
Chrystusem na wzór św. Franciszka, 
by w radości serca głosić wszystkim 
pokój i dobro”.

Nowicjat rozpoczął 25 września 
1998 r. w Smardzewicach pod kie-
runkiem magistra o. Kazimierza 
Mościckiego. Pierwsze śluby zakon-

ne br. Mariusz złożył 25 września 
1999 r., po czym został przeniesiony 
do Niepokalanowa, aby kontynu-
ować swoją zakonną formację na 
junioracie. Pracował tutaj m.in. 
na refektarzu klasztornym oraz 
kuchni, bardzo chętnie pomagał 
również w zakrystii niepokalanow-
skiej bazyliki. 18 września 2002 r. 
został przeniesiony do klasztoru 
w Skarżysku-Kamiennej. Pełnił tutaj 
funkcję zakrystiana, zaopatrzeniow-
ca i służył pomocą w kuchni.

15 czerwca 2004  r. w podaniu 
o dopuszczenie do złożenia ślubów 
wieczystych napisał: „Podczas for-
macji podstawowej starałem się 
zapoznać z życiem zakonnym oraz 
pogłębiać duchowość franciszkań-
ską. W ten sposób pragnę ciągle się 
doskonalić, aby godnie odpowie-
dzieć na powołanie, którym Pan Bóg 
mnie obdarzył”. Śluby wieczyste 
złożył 3 października 2004  r. we 
franciszkańskim kościele w Skarży-
sku-Kamiennej. 6 września 2012 r. 
został przeniesiony do klasztoru 
w Łodzi-Łagiewnikach, gdzie m.in. 
pełnił posługę zakrystiana oraz 
opiekował się ministrantami.

Br. Mariusz był człowiekiem 
modlitwy, pracy i cierpienia. Był 
sumienny w modlitwie codzien-
nej, naszej zakonnej, tej chóro-
wej, gdzie każdy zakonnik ma 
wyklęczane miejsce w  kaplicy 
zakonnej. Ale trzeba powiedzieć 
również o jego modlitwie codzien-
nością. A ta modlitwa codzienno-
ścią zawiera się w tym benedyk-
tyńskim „Ora et labora”. Modlił 
się pracą. Jego ręce, choć młode, 
były upracowane. Jego brewiarz 

to wytarte kartki. Są to znaki cał-
kiem innej rzeczywistości. 

Wszyscy się zgadzamy z tym, co 
od wieków Kościół powtarzał. „Kto 
śpiewa, dwa razy się modli”. Nie 
tylko śpiewał w świątyni, bo miał 
piękny głos, ale starał się, jak mógł 
uświetniać liturgię na różne sposo-
by. Br. Mariusz kochał liturgię, chęt-
nie usługiwał, nigdy kapłana same-
go nie wyprawiał do ołtarza, czytał 
i śpiewał, posługiwał przy ołtarzu. 
Kapłan był spokojny, wychodząc do 
ołtarza, gdy br. Mariusz przygoto-
wywał do Eucharystii czy nabożeń-
stwa. W przygotowania do liturgii 
wkładał całe serce. Mamy nadzie-
ję, że br. Mariusz uczestniczy już 
w liturgii niebiańskiej.

Br. Mariusz przyciągał wiernych 
do kościoła. Gdzie pełnił posługę 
zakrystiana w naszych zakonnych 
parafiach, w Skarżysku-Kamien-
nej czy w Łodzi Łagiewnikach, tam 
było bardzo wielu ministrantów 
przy ołtarzu, ale też i  przy innej 
posłudze dla swego kościoła. On 
kochał Kościół, nim żył. Pierwszy 
w nim się pojawiał jako zakrystian, 
ostatni z kościoła wychodził. Dbał 
o piękno kościoła, długie godziny, 
także wieczorne, a nawet noce spę-
dzał na przygotowaniu kościoła do 
sprawowania liturgii, szczególnie 
świątecznej. Wskazywał sobą na 
Chrystusa. Zawsze był otoczony 
ludźmi, którzy chętnie śpieszyli 
z pomocą w pracach związanych 
z kościołem. Nigdy nie przechodził 
obojętnie obok człowieka, zagadał, 
zapytał, zażartował. Parafianie 
z podziwem patrzyli na br. Mariu-

sza, podziwiając jego pracowitość 
i otwartość na drugiego człowieka. 
Często przynosił ich troski i kłopoty 
do klasztoru, dzielił się nimi i szukał 
zatroskany rozwiązania. 

Służył także współbraciom 
w klasztorze, pomagając w kuchni 
klasztornej, w refektarzu, robił chęt-
nie zaopatrzenie. Żył sprawami ludzi 
i troską o nich. Nie miał czasu dla 
siebie, nawet o zadbanie o swe zdro-
wie. Ciągle gdzieś pędził. Chyba czuł, 
że Pan szybko go zawoła, przygarnie.

Br. Mariusz na drodze swego 
powołania wytrwał do końca. My 
jesteśmy jeszcze w drodze do celu, 
jaki Pan nam wyznaczył. Też chce-
my wytrwać do końca. Dlatego 
potrzebne jest nam to tak niespo-
dziewane odejście br. Mariusza, 
abyśmy szybko się zreflektowali, 
poderwali z kolan i stali się świad-
kami Jezusa Chrystusa, z nowym 
zapałem i  z  nową gorliwością, 
świadkami Boga. Trzeba nam iść 
za Maryją, która nam przoduje 
w wierze, a którą tak kochał br. Ma- 
riusz. Chciał być do Niej podobny. 
Bo każda Matka chce mieć dzieci 
podobne do siebie. 

Br. Mariusza zapamiętamy jako 
człowieka niezwykle pogodnego, 
towarzyskiego, obdarzonego poczu-
ciem humoru, ale również niezwykle 
pracowitego, zaradnego i odpowie-
dzialnego. Dziękujemy mu za to.

Pogrzeb br. Mariusza odbył się 
22 czerwca w jego rodzinnej para-
fii w Łazówku. Przewodniczył mu 
ordynariusz diecezji drohiczyńskiej 
bp Tadeusz Pikus.  

 Ojcowie franciszkanie

VI

niedziela podlaska

Śp. br. Mariusz Zieliński (1977 – 2015)

UCZESTNICZY JUŻ 
W LITURGII NIEBIAŃSKIEJ

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
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wW Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Łodzi  

18 czerwca w wieku 37 lat zmarł br. Mariusz 
Zieliński, profes wieczysty Prowincji Matki 
Bożej Niepokalanej w Polsce Zakonu Braci 
Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszka-
nów), przeżywszy 18 lat w zakonie
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T egoroczne uroczystości zostały zainicjo-
wane wystąpieniem Ryszarda Anusiewi-

cza, przewodniczącego Powiatowego Zespołu 
 ds. Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic 
Patriotycznych, który przedstawił rys histo-
ryczny uroczystości. Po wystąpieniu dele-
gacje władz miasta, powiatu i gminy oraz 
przedstawiciele służb mundurowych złożyli 
wieńce i kwiaty na grobach pomordowanych.

Przypomnijmy, 15 lipca 1943  r. wczes- 
nym rankiem oddziały gestapo aresztowały  
50 osób, przeważnie przedstawicieli inte-
ligencji. Wśród aresztowanych byli m.in.: 
proboszcz – dziekan bielski bł. ks. Anto-
ni Beszta-Borowski, prefekt gimnazjalny  
ks. Ludwik Olszewski i wikariusz Brańska, 
kapelan wojskowy ks. Henryk Opiatowski, 
17 dzieci i młodzieży, z których najmłodsza –  
Basia Moryc miała niespełna ponad rok. 
Po sprawdzeniu obecności na Hołowiesku 
zostali oni ciężarówkami przewiezieni do 
Lasu Pilickiego i w tył głowy z bliskiej odleg- 
łości zastrzeleni. 

W rok po zakończeniu wojny 15 lipca pra-
cownicy sanepidu pod kierunkiem Piotra Mak-
symowa dokonali ekshumacji ciał. W przygo-
towanych 50 trumnach ciała procesjonalnie 
przewieziono na cmentarz parafialny. Tylko 
trumienka najmłodszej rozstrzelanej Basi 
Moryc była pusta, albowiem pochowano ją 
wraz matką Marią Moryc, która chroniąc ją 
przed kulami, wierzyła, że córka przeżyje, 
i  mocno trzymała ją w  swoich ramionach 
w chwili śmierci.

Ocalić od zapomnienia
Mszę św. z Księdzem Biskupem współkoncele-
browali jego sekretarz ks. Łukasz Gołębiewski, 
ks. Ludwik Olszewski, ks. Dariusz Kujawa 
i ks. Rafał Romańczuk. Wśród obecnych byli 
przedstawiciel Cerkwi ks. mitrat Leoncjusz 
Tofiluk, siostry zakonne, przedstawiciele służb 
mundurowych, samorządów lokalnych i miesz-
kańcy miasta. 

W homilii bp Dydycz powiedział, że ta 
ziemia to ziemia święta, przesiąknięta krwią, 

prochami męczeńskich ciał obywateli i oby-
watelek Bielska Podlaskiego i  Ojczyzny.  
– Ziemia jest święta świętością poniesionych 
cierpień, a jeszcze bardziej świętością miłoś- 
ci do Ojczyzny. Homilię zakończył słowami: 
– Oddali życie, abyśmy my mogli żyć i tak 
kochać Ojczyznę. Niech to dla nas będzie 
prośbą i bolesnym wezwaniem, abyśmy tak 
potrafili kochać swoją Ojczyznę i tak uczci-
wie jej służyli, aby z pęt uwolniony Orzeł 
Biały już na zawsze bez przerwy unosił się 
nad polskim niebem.

Na polanie Lasu Pilickiego
Po uroczystości delegacje z wieńcami udały się 
także na polanę Lasu Pilickiego, gdzie po modli-
twie w obrządkach katolickim i prawosławnym 
złożono wieńce i zapalono znicze przy krzyżu. 

W uroczystościach uczestniczyły rodziny 
pomordowanych. Po raz pierwszy grób dziadka 
odwiedziła Monika Wrona z Tychów – wnuczka 
rozstrzelanego burmistrza Alfonsa Erdmana. 
– To dla mnie wielkie przeżycie być w miej-
scu tak bardzo związanym z historią mojej 

rodziny – mówiła. – Dziękuję, że otaczacie 
pamięcią mojego dziadka i ludzi, którzy wraz 
z nim zginęli.

– Możliwości wyjścia dziadka z  opresji 
istniało kilka – wspominała przed rokiem 
Wanda Wieczorek, siostra Moniki, która 
zmarła w kwietniu. – Żadna nie wchodziła 
w  rachubę: ani wyrzeczenie się polskości, 
ani opuszczenie bielszczan, ani narażenie na 
niebezpieczeństwo ludzi deklarujących pomoc 
w ucieczce. 

W uroczystościach uczestniczyła także s. Ma- 
ksymiliana – Agnieszka Opiatowska, której 
stryj Henryk zginął. Obecnie pracuje w Fasto-
wie na Ukrainie.

Dla bielszczan niezwykle wzruszające były 
wspomnienia ks. inf. Eugeniusza Borowskiego, 
którego 5. rocznica śmierci minęła w maju. 
Spoczął w grobie matki obok pomnika Ofiarom 
Barbarzyństwa.

Podczas uroczystości wartę honorową peł-
nili harcerze z  Komendy Hufca w  Bielsku 
Podlaskim. Uroczystość uświetnił, śpiewając 
patriotyczne pieśni, chór z kościoła pw. Miło-
sierdzia Bożego. I

VII

wydarzenia

ODDALI ŻYCIE, ABYŚMY MY MOGLI ŻYĆ
15 lipca, w 72. rocznicę męczeńskiej śmierci 50 mieszkańców Bielska Podlaskiego,  
przy pomniku Ofiarom Barbarzyństwa na miejscowym cmentarzu parafialnym odbyły się  
religijno-patriotyczne uroczystości, którym przewodniczył bp Antoni Dydycz.  
Hołd pomordowanym oddały rodziny, władze miasta, powiatu i gminy
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Podczas tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć pocztów sztandarowych

 TADEUSZ SZERESZEWSKI
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Młodzieży, uroczyście odśpiewano 
hymn Światowych Dni Młodzieży 
przez miejscowy chór oraz odby-
ło się czuwanie do Apelu Jasno- 
górskiego. 

W homilii bp Antoni Dydycz 
powiedział, że Maryja towarzyszy 
krzyżowi, tak jak towarzyszyła na 
Kalwarii. Podzielił się osobistym 
świadectwem przekazania krzy-
ża ŚDM przez św. Jana Pawła II  
w  Rzymie, który dał nadzieję 
młodym ludziom z  całego świa-
ta na odkrycie szansy nowego 
życia w Chrystusie, pośród trwogi 
i beznadziejności, doświadczanych 
w obecnej rzeczywistości. Ksiądz 
Biskup zaapelował też, aby przy-
gotowując się do Światowych Dni 
Młodzieży, w Chrystusowym krzy-
żu szukać ratunku i perspektywy 
na przyszłość. Mówił, iż nie mogą 
odbywać się one jedynie w Krako-
wie, lecz w każdy sercu.

27 lipca w brańskim kościele były 
Eucharystie, czuwanie modlitewne 
przy symbolach wiernych i mło-
dzieży z  poszczególnych parafii: 
Brańsk, Domanowo, Topczewo, Cho-
jewo i Klichy, Szmurły, Dołubowo 

i Grodzisk. Rano symbole zostały 
zaniesione do Domu Pomocy Spo-
łecznej. Wieczorem odbyła się też 
Droga Krzyżowa oraz miało miej-
sce pożegnanie i przekazanie ich do 
Bielska Podlaskiego. Tam w parafii 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Mikołaja były Msza św. 
oraz czuwanie. Odwiedziły one także 
parafie pw. Opatrzności Bożej i pw. 
Miłosierdzia Bożego w tym mieście. 

Symbole odwiedzają każdy deka-
nat w diecezji drohiczyńskiej. Orga-
nizatorami peregrynacji są poszcze-
gólni księża dziekani i dekanalni 
koordynatorzy wraz z ks. Andrze-
jem Lubowickim, koordynatorem 
ŚDM w  diecezji drohiczyńskiej, 
ks. Łukaszem Suszko, zastępcą 
dyrektora Wydziału Młodzieży. 
Symbolom towarzyszą wolonta-
riusze oraz członkowie Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji 
Drohiczyńskiej. Peregrynacja jest 
wpisana w duchowe przygotowanie 
do Światowych Dni Młodzieży Kra-
ków 2016. Peregrynacja symboli ma 
charakter wędrówki. Ma ona słu-
żyć w dotarciu do różnych miejsc, 
tak aby wierni mogli pochylić się 
przed krzyżem na osobistej adoracji. 
W spotkaniach biorą udział dzieci, 
młodzież, wierni i duchowieństwo. 
Symbole w diecezji drohiczyńskiej 
nawiedzają także wspólnoty zakon-
ne i więzienie.

 Ks. Artur Płachno
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Symbolom towarzyszą wolontariusze oraz członkowie Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej
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SYMBOLE ŚDM W DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ
dokończenie ze str. I

W iele badań naukowych auten-
tycznie służy zdrowiu i  życiu 

człowieka. Nieoceniona jest wiedza 
dotycząca zapotrzebowania organi-
zmu na różne składniki odżywcze 
– cukry, tłuszcze, witaminy, mikro-
elementy... Bywa jednak, że wiedza 
idzie swoją drogą, a nasze nawyki 
i  tak biorą górę nad rozsądkiem. 
Słowo Boże zaczerpnięte z kolej-
nych niedziel podpowiada nam kilka 
istotnych prawd i zasad, które two-
rzą swoistą „dietę duchową”.

Eliasz, zniechęcony obojętnością 
swoich rodaków na sprawy Boże, 
chciał zrezygnować z zadania, jakie 
Pan przed nim postawił. W chwili 
totalnego załamania doświadczył 
jednak wyraźnej interwencji z nieba: 
„Wstań i jedz!”. Słowa anioła powtó-
rzone dwukrotnie i potwierdzone 
przez konkretny dar – podpłomyk 

i dzban z wodą wyrwały proroka 
z letargu i skłoniły go do rozpoczę-
cia misji („szedł czterdzieści dni 
i czterdzieści nocy, aż do Bożej góry 
Horeb”). Podobnie ociężałe umysły 
mieli współcześni Jezusowi Żydzi. 
Zabrakło im dobrej woli, by odczytać 
w pismach prorockich wskazówki 
dotyczące nadejścia Mesjasza. Trud-
no się więc dziwić, że odrzucając 
Chrystusa, odrzucili również dar, 
jakim był cudowny Pokarm Jego naj-
świętszego Ciała. Mistrz nie pozwolił 
na jakiekolwiek wątpliwości. Jasno 
i wyraźnie wskazał na siebie jako 
„chleb życia”, „chleb żywy” – dający 
życie wieczne. Bez posłuszeństwa 
Ojcu Niebieskiemu niemożliwe 
jest przyjęcie tej prawdy. Słuchając 
św. Pawła piszącego do Efezjan, 
można odnieść wrażenie, że mówi 
on o sytuacji Kościoła, który dlatego 

właśnie, że karmi się Eucharystią, 
potrafi podjąć zadania zbawcze. 
Chodzi tu najpierw o wymiar nega-
tywny, czyli odrzucenie „goryczy, 
uniesienia, gniewu, wrzaskliwości, 
znieważania”, co wiąże się również 
z postawą przebaczenia winowaj-
com. Po wtóre chodzi o wymiar pozy-
tywny, czyli naśladowanie wzoru, 
jaki daje Ojciec Niebieski: jest nim 
„droga miłości”, która swój szczyt 
znajduje w Chrystusowym ofiarowa-
niu samego siebie za nas i dla nas.

Duchowa dieta zadana jest 
chrześcijanom zwłaszcza w chwi-
lach zniechęcenia, rozleniwienia 
czy też zmasowanego ataku pokus. 
Pierwsza rada: trzeba natychmiast 
zaaplikować lekarstwo Eucharystii –  
nawet wtedy, gdy człowiek nie do 
końca rozumie jej odżywczą i lecz-
niczą wartość. Druga myśl: należy 
wsłuchać się w Słowo Boże, które 
ma w sobie moc przezwyciężają-
cą truciznę złego, nienawistnego 
słowa; uczciwe przyjęcie natchnio-
nego słowa prowadzi do zaufania 
Bogu. Trzecia zachęta, której nie 
wolno zlekceważyć: trzeba korzy-
stać w pełni z natchnień i łask, jakie 
daje nam Chrystus w Eucharystii; 
otrzymany skarb życia Bożego 
mamy uczynić darem dla naszych 
bliźnich. 

Ks. Tomasz Pełszyk

ŻYWY CHLEB Skosztujcie 
i zobaczcie, jak Pan 
jest dobry, szczęśli-
wy człowiek, 
który znajduje 
w Nim ucieczkę 
 (Ps 34, 9)


