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W sierpniu, gdy w Kościele wypa-
da najważniejsza uroczystość 

maryjna – uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
obchodzimy wiele ważnych rocznic 
narodowych. Powstanie Warszaw-
skie, które wybuchło 1 sierpnia 
1944 r., jest świadectwem boha-
terstwa naszego narodu, a tysiące 
młodych Polaków, uczestnicząc 
w zrywie niepodległościowym, uczy 
patriotyzmu następne pokolenia.  
15 sierpnia przypada rocznica Cudu 
nad Wisłą – Bitwy Warszawskiej, 
stoczonej w 1920 r., gdy wojska 
polskie pokonały armię sowiec-
ką, dzięki czemu udało się wtedy 
uchronić Europę przed zalewem 
bolszewizmu. Bitwa ta uznawa-
na jest za jedną z dziesięciu, które 
wpłynęły na losy świata. Wreszcie 
ostatni dzień sierpnia to rocznica 
powstania „Solidarności”. Ten spo-
łeczno-narodowy ruch, zrodzony 
m.in. z natchnionych słów św. Jana 
Pawła II, przyniósł Polsce i innym 
krajom Europy Środkowo-Wschod-
niej powiew wolności. Wspomina-
jąc te wydarzenia, nie sposób nie 
zauważyć opieki Maryi nad naszym 
narodem – to właśnie w sierpniu Jej 
łaskami słynący wizerunek przybył 
przed wiekami na Jasną Górę, do 
naszej duchowej stolicy.

Ks. Krzysztof Żero

Miesiąc pamięci 
narodowej

H istoria jej rozpoczyna się 12 ma- 
ja 1415 r., kiedy to Mikołaj 
Sepieński, doradca i  sekre-

tarz wielkiego księcia Witolda, 
ufundował pierwszy kościół pw. 
Trójcy Przenajświętszej, św. Mi- 
chała Archanioła, św. Małgorzaty 
Dziewicy i Męczennicy. Pierwszy 
proboszcz ks. Jan Czamsor otrzy-
mał plac pod plebanię z wikaria-
tem i szkołą oraz staw z młynem 
w  pobliżu tego placu, a  także 
Przeździatkę z „przynależnościa-
mi”. Kolejny drewniany kościół 
wybudowany został w  1632  r. 
przez ks. Stanisława Naborow-

skiego, zarządzającego parafiami 
w Sokołowie, Nurze i Czerwonce. 
W 1800 r., staraniem ks. Toma-
sza Kosieradzkiego, wybudowa-
no nowy kościół parafialny, gdyż 
poprzednia świątynia spłonęła 
w 1798 r. w pożarze, który strawił 
prawie całe miasto. Nowy kościół 
pw. św. Michała Archanioła był 
również drewniany i uległ kolej-
nemu pożarowi 3 października 
1817 r. W związku z tym ówcześ- 
ni właściciele Sokołowa Karol 
Kobyliński i jego żona Francisz-
ka ufundowali nowy, tym razem 
murowany, kościół pw. św. Micha-

ła Archanioła. Budowa trwała 
od 1820 do 1826  r. W  1826  r. 
cmentarz przykościelny otoczono 
murem. Po 1836 r. przy bramie na 
osi głównego wejścia do świątyni 
wybudowano dzwonnicę. Kościół 
wzniesiony przez Kobylińskich 
nie przetrwał II wojny światowej. 
W nocy z 26 na 27 lipca 1944 r. 
sowieckie wojska zbombardo-
wały miasto, w  wyniku czego 
kościół oraz plebania i wikariat 
uległy zniszczeniu. Na miejscu 
zburzonej świątyni parafialnej 

600-LECIE PARAFII 
W SOKOŁOWIE PODLASKIM

„Sześćset lat, Maryjo, 
z nami jesteś...” – 
te słowa zapewne 
powtarza dziś wielu soko-
łowian. W tym roku dane 
jest nam świętować wielki 
jubileusz – 600-lecie 
konkatedralnej parafii 
pw. Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny 
i z rozrzewnieniem wspo-
minać burzliwe jej dzieje, 
a także podziwiać heroicz-
ność naszych przodków

RENATA PRZEWOŹNIK

w numerze: 

Peregrynacja symboli ŚDM – relacja  
z dekanatów: hajnowskiego, sarnackiego, 
siemiatyckiego i sokołowskiego

Wakacyjne szlaki diecezjan

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Krzyż ukazuje dar życia, 
miłości i nadziei, gdyż 
na krzyżu toczy się wal-
ka Chrystusa z szatanem 
o człowieka. Razem bowiem 
z Chrystusem umieramy 
na krzyżu, aby także z Nim 
zmartwychwstać.

Bp Tadeusz Pikus 
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dokończenie na str. VIII
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Takie słowa zamieścił ks. Jan 
Bosko na swoim obrazku pry-
micyjnym. Na szpaltach „Nie-
dzieli Podlaskiej” wielokrotnie 
już przedstawialiśmy postać 
św. Jana Bosko. Jednak dziś jest 
szczególna okazja, która niemal 
wymusza na nas choćby wspom- 

nienie tego wielkiego wychowawcy. Właśnie dziś, 
16 sierpnia 2015 r., obchodzimy dokładnie 200 lat  
od jego urodzin. W  liście do Księży Salezjanów 
z tej okazji papież Franciszek napisał: „Żywa jest 
w Kościele pamięć o św. Janie Bosko jako założycielu 
Zgromadzenia Salezjańskiego, Córek Maryi Wspo-
możycielki, Stowarzyszenia Salezjanów Współpra-
cowników i Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki 
oraz jako ojcu teraźniejszej Rodziny Salezjańskiej. 
(...) W dwusetlecie jego urodzin miałem radość spot- 
kać Rodzinę Salezjańską zgromadzoną w Turynie, 
w bazylice Maryi Wspomożycielki Wiernych, gdzie 
spoczywają doczesne szczątki założyciela. Poprzez to 
przesłanie pragnę zjednoczyć się ponownie z wami 
w dziękczynieniu Bogu i  jednocześnie przywołać 
zasadnicze aspekty duchowego i duszpasterskiego 
dziedzictwa ks. Bosko oraz wezwać do przeżywania 

ich z odwagą” (cały list Papieża można przeczytać 
na stronie sdb.org).

Podążając za myślą Ojca Świętego, my również 
dziękujemy Panu Bogu za dzieło salezjańskie, które-
go możemy doświadczać. Dziękujemy za duchowych 
synów i córki ks. Bosko.

Czego z  tak pięknej okazji życzyć? Już raczej nie  
ks. Bosko, ale jego synom – salezjanom, aby nie-
ustannie podążali za świętym i oddawali się pasji 
wychowawczej. Życzymy, abyście byli przekonani, że 
wychowując młodzież, stanowicie o przyszłości rodziny, 
Kościoła i świata. Iwona Mergo-Golatowska

Święta Anna jest patronką małżeństw i  rodzin, 
matek, wdów, kobiet oczekujących dziec-

ka i  gospodyń. 26 lipca, w dniu odpustu ku czci  
św. Anny, w  bazylice w  Prostyni miała miejsce  
6. Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin Diecezji Drohi-
czyńskiej. Organizatorami tego modlitewnego spot- 
kania byli dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin  
ks. Piotr Arbaszewski i kustosz sanktuarium w Prostyni 
ks. Ryszard Zalewski. Na uroczystości odpustowe przy-
szły także dwie pielgrzymki – z Kosowa prowadzona 
przez ks. Jarosława Wojasińskiego oraz z Rytel Olech-
nych, w której uczestniczył ks. Paweł Rytel-Andrianik, 
rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Pielgrzymów 
przywitał proboszcz prostyński ks. Ryszard Zalewski. 
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.30 czuwaniem 
modlitewnym prowadzonym przez członków Domo-
wego Kościoła i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 
Następnie Joanna Wilgodzka, diecezjalny doradca 
życia rodzinnego, wygłosiła prelekcję dotyczącą sporu 
etycznego wokół in vitro. O godz. 12 rozpoczęła się 
Msza św., której przewodniczył bp Tadeusz Pikus. 
W kazaniu mówił o pełnej rodzinie, która jest podsta-
wową i najważniejszą komórką społeczeństwa oraz 
źródłem prawdziwego szczęścia. Nadmienił także, 
że człowiek powinien być podporą dla współbraci, 
a nie tylko dążyć do egoistycznej radości. Podczas 
Mszy małżonkowie uczestniczący w nabożeństwie 

odnowili przysięgę małżeńską. Uroczystości odpustowe 
uświetnił młodzieżowy chór Drohiczyńskich Warsz-
tatów Muzyki Liturgicznej. Po Eucharystii pielgrzymi 
mieli okazję przystąpić do tradycyjnej koronacji koro-
nami św. Anny, tymi samymi, które zostawiła święta 
w 1510  r. Następnym punktem uroczystości była 
wspólna agapa na placu obok plebanii, gdzie goście 
posilili się grochówką, bigosem, potrawami z grilla, 
najróżniejszymi ciastami oraz zimnymi i  ciepłymi 
napojami. Diecezjalne uroczystości zakończyły się 
Drogą Krzyżową wokół kościoła w  intencji wypro-
szenia daru potomstwa prowadzoną przez ks. Piotra 
Arbaszewskiego.  Ewa Jakubik

II

niedziela podlaska

krótko
 Treblinka. 30 lipca Związek 

Romów Polskich zorganizował 
uroczyste obchody upamiętnia-
jące Romów i Sinti, którzy zostali 
zamordowani w czasie II wojny 
światowej w miejscu straceń 
w byłym niemieckim nazistow-
skim Obozie Pracy i Obozie Za-
głady w Treblince. W uroczystości 
wziął udział bp Tadeusz Pikus. 

Węgrów. 31 lipca w bazy-
lice mniejszej bp Tadeusz Pikus 
przewodniczył Mszy św. na roz-
poczęcie uroczystości obchodów 
Święta Policji. 

2 sierpnia bp Antoni Dydycz 
odprawił Mszę św. w intencji  
śp. senatora RP Henryka Górskie-
go, a po Eucharystii odbyło się 
odsłonięcie i pobłogosławienie 
tablicy poświęconej senatorowi. 

Hajnówka. 1 sierpnia Akcja 
Katolicka z parafii pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego zorgani-
zowała jednodniową pielgrzym-
kę do sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej w miejscowości Obory.

2 sierpnia w parafii pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego po Mszy św.  
wieczornej odbył się trzeci już 
koncert muzyki organowej 
i kameralnej. 

Mielnik. 1 sierpnia w pobliżu 
stadionu piłki nożnej nad Bugiem 
odbywały się 25. Muzyczne Dia-
logi nad Bugiem, zorganizowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Mielniku.  

Ciechanowiec. 1 sierpnia  
na placu Jana Pawła II miała miej-
sce 10. edycja Międzynarodowe-
go Festiwalu Folkloru, zorgani-
zowana przez Ciechanowiecki 
Ośrodek Kultury i Sportu. 
 

Zembrów. W dniach  
1-2 sierpnia Wydział Duszpa-
sterstwa Rodzin zorganizował 
w sali parafialnej I część katechez 
przedmałżeńskich; II część odbyła 
się w dniach 8-9 sierpnia. 

Ks. Krzysztof Żero
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Wspólna agapa na placu obok plebanii stanowiła 
okazję do serdecznych rozmów

PROSTYŃ

SOKOŁÓW PODLASKI

6. Diecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin

Daj mi duszę, a resztę zabierz

Ks. Rafałowi Zbuckiemu, wikariuszowi parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jabłon-
nie Lackiej, składamy wraz z darem modlitwy ser-

deczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca

ŚP. JANA ZBUCKIEGO
Niech Dobry Bóg obdarzy śp. Jana szczęściem 

wiecznym.

Redakcja „Niedzieli Podlaskiej”
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W pierwszą niedzielę lipca w parafii pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława 

Biskupa i Męczennika w Narwi odbyła się uroczystość 
60-lecia kapłaństwa ks. Edmunda Tararuja, wielolet-
niego proboszcza tej parafii, obecnie przebywającego 
w Domu Księży Emerytów w Drohiczynie. W uroczystoś- 
ci wzięli udział m.in. przedstawiciele władzy gminnej 
na czele z wójtem, nauczyciele Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Narwi, siostry loretanki opiekujące się 
ks. Edmundem, siostry misjonarki Świętej Rodziny, 
siostra szarytka, parafianie z Wyszek i Narwi.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię 
wygłosił bp Antoni Dydycz, w  tym roku obchodzą-
cy 60. rocznicę ślubów zakonnych. Mieliśmy więc 
okazję uczcić podwójny jubileusz naszych gości. Po 
rozpoczęciu Mszy św. obecny proboszcz w Narwi  
ks. Zbigniew Niemyjski powitał zebranych gości i tutej-
szych parafian. W kazaniu Ksiądz Biskup przedstawił 
życiorys ks. Edmunda, główne cechy jego osobowości 
i pracy. Po Komunii św. był czas na słowa podziękowań 
i życzeń. Najpierw wdzięczność Panu Bogu za 60 lat 
życia w kapłaństwie ks. Edmunda wszyscy zebrani 
wyrazili, śpiewając uroczyste „Te Deum”. Następnie 
narewscy parafianie złożyli życzenia obydwu Jubi-
latom. Głos zabrali też pozostali goście. Ksiądz Pro-
boszcz podziękował gościom za przybycie na tę uroczy-

stość, siostrom loretankom za opiekę nad Jubilatem, 
lekarzowi z Holonek za opiekę medyczną. Na pamiątkę 
uroczystości zrobiono wspólne zdjęcie. Zaproszeni 
goście udali się na obiad do narewskiej restauracji.

Jubilat to kapłan cichy, głębokiej wiary, wrażliwy 
na ludzi słabszych i potrzebujących. Pasterzem naszej 
parafii był przez 18 lat. O każdej porze dnia można 
było udać się do niego ze swoimi problemami. Zawsze 
wysłuchał, udzielił rady lub pomocy. W naszej świątyni, 
gdy ks. Edmund miał kłopoty ze zdrowiem i co roku 
z okazji imienin, są odprawiane Msze św. w intencjach 
czcigodnego Jubilata i parafianie narewscy upraszają 
mu potrzebne łaski. Krystyna Rusiłowicz

III

wiadomości

Pamiętają o swoim proboszczu
zapraszamy

Tornister pełen uśmie-
chów. Do końca sierpnia w nie-
których parafiach naszej diecezji 
po raz kolejny organizowana 
jest akcja pt. „Tornister pełen 
uśmiechów”. Do końca sierpnia 
w wyznaczone miejsca można 
przynosić różne artykuły szkolne, 
m.in. plecaki, kredki, farbki, zeszy-
ty itp. Pod koniec wakacji zebrane 
rzeczy zostaną rozdane potrzebu-
jącym uczniom.

Maraton filmowy „Histo-
ria sierpnia 44”. 20 sierpnia 
Sokołowski Ośrodek Kultury 
zaprasza na maraton filmowy pt. 
„Historia sierpnia 44”. Rozpocznie 
się on o godz. 18 w kinie Sokół. 
W programie filmy: „Sierpniowe 
niebo. 63 dni chwały”, „Powstanie 
Warszawskie” oraz „Miasto ruin”, 
a także opowieść o powstaniu 
w wykonaniu Sławomira Kosima 
– historyka, przewodnika w Mu-
zeum Powstania Warszawskiego.

Golgota Młodych. W dniach  
21-25 sierpnia w Serpelicach pod 
hasłem: „Godni życia” odbędzie 
się kolejna Golgota Młodych, 
organizowana przez Zakon 
Braci Mniejszych Kapucynów 
Prowincji Warszawskiej. Więcej 
informacji: golgotamlodych.pl 
lub e-mail: informacja@golgo-
tamlodych.pl. 

Bielsk Podlaski – Hodysze-
wo. 22 sierpnia parafia pw. Matki 
Bożej z Góry Karmel w Bielsku 
Podlaskim organizuje pieszą piel-
grzymkę do sanktuarium Matki 
Bożej Pojednania w Hodyszewie 
(diecezja łomżyńska). Wymarsz 
o godz. 6. Zapisy w parafii.

Konferencje rejonowe 
księży. 31 sierpnia (poniedziałek) 
w budynku WSD w Drohiczynie 
odbędą się konferencje rejonowe 
księży z udziałem Księdza Bisku-
pa. O godz. 10 dekanaty: drohi-
czyński, łochowski, sokołowski, 
sterdyński i węgrowski, a o godz. 
14 dekanty: bielski, brański, cie-
chanowiecki, hajnowski, sarnacki 
i siemiatycki.  Ks. Krzysztof Żero
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Na pamiątkę uroczystości zrobiono wspólne zdjęcie

K ościół katolicki wspomina św. Ro- 
cha 16 sierpnia. W Polsce ten 

święty był czczony już w XV wieku, 
przede wszystkim jako patron chro-
niący od zarazy. W Sokołowie Pod-
laskim jest przekazywana legenda 
o objawieniu się św. Rocha pewne-
mu mieszkańcowi. Opowiada ona 
o  epidemii, która nie szczędziła 
nikogo, umierali starsi, ale i dzieci. 
Przerażeni tym faktem mieszkańcy 
tłumnie zbierali się na modlitwach, 
prosząc Boga o odwrócenie plagi. 
Pewnego wieczoru powracający ze 
wspólnych modlitw parafianin, 
zdziwiony i  przestraszony, spo-
strzegł przed sobą jakąś tajemniczą 
postać. Okazało się, że to św. Roch, 
który obiecał zatrzymanie epidemii 
w zamian za wybudowanie świąty-
ni na pobliskich łąkach. Mieszkańcy 
Sokołowa uwierzyli przekazanym 
słowom i wkrótce przystąpili do 
budowy. W momencie, gdy stanął 
zrąb nowego kościoła, epidemia 

wygasła. Na pamiątkę tego cudow-
nego objawienia nadano mu wezwa-
nie św. Rocha. Drewniana świątynia 
dwukrotnie pełniła rolę kościoła 
parafialnego, w XIX i w XX wie- 
ku. Ostatecznie, po wybudowaniu 
nowych kościołów, obiekt został 
rozebrany, a pozyskane materiały 
posłużyły do budowy nowej świą-
tyni w dzielnicy Sokołowa Podla-
skiego, zwanej Przeździatką. Jeden 
z  elementów wyposażenia tam-
tejszego kościoła – obraz św. Ro- 
cha namalowany przez ks. Redke 
w 1906  r. został przeniesiony do 
parafii konkatedralnej i  umiesz-
czony w bocznym ołtarzu. W tejże 
parafii jest także relikwiarz z czą-
steczką kości świętego. Mimo że 
żadna z trzech istniejących w Soko-
łowie parafii nie posiada św. Rocha 
za patrona, to jego kult jest żywy. 
Był to także jeden z tematów pod-
czas uroczystej sesji inaugurującej 
obchody 590-lecia nadania Sokoło-

wowi praw miejskich. Rada Miejska 
upoważniła wówczas przewodni-
czącego oraz burmistrza miasta, 
aby za pośrednictwem Biskupa 
Drohiczyńskiego wystąpili do Ojca 
Świętego o  uznanie św. Rocha 
patronem Sokołowa Podlaskiego. 
Obecnie na skwerze ks. Stanisława 
Pielasy trwają przygotowania pod 
pomnik tegoż patrona, a uroczyste 
poświęcenie będzie miało miejsce po 
sumie odpustowej w parafii konka-
tedralnej w niedzielę 16 sierpnia.

Renata Przewoźnik

Uczczą św. Rocha
SOKOŁÓW PODLASKI
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Ołtarz św. Rocha
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DEKANAT SOKOŁOWSKI
W niedzielę 2 sierpnia podczas uro-
czystej Mszy św. w parafii konka-
tedralnej w Sokołowie Podlaskim 
wierni powitali symbole w deka-
nacie sokołowskim, gdzie pozosta-
ły do 4 sierpnia. Następnie trafiły 
do dekanatu sterdyńskiego i przez 
niemal dwa dni (do 5 sierpnia) były 
wystawiane w parafii pw. Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Kosowie Lackim.

Uroczystą Mszę św. w sokołow-
skiej konkatedrze celebrował bp Ta- 
deusz Pikus, który przypomniał 
historię symboli ŚDM. Pasterz die-
cezji drohiczyńskiej, wygłaszając 
słowo Boże, przypomniał także, 
jak przed laty Jan Paweł II, który na 
kilka dni przed śmiercią nie bezpo-
średnio, ale uczestniczył w Drodze 
Krzyżowej; w pewnym momencie, 
widząc na ekranie modlących się 
wiernych, wziął drewniany krzyż 
i przytulił go. – Oglądający miał 

wrażenie, że ten święty tulił krzyż 
z wielką miłością, ale jakby istotę 
żywą. Jakby to był sam Chrystus – 
tłumaczył bp Pikus, zapewniając, 
że umiłowanie krzyża to nie tylko 
umiłowanie Chrystusa, ale i tych, 

którzy są budowniczymi krzyża. 
W dekanacie sokołowskim sym-
bole ŚDM były na terenie Sokoło-
wa Podlaskiego w każdej z trzech 
parafii. 

Karolina Skibniewska

DEKANAT HAJNOWSKI
Peregrynacja w dekanacie hajnow-
skim rozpoczęła się 28 lipca od 
parafii pw. św. Stanisława w Narwi. 
Symbole dziekanowi hajnowskie-
mu i proboszczowi parafii Narew 
ks. Zbigniewowi Niemyjskiemu 
przekazał uroczyście na ulicach 
miejscowości dziekan bielski ks. Ka- 
zimierz Siekierko, który wręczył 
również Księgę Peregrynacji.

Na ramionach strażaków i har-
cerzy symbole zostały przeniesione 
w procesji ze stacjami nawiedzenia 
do miejscowej świątyni parafialnej, 
gdzie odbyło się powitanie przez 
młodzież.  

Mszę św. celebrował bp Tadeusz 
Pikus wraz z kapłanami pracujący-
mi w parafiach dekanatu hajnow-
skiego oraz misjonarzem z Kame-
runu i reprezentantem sąsiedniej 
archidiecezji białostockiej. 

Po Eucharystii nastąpił prze-
jazd do Hajnówki, gdzie w parafii 
pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego odbyło się powitanie krzyża 
i  ikony Matki Bożej przy figurze  
św. Jana Pawła II, prowadzone przez 
tamtejszego proboszcza ks. Jó- 
zefa Poskrobko. Ulicami miasta 
przeszła Droga Krzyżowa do kościo-
ła zakonnego Sióstr Mniszek Kla-

rysek od Wieczystej Adoracji, gdzie 
odbywało się nocne czuwanie. 

29 lipca po Mszy św. w koście-
le sióstr odbyło się nawiedzenie 
Samodzielnego Publicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej, gdzie modli-
twę prowadził kapelan szpitala  
ks. Sandro Barbieri, oraz Aresz-
tu Śledczego, gdzie Koronce do 
Miłosierdzia Bożego przewodni-
czył kapelan ks. Zygmunt Bronic-
ki. W programie znalazły się też 
liturgie w hajnowskich parafiach 
pw. Świętych Cyryla i  Metode-
go z  odnowieniem przyrzeczeń 
chrzcielnych oraz pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego z Różań-
cem, adoracją krzyża i ikony oraz 
nawiedzenie parafii Kleszczele 
i  Czeremcha, gdzie Nieszporami 

ze święta Podwyższenia Krzyża 
Świętego i Mszą św. zakończono 
peregrynację krzyża Światowych 
Dni Młodzieży i ikony Matki Bożej 
Salus Populi Romani w dekanacie 
hajnowskim. Ks. Artur Płachno
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Instalacja krzyża ŚDM w świątyni

Konkatedra zapełniła się wiernymi

Hajnówka. Powitanie krzyża i ikony Matki Bożej przy figurze św. Jana 
Pawła II

Ulicami miasta przeszła Droga 
Krzyżowa
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DEKANAT SIEMIATYCKI
W środę 29 lipca krzyż i ikona 
zawitały do dekanatu siemiatyc-
kiego. Do kościoła pw. św. An- 
drzeja Boboli symbole ŚDM 
dotarły w  specjalnym aucie 
w asyście motocyklistów. Przed 
świątynią oczekiwali na nie 
wierni wraz z kapłanami. W tej 
ważnej dla wspólnoty chwili 
parafianom towarzyszył bp An- 
toni Dydycz. Symbole witali 
dziekan siemiatycki, proboszcz 
parafii pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny ks. Sta- 
nisław Ulaczyk i  proboszcz 
parafii pw. św. Andrzeja Boboli 
ks. Jan Koc. Obecni byli księża 
pracujący w parafiach dekana-
tu siemiatyckiego. Uroczystego 
przekazania symboli dokonali 
dziekan hajnowski ks. Zbigniew 
Niemyjski i ks. Henryk Kalinow-
ski, którzy na ręce ks. Ulaczy-
ka złożyli Księgę Peregrynacji. 
Krzyż i ikonę witali przedstawi-

ciele młodzieży, którzy wnieśli 
symbole do kościoła, ustawili 
przez ołtarzem i  złożyli przed 
nimi kwiaty. Odprawiono Mszę 
św., której przewodniczył bp Dy- 
dycz, w  koncelebrze uczestni-
czyli ks. Andrzej Lubowicki, 
ks. Adam Pańczuk i  ks. Artur 
Płachno. Kolejnym punktem 
peregrynacji była Droga Krzy-
żowa. Niosąc symbole ŚDM, 
wierni przeszli z  kościoła pw. 
św. Andrzeja Boboli do kościoła 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. 

W dekanacie siemiatyckim 
symbole ŚDM gościły od 29 do 
30 lipca. W kościele wierni wzięli 
udział w adoracji. W czwartek 
30 lipca symbole ŚDM nawie-
dziły parafię pw. Trójcy Świętej 
w Dziadkowicach, a następnie 
parafię pw. Najświętszej Maryi 
Panny Różańcowej w Kłopotach 
i parafię pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Czartajewie.

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

DEKANAT SARNACKI
W kościele pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Sarnakach 
symbole Światowych Dni Młodzieży 
powitano 1 sierpnia. Tym samym 
rozpoczęła się ich peregrynacja 
w dekanacie sarnackim. 

Od granicy parafii w Kózkach 
symbole ŚDM eskortowali straża-
cy z miejscowych jednostek OSP. 
Tak dotarły do kościelnej bramy, 
gdzie czekali na nie kapłani na czele  
z bp. Tadeuszem Pikusem i dzieka-
nem sarnackim ks. Andrzejem Jaku-
bowiczem wraz młodzieżą i wierny-
mi. W kościele odbyło się uroczyste 
powitanie symboli ŚDM, w którym 
uczestniczyli kapłani pracujący 
na terenie dekanatu sarnackiego, 
dziekan drohiczyński ks. Zbigniew 
Średziński, zastępca duszpasterza 
młodzieży diecezji drohiczyńskiej  
ks. Łukasz Suszko, wójt gminy 
Sarnaki Andrzej Lipka, przewodni-
cząca Rady Gminy Sarnaki Małgo-
rzata Korbut oraz radni Anna Osiej 
i Daniel Tyszko. 

Ks. Andrzej Jakubowicz, witając 
krzyż i  ikonę Matki Bożej, nawią-
zał do osoby swojego patrona. 
Następnie symbole ŚDM powitała 

przedstawicielka młodzieży. Wier-
ni uczestniczyli też w Eucharystii, 
której przewodniczył bp Tadeusz 
Pikus. W homilii Pasterz diecezji 
wiele miejsca poświęcił symbolice 
krzyża i ikony Salus Populi Romani 
oraz znaczeniu wydarzenia, jakim 
jest peregrynacja. 

Przed błogosławieństwem bp Pi- 
kus wezwał wiernych do przyjęcia 
pod swój dach młodzieży, która przy-
jedzie za rok do dekanatu sarnackie-
go oraz przekazania im świadectwa 
wiary. Przedstawił również nowych 
proboszczów, którzy od niedawna 
podjęli pracę duszpasterską w deka-
nacie sarnackim – ks. Marcina Chu-
dzika z parafii Gnojno i ks. Jana 
Wasilewskiego z Horoszek Dużych. 

Po Mszy św. wierni z poszczegól-
nych parafii dekanatu prowadzili 
całonocne czuwanie. 2 sierpnia uro-
czystości rozpoczęły się Koronką 
do Miłosierdzia Bożego, po czym 
odprawiono Drogę Krzyżową ulicami 
Sarnak. Peregrynację symboli ŚDM 
w dekanacie sarnackim zwieńczyła 
uroczysta Msza św., po której krzyż 
i ikonę Matki Bożej w asyście straża-
ków przekazano do Grębkowa, gdzie 
oczekiwali na nie pielgrzymi.  

 Dorota Kalinowska

peregrynacja

Przy krzyżu nie mogło zabraknąć i młodych parafian

Powitanie krzyża i ikony w kościele pw. św. Stanisława Biskupa  
i Męczennika 
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Parafianom towarzyszył bp Antoni Dydycz

Jednym z punktów peregrynacji była Droga Krzyżowa
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W dniach 10-23 lipca w pięk-
nej malowniczej miejscowości 

Murzasichle, położonej niespeł-
na 6 km od Zakopanego, swój 
dwutygodniowy obóz postano-
wiła spędzić grupa dzieci i mło-
dzieży w wieku od 10 do 16 lat. 
Organizatorem wypoczynku było 
Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży Diecezji Drohiczyńskiej, 
a dofinansowany był z Fundu-
szu Składkowego Ubezpieczenia 
Społecznego Rolników. Każdy 
nasz dzień rozpoczynaliśmy od 
rozgrzewki i modlitwy, następnie 
udawaliśmy się na śniadanie, 
które dodawało nam energii do 
zmierzenia się z zaplanowanym 
dniem. Podczas dwutygodniowe-
go pobytu w Murzasichlu udało 
nam się zwiedzić piękną okoli-
cę tej góralskiej miejscowości, 
wędrować kilkoma szlakami, 
m.in. na Halę Kondratową, Doli-
ną Kościeliską, po drodze odwie-
dzając jaskinię Smoczą Jamę, 
Kopieniec oraz Polanę Rusino-
wą. Nasz przewodnik Tadeusz 
Rusek nie tylko wędrował razem 
z nami po górskich szlakach, ale 
również opowiadał nam o zwy-
czajach i  tradycjach tamtejszej 
społeczności. 

Po trudach wędrówki mogli-
śmy zregenerować swoje siły 
w aquaparku w Zakopanem, na 
zjeżdżalniach różnej trudności, 
w  górskim potoku czy jacuzzi. 
Podczas pobytu powodzeniem 
cieszyły się również boiska, bo 
mimo zmęczenia po górskich 
wędrówkach mieliśmy siłę, aby 
pójść i  rozegrać mecze w piłkę 
nożną czy też siatkówkę, potań-
czyć na dyskotece. Mieliśmy 
okazję również obejrzeć film 
„Minionki” w zakopiańskim kinie 
Giewont. Przez wychowawców 
zostały przeprowadzone kon-

G rupa dzieci w wieku 10-13 lat 
w  Murzasichlu 29 czerwca 

rozpoczęła dwutygodniowy obóz 
formacyjno-rekreacyjny zorga-
nizowany przez Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży Diecezji 
Drohiczyńskiej i dofinansowany 
przez Fundusz Składkowy Ubez-
pieczenia Społecznego Rolników.

 Podczas tych dwóch tygo-
dni towarzyszyło im mnóstwo 
atrakcji. Przede wszystkim cho-
dzili w góry, zwiedzali okolice 

Murzasichla. Były wypady na 
Gubałówkę, Małe Ciche, Mor-
skie Oko, Wielki Kopieniec, Halę 
Kondratową, Gęsią Szyję i  nie 
obyło się bez spaceru po Kru-
pówkach. Kolejną atrakcją była 
dwukrotna wizyta w aquaparku 
w  Zakopanem, gdzie wszyscy 
doskonale się bawili. Również 
w  zakopiańskim kinie miło 

spędzili czas podczas seansu 
„Minionków”. Góralską tradycję 
poznali dzięki wizycie w  Izbie 
Regionalnej. Dowiedzieli się 
tam m.in., dlaczego charakte-
rystyczny dla polskich gór ser 
nazywa się właśnie oscypek. 
Pobyt w  ośrodku urozmaicały 
im spotkania w grupach, szko-
ła liturgiczna, śpiew oraz wie-

czory pogodne. Nieodłącznym 
punktem obozu były codzienna 
modlitwa poranna i wieczorna, 
Koronka do Miłosierdzia Boże-
go oraz Msza św. Dzień przed 
wyjazdem był też dniem pod-
sumowującym obóz. 12 lipca 
z uśmiechem, ale i z nutką żalu 
wrócili do domów.

 Żaneta Woroszył

M łodzież z Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży przy 

parafii pw. św. Piotra z Alkan-
tary i  św. Antoniego z Padwy 
w Węgrowie, na czele z asysten-
tem ks. Radosławem Żukow-
skim, postanowiła wybrać się 
w podróż do Giżycka – malow-
niczej krainy pięknych jezior. 
Cele naszej wycieczki to: rozbu-
dzenie zainteresowania kulturą, 
przyrodą, historią, praktyczne 
nabywanie nowych doświad-
czeń oraz integracja naszej 
grupy. Pogoda dopisywała 
wyjątkowo! Zwiedziliśmy m.in. 
kościół w Świętej Lipce, w któ-
rym godne uwagi były wspa-
niałe kościelne organy, które 
zachwycały swoim pięknym 

wyglądem i cudowną muzyką; 
Gierłoż, a  w  nim Wilczy Sza-
niec – bunkry Hitlera; Mrągo-
wo oraz Augustów, w którym 
mieliśmy możliwość spotkać 
naszych przyjaciół z zaprzyjaź-
nionej węgrowskiej parafii pw. 
Ojca Pio spędzających kolonie 
wraz ze swoim duszpasterzem 
ks. Wiesławem Niemyjskim. 
Dużych wrażeń dostarczył nam 
rejs jachtami, szlakiem żeglar-
skim po jeziorze Niegocin. Pan 
Bóg nieustannie towarzyszył 
nam każdego dnia podczas 
uczestnictwa w  Eucharystii. 
Z wycieczki wróciliśmy szczęśli-
wi i usatysfakcjonowani. Miłą 
pamiątką z  naszej podróży 
pozostaną zgromadzone zdję-
cia, będące uzupełnieniem wielu 
spostrzeżeń i refleksji. Dzięku-
jemy serdecznie za wsparcie 
materialne, które umożliwiło 
nam wyjazd na Mazury. Słowa 
wdzięczności kierujemy do Księ-
dza Proboszcza, który pozwolił 
zbierać ofiary po każdej nie-
dzielnej Mszy św. pod kościo-
łem, a  tym samym do para-
fian, którzy złożyli dar serca, 
a także do Urzędu Miejskiego  
w Węgrowie.  
 Martyna Zarzycka
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S towarzyszenie Klasztor Węgrów 
– Centrum Dialogu Kultur dzia-

łające przy parafii poklasztornej 
w Węgrowie zorganizowało dla 
swoich członków pielgrzymkę 
autokarową do Włoch. Na pomysł 
organizacji wpadła Maria Koc, 
senator RP, członek stowarzysze-
nia i radna parafialna. Duchową 
opiekę i  codzienne rozważania 
prowadził proboszcz parafii  
ks. Romuald Kosk. Pielgrzymka 
wyruszyła w drogę 28 czerwca, 
zatrzymując się w miejscu doce-
lowym na campingu Talamone 
k. Grosetto. Podczas prawie dwu-
tygodniowego pobytu odwiedzi-
liśmy szereg miast, takich jak 
Rzym, Florencja, Siena, Arezzo. 
Będąc w Rzymie, uczestniczyli-
śmy w Mszy św. u grobu św. Ja- 
na Pawła II, gdzie spotkaliśmy 

się z naszymi rodakami, księżmi 
pochodzącymi z Węgrowa, a na co 
dzień pracującymi w służbie Sto-
licy Apostolskiej – ks. Dariuszem 
Giersem, a  także ks. Bogdanem 
Sewerynikiem. Odwiedziliśmy 
również ks. Andrzeja Zalew-
skiego, który jest proboszczem 
trzech parafii w diecezji Arezzo. 
W jednym z kościołów, który ma 
pod swoją opieką, uczestniczy-
liśmy w niedzielnej Eucharystii, 
podczas której miejscowy chór, 
a także uczestnicy wyjazdu wspól-
nie śpiewali raz po włosku, raz po 
polsku pieśni „Czarna Madonna” 
oraz „Wierze w Ciebie, Panie”. Po 
Eucharystii ks. Andrzej zapro-
sił wszystkich uczestników na 
obfity i  smaczny włoski obiad, 
który przygotowali miejscowi 
parafianie. Wyjazd do Włoch 

miał również charakter nawią-
zania współpracy z niektórymi 
miasteczkami, które mają pewien 
związek z Węgrowem. Z miejsco-
wością Campi pod Florencją, gdzie 
urodził się Michał Anioł Palloni, 
freskant, który dekorował obie 
węgrowskie świątynie. Z kolei Val-
solda jest miejscowością położoną 

przy granicy ze Szwajcarią, gdzie 
urodzili się budowniczy węgrow-
skich świątyń. W tych miejscowoś- 
ciach zostaliśmy serdecznie przy-
jęci przez włodarzy miast, a także 
instytucji publicznych, czyniąc 
kroki do nawiązania współpracy 
na płaszczyźnie kulturalnej i edu-
kacyjnej. Marek Sobisz
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W Węgrowie na Rynku Mariac-
kim 18 lipca po raz pierwszy 

odbył się festiwal muzyki hip-
-hopowej, który zorganizowała 
Fundacja Wengroove. Była to 
pierwsza o  takim charakterze 
impreza w  okolicy, na którą 
przybyły rzesze młodych ludzi. 
Podczas festiwalu zgromadzeni 
mogli podziwiać wykonawców, 
którzy plasują się w czołówce pol-
skiego hip-hopu. Warto podkreś- 
lić, że Miuosh połączył hip-hop 
z muzyką symfoniczną, Tau śpie-
wa o Bogu i patriotyzmie, jedno-
cześnie między utworami ewan-
gelizując przybyłych, a  Małpa 
opowiada poruszające historie. 
Prowadzący Duże Pe ma swoją 
audycję w radiowej Czwórce. 

Główny organizator Adrian 
Majewski, zapytany o  ideę zor-
ganizowania takiej imprezy, 
powiedział: – Niektórzy powie-
dzą, że nauczyłem się na pamięć 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
zorganizowałem ten festiwal, bo 
już kilka osób mnie o to pytało, 
a ja zawsze odpowiadam to samo: 
Było to moje wielkie marzenie. 
Marzenie tym piękniejsze, bo oka-

zało się nie tylko moim, ale też 
dziesiątek innych młodych ludzi 
z Węgrowa. Organizując ten festi-
wal, czułem, że jest on odpowie-
dzią na realną potrzebę młodych 
ludzi. Spotkałem się z wieloma 
pozytywnymi reakcjami. Gdy pra-
cowaliśmy na Rynku Mariackim 
nad infrastrukturą festiwalu, mło-
dzież sama przychodziła, pytała, 
czy może pomóc. Każdy chciał 

się włączyć, mieć swój udział. 
Właśnie to współdziałanie było 
dla mnie najpiękniejszym ele-
mentem i  największą nagrodą. 
Niewykluczone, że w  kolejnej 
edycji festiwalu, która odbędzie 
się za rok, na scenie znajdzie 
się więcej wykonawców z  tego 
kręgu muzycznego, śpiewających 
o Bogu.  

 Marek Sobisz

Włoskie wojażowanie

Hip-hop w Węgrowie
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Tau śpiewa o Bogu i patriotyzmie, 
jednocześnie między utworami ewangelizując przybyłych

Podczas niedzielnej Eucharystii u ks. Andrzeja Zalewskiego, 
proboszcza trzech parafii w diecezji Arezzo

kursy, m.in. na najładniejszą 
kartkę pocztową z gór czy też 
najmilszego obozowicza i naj-
milszą obozowiczkę. A prze-
pyszne obiady i kolacje rege-
nerowały nam siły do jeszcze 
większej zabawy. 

Stałym punktem obozu była 
codzienna Msza św., podczas 
której prosiliśmy o potrzebne 
dla nas siły i  łaski. Nim się 
obejrzeliśmy, dwa tygodnie 
minęły i ze smutkiem na twa-
rzach musieliśmy wracać do 
stęsknionych za nami domów. 

Kadra obozu
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R odzice mają nieraz problem 
z  dziećmi, które bardzo nie-

chętnie spożywają normalne 
jedzenie, natomiast pochłaniają 
bez opamiętania pełne różnych 
ulepszaczy „szybkie pokarmy”. 
Młody organizm potrzebuje zdro-
wego rozwoju i mądrego kształ-
towania zarówno w sferze fizycz-
nej, biologicznej, intelektualnej, 
jak i  w  sferze duchowej, która 
ostatecznie decyduje o prawdzi-
wej dojrzałości człowieka. Ileż 
trzeba mądrości i świętej cierpli-
wości, by dokonał się cud wycho-
wania osoby, Bożego dziecka! 

Uosobiona Mądrość woła dzisiaj 
w Księdze Przysłów do „prostacz-
ka”, „do tego, komu brak mądroś- 
ci”, zapraszając ich na swoją ucztę. 
W  przyjmujących zaproszenie 
i  spożywających przygotowane 
pokarmy dokona się „odrzucenie 
głupoty” – będą oni „chodzić drogą 
rozwagi”. Symbolicznie ukazane 
w Starym Testamencie chleb i wino 
w nauce Chrystusa skonkretyzują 
się jako Jego Ciało i Krew. Jezus nie 
pozostawia żadnych złudzeń co do 

konieczności przyjęcia tego Daru. 
Dylemat – spożywać czy nie spo-
żywać – rozstrzyga jednoznacznie: 
chodzi tu o życie wieczne. Człowiek 
w swojej wolności może, co oczywis- 
te, nie przyjąć pokarmu Ciała Pań-
skiego, musi być jednak świadom 
konsekwencji. Odkupiciel w swojej 
mowie eucharystycznej podkreśla 
nadto, że Chlebem żywym jest Jego 
„ciało za życie świata”. W komunii 
z Panem urzeczywistnia się dzieło 
zbawcze, dokonane przez Chrystusa 
na krzyżu. Św. Paweł wprawdzie 
nie wspomina dzisiaj ani słowem 

o Eucharystii, daje jednak wskaza-
nia, które są jej echem: nawołuje 
do wdzięczności wobec Boga, do 
modlitwy i otwarcia się na dary 
Ducha Świętego, do budowania 
wspólnoty i  unikania zagrożeń, 
które płyną z braku roztropności. 
Chrześcijanin, jak zaświadcza Apos- 
toł, jest człowiekiem mądrym, gdyż 
stara się zawsze odczytywać wolę 
Pana. Owocem takiej postawy jest 
stałe zjednoczenie z Nim, ponieważ 
„dni są złe”.

Duszpasterze mają przed sobą 
bardzo trudną rolę: z jednej stro-
ny mają zachęcać wiernych do 
częstej Komunii św., z drugiej zaś 
powinni uwrażliwiać lud Boży 
na godne jej przyjmowanie. Do 

częstego spotykania się z Chrys- 
tusem w  Eucharystii skłaniać 
powinna chociażby świadomość 
tego, jak wiele codziennie czło-
wiek wchłania w siebie trucizn 
(obrazów i słów niosących diabo-
liczny przekaz). Zdrowy pokarm 
Ciała Pańskiego bywa odtrutką, 
chociaż istotą jego działania jest 
budowanie w nas postawy dziec-
ka Bożego. Godne przyjmowanie 
Eucharystii zakłada świadomość 
świętości Tego, którego pragniemy 
przyjąć do serca, a także mądrość 
w  codziennym postępowaniu: 
odrzucenie grzechu, wsłuchanie 
się w Słowo Boże, praktykowanie 
uczynków miłości…

 Ks. Tomasz Pełszyk

w 1948 r. przystąpiono do wzno-
szenia obecnego kościoła pw. 
Niepokalanego Serca Najświęt-
szej Maryi Panny. Fundamen-
ty poświęcił w  czasie wizytacji 
kanonicznej 5 września 1948  r. 
biskup siedlecki Ignacy Świrski. 
Prace budowlane, którymi kiero-
wał ks. kan. Stanisław Pielasa, 
proboszcz sokołowski, ukończono 
w  1953  r. W  tym samym roku 
z Piekar Śląskich została przywie-
ziona rzeźba Matki Bożej i została 
umieszczona w głównym ołtarzu. 
Obok ołtarza zbudowano kapli-
cę z figurą Jezusa Miłosiernego. 
W 1983 r. ukończono wznoszenie 
wieży wieńczącej fasadę świąty-

ni. Za czasów probostwa ks. Ja- 
na Sobechowicza zbudowano 
nowy ołtarz główny i uzupełniono 
wyposażenie. W 1992 r. na mocy 
bulli papieża Jana Pawła II kościół 
został podniesiony do rangi konka-
tedry. W 1999 r. do tylnej elewacji 
kościoła dostawiono drewniany 
ołtarz polowy, będący częścią ołta-
rza zbudowanego w Drohiczynie 
z  okazji wizyty Jana Pawła II. 
Z dniem 6 sierpnia 2003 r. bp An- 
toni Dydycz zezwolił na cało-
dzienną adorację Najświętszego 
Sakramentu – w środę i czwartek. 
W latach 2006-2015 – staraniem 
obecnego proboszcza ks. An- 
drzeja Krupy – odnowiono elewację 
wewnętrzną i zewnętrzną konkate-
dry, w oknach wstawiono witraże. 

W świątyni, w stylu neogotyckim, 
zbudowano drewnianą chrzciel-
nicę i dwa boczne ołtarze, w jed-
nym umieszczono obraz św. Ro- 
cha, a w drugim krzyż oraz reli-
kwie wielu świętych i błogosła-
wionych. Przebudowano ołtarz 
główny oraz stalle. W związku 
z uroczystościami jubileuszowy-
mi w dniach 17-22 sierpnia będą 
odbywały się misje, a poprowadzi 
je ks. Zbigniew Sobolewski, dyrek-
tor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. 
Jubileuszowa Msza św. będzie 
sprawowana 23 sierpnia o godz. 
12.30 pod przewodnictwem 
prymasa Polski abp. Wojciecha 
Polaka w koncelebrze z biskupa-
mi drohiczyńskimi i siedleckimi 
oraz wielu kapłanami. Bp Tadeusz 

Pikus dokona konsekracji naszej 
świątyni, konsekracji naszych 
serc dokonamy podczas misji. 

 Renata Przewoźnik
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dokończenie ze str. I

Pokarm Mądrości
Powściągnij swój ję-
zyk od złego, a wargi 
swoje od kłamstwa. 
Od zła się odwróć, 
czyń dobrze, 
szukaj pokoju i dąż 
do niego 
  (Ps 34, 14-15)

600-LECIE PARAFII 
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
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