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Jubileuszowa, 25. Piesza Pielgrzymka Diecezji Drohiczyńskiej na Jasną 
Górę przeszła już do historii. Utrudzeni niemiłosiernymi tegoroczny-
mi upałami i liczbą przebytych kilometrów – w zależności od miejsca 
w diecezji, z którego wyruszali, od 428,5 do 324,5 – pielgrzymi dotarli 
przed oblicze Pani Jasnogórskiej w czwartek 13 sierpnia w godzinach 
przedpołudniowych, witani u celu swej wędrówki przez pasterza diecezji 
bp. Tadeusza Pikusa

w numerze: 

Peregrynacja symboli ŚDM – relacja  
z dekanatów: łochowskiego, sterdyńskiego 
i węgrowskiego

Wakacyjny KSM na 5!
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Więcej na str. IV-V

Pielgrzymka A.D. 2015 w alei Sienkiewicza  
prowadzącej wprost do Sanktuarium  
Jasnogórskiego

UTARLI ROGI ZŁEMU
pątnicy drohiczyńscy dotarli do Matki

EDYTA HARTMAN

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Chrystus dał nam Maryję 
w swoim testamencie jako 
Matkę naszą, abyśmy byli 
Jej synami w znaczeniu 
duchowym.

Bp Tadeusz Pikus 

UTARLI ROGI ZŁEMU
pątnicy drohiczyńscy dotarli do Matki

EDYTA HARTMAN
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W tym roku Siostry Urszulanki Najświętszej Maryi 
Panny z Gandino w swoim Domu „Betania” w Nurcu 

Stacji już po raz 20. zorganizowały półkolonie letnie dla 
ponad 100 dzieci i młodzieży z terenu gminy Nurzec 
Stacja i okolic. Półkolonie odbywały się w dniach od  
30 czerwca do 11 lipca i  przebiegały pod hasłem: 
„Przepis na świętość”. Każdego dnia uczestnicy półko-
lonii pod opieką wychowawców i animatorów starali 
się poznać składniki przepisu, dzięki któremu można 
osiągnąć świętość. A przepis jest następujący: modlitwa, 
czytanie Słowa Bożego, uczestnictwo w niedzielnej Mszy 
św., miłość do Boga i bliźniego, szacunek do starszych... 

Podczas półkolonii pogoda dopisywała, a dzieci 
brały udział w różnych zajęciach, m.in.: sportowych, 
plastycznych, tanecznych. Miały również możliwość 
dwukrotnego wyjazdu do Parku Wodnego w Hajnówce 
oraz do zamku w Liwie. 

W trakcie półkolonii towarzyszył nam proboszcz 
ks. Piotr Klejzerowicz. Spotykaliśmy się z  różnymi 
osobami, które przybyły do „Betanii”. W pierwszym 
tygodniu odwiedzili nas uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Siemiatycz prowadzonych przez Siostry 
Karmelitanki wraz z s. Teofaną. W drugim tygodniu 
przybył nas szczególny gość – bp Tadeusz Pikus, który 
spędził z nami całe przedpołudnie, rozmawiając, śpie-
wając, a nawet tańcząc… Odbyło się również spotkanie 
z pracownikami policji z Siemiatycz, straży granicznej 
z Mielnika i pracownikiem KRUS z Siemiatycz. Gości-
li wśród nas również księża neoprezbiterzy Łukasz 
Wojewódzki i Krzysztof Nagórny (w latach ubiegłych 
wychowawcy podczas półkolonii), którzy odprawili 

Mszę św. prymicyjną i udzielili wszystkim specjalnego 
błogosławieństwa.

W trakcie całych półkolonii towarzyszyli nam goście 
z Włoch: s. Stefania (mistrzyni nowicjatu) wraz z pię-
cioma nowicjuszkami: Chiarą, Eleną – pochodzącymi 
z Włoch oraz Winni, Enricą i Felistas – pochodzącymi 
z dalekiej Kenii. Mimo trudności językowych staraliśmy 
się porozumiewać językiem serca.

Szczególnie podziękowania kierujemy do tych 
wszystkich, bez których nie byłoby możliwe zorga-
nizowanie półkolonii, tzn. opiekunów za poświęcony 
czas i wielkie serce. Wyjątkowe podziękowania skła-
damy klerykom WSD w Drohiczynie za ich obecność 
i pomoc. Dziękujemy również Urzędowi Gminy Nurzec 
Stacja za dofinansowanie naszych półkolonii oraz 
firmom: „Polser” z Siemiatycz, „Suempol” i „Hoop” 
z Bielska Podlaskiego oraz Bankowi Spółdzielczemu  
z Siemiatycz.  S. Katarzyna Lachowska
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krótko
Węgrów. 8 sierpnia 

w bazylice mniejszej podczas 
Dni Węgrowa bp Tadeusz Pikus 
przewodniczył Mszy św. z oka-
zji 71. rocznicy wyzwolenia 
Węgrowa przez Armię Krajową 
oraz 25. rocznicy powstania 
Światowego Związku Żołnie-
rzy AK Koła Obwodu „Smoła” 
w Węgrowie. Msza św. została 
odprawiona w intencji żołnie-
rzy Armii Krajowej żyjących 
i zmarłych oraz o Boże błogo-
sławieństwo dla miasta. Dalsza 
część uroczystości odbyła się 
przy pomniku Armii Krajowej 
i w Węgrowskim Ośrodku 
Kultury. 

Ostrożany. 8 sierpnia w koś- 
ciele parafialnym bp Tadeusz 
Pikus przewodniczył Mszy św. 
w intencji rodu Klepackich 
i mieszkańców wsi Klepacze 
z okazji 5. Spotkania Rodu 
Klepackich.

Mielnik. 8 sierpnia w am-
fiteatrze na Uroczysku Topolina 
odbył się 6. Plenerowy Koncert 
Fortepianowy Muzyki Frydery-
ka Chopina. 

Drohiczyn. W dniach 
8-9 sierpnia podczas 3. Dni 
Bugu dla mieszkańców oraz 
turystów przygotowano wiele 
atrakcji, m.in.: testowanie no-
woczesnych kajaków, pływanie 
katamaranem lub statkiem po 
Bugu. 

Hajnówka. 9 sierpnia 
w amfiteatrze w parku miej-
skim odbył się koncert Repre-
zentacyjnego Zespołu Wojska 
Polskiego.

Bielsk Podlaski. 10 sier- 
pnia w parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego koło Przyjaciół Radia 
Maryja poprowadziło Róża-
niec za Ojczyznę, a następnie 
została odprawiona Msza św. 
w tej intencji. Podczas modlitw 
polecano Bogu nowego pre-
zydenta Andrzeja Dudę i jego 
inicjatywy. Ks. Krzysztof Żero
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W dniach 27-29 lipcaw parafii pw. św. Piotra z Alkan-
tary i  św. Antoniego z Padwy młodzież z Kato-

lickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy współpracy 
nauczycieli z SOS-W w Węgrowie oraz Zespołu Szkół 
w Ostrówku zorganizowała półkolonie, mające cha-
rakter warsztatów taneczno-plastyczno-muzycznych. 
Chcąc zapewnić swoim małym parafianom jak najlepsze 
warunki do rozwoju ich przyszłej aktywności twórczej, 
zorganizowaliśmy im aktywny czas wolny. Kontakt ze 
sztuką, muzyką i tańcem zarówno z pozycji odbiorcy, 
jak i twórcy rozwija u dzieci ekspresję i umiejętności 
artystyczne, zdolności do działania i osiągania celu 
oraz umiejętności współdziałania w grupie. Wszystko, 
co jest dla dzieci nowe i ciekawe, oddziałuje na ich 
zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje 
także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samo-
poczucia, które mają wpływ na cały organizm dziecka. 
Zajęcia umożliwiły dzieciom ujawnienie własnych myśli 
i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspekty-
wy. Była to dla nich twórcza i dynamiczna aktywność.  
KSM-owiczka Ewa, prowadząca zajęcia tanecz-

ne, podsumowała: – Dzieci są różne wiekowo 
i  najważniejsze dla nas było, aby zabawy i  zaję-
cia dostosować do możliwości naszych pod-
opiecznych. Mamy nadzieję, że nam się to udało!  
Serdecznie dziękujemy dzieciom za ich obecność i zaan-
gażowanie w zajęcia.  Martyna Katarzyna Zarzycka

Półkolonie w klasztorze
WĘGRÓW

NURZEC STACJA

Przepis na świętość w „Betanii”

Uczestników półkolonii odwiedził bp Tadeusz Pikus

Podczas zajęć
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W czwartek 30 lipca spotkanie 
upamiętniające Romów i Sinti 

zamordowanych w Treblince zgro-
madziło przedstawicieli narodowoś- 
ci romskiej, władze kościelne z bp. Ta- 
deuszem Pikusem na czele oraz 
władze państwowe i samorządowe.

Wśród osób wielu narodowości 
i grup etnicznych, które przywożono 
do Treblinki, byli Romowie i Sinti. 
Zgodnie ze zbrodniczą nazistowską 
ideologią to właśnie te dwie popula-
cje miały zupełnie zniknąć z mapy 
Europy, dlatego – jak mówił Roman 
Chojnacki, prezes Związku Romów 
Polskich – organizowanie tego typu 
uroczystości jest niezwykle ważne, 
szczególnie dla młodzieży romskiej, 
która do Treblinki przyjeżdża z róż-
nych stron świata. Tegoroczna uro-
czystość rozpoczęła się od odegrania 
hymnów romskiego oraz polskiego. 

Do dzisiaj nie udało się dokładnie 
zliczyć zamordowanych w Treblin-
ce osób i – jak twierdzi prokurator 

Krzysztof Bukowski z oddziałowej 
Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Szczecinie, 
Delegatura Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Koszalinie – jest to wręcz 
niemożliwe. – Szacuje się, że liczba 
ta sięga 3-4 tys. Śledztwo IPN trwa 
od 2005 r. Zbieramy w nim relacje 
osób, które przeżyły obóz w Treblin-
ce. Materiał datuje się od 1944 r. –  

tłumaczył Bukowski, dodając, że 
choć świadkowie tamtych zdarzeń 
nie żyją, ich relacje pozostały. 

W ubiegłym roku na terenie obozu 
w Treblince postawiono i odsłonię-
to pomnik upamiętniający Romów. 
Wówczas odbyła się tam pierwsza 
uroczystość, której celem było oca-
lenie od zapomnienia tych tragicz-
nych wydarzeń. 30 lipca spotkanie 
zorganizowano już po raz drugi. 
Jak mówił dyrektor Muzeum Walk 
i Męczeństwa w Treblince Edward 
Kopówka, podobne pomniki sta-
wiane są lub będą także na terenie 
innych obozów zagłady.

Podczas tegorocznych uroczy-
stości w Treblince Romowie złożyli 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
ofiary. Odbył się także koncert muzy-
ki romskiej, a goście mogli zwiedzić 
wystawę w Muzeum Walki i Mę- 
czeństwa. Głównym organizatorem 
uroczystości był Związek Romów  
Polskich.  Karolina Skibniewska
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Upamiętnili Romów i Sinti
zapraszamy

Inauguracja roku ka-
techetycznego. 29 sierpnia 
(sobota) w pomieszczeniach 
WSD w Drohiczynie odbędzie 
się uroczysta inauguracja roku 
katechetycznego 2015/16.  
Mszy św. o godz. 15 przewodni-
czył będzie bp Tadeusz Pikus. 

Dożynki gminne. 6 wrześ- 
nia w świetlicy wiejskiej w Mosz-
czonie Królewskiej odbędą się 
dożynki gminy Mielnik. 

Konferencja międzynaro-
dowa. W dniach 7-9 września 
w budynku WSD w Drohiczynie 
odbędzie się 12. Międzynaro-
dowa Konferencja na temat: 
„Bezpieczeństwo człowieka a sy-
tuacja młodzieży”. W czasie kon-
ferencji w galerii przy refektarzu 
będzie czynna wystawa Michała 
Godlewskiego „Malarstwo”.

Spotkanie artystyczno-
-szkoleniowe. 14 września 
w Bielskim Domu Kultury odbę-
dzie się spotkanie artystyczno-
-szkoleniowe pt. „Trudna sztuka 
teatru”.  

Jesień w polu i zagrodzie. 
20 września na terenie Muzeum 
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa 
Kluka w Ciechanowcu odbędzie 
się impreza folklorystyczna pod 
nazwą „Jesień w polu i zagro-
dzie”. Odwiedzający będą mogli 
obejrzeć przygotowane prezen-
tacje i pokazy nawiązujące do 
tradycyjnych prac jesiennych 
wykonywanych w zagrodzie 
i w polu. Na stoiskach propono-
wane będą tradycyjne potrawy. 
Imprezie towarzyszyć będą 
występy zespołów folklorystycz-
nych, liczne konkursy i pokazy. 
 Ks. Krzysztof Żero

TREBLINKA

W niedzielę 2 sierpnia w Węgrowie miała miejsce 
uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej zmar-

łemu przed rokiem senatorowi Henrykowi Górskiemu. 
W wydarzeniu uczestniczyła rodzina senatora, kapłani, 
parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządo-
wych, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy powiatu 
węgrowskiego. 

Uroczystość rozpoczęła Msza św. odprawiona w bazy-
lice mniejszej w Węgrowie pod przewodnictwem bp. An- 
toniego Dydcza. W homilii Ksiądz Biskup przypomniał 
m.in. sylwetkę zmarłego senatora. – Przeżył tylko lat 65. 
Był rolnikiem, synem, mężem i ojcem. Mazowszaninem 
i Polakiem, dziadkiem i kolegą, wójtem, a także sena-
torem. Chorował krótko, pracował bardzo dużo, starał 
się jednak zawsze być człowiekiem dobrym i odpowie-
dzialnym. Nie lękał się pracy. Szanował swoje słowo 
i cenił prawość. Miał swoje hobby, ze sportem brał się 
za bary, pracę na roli podbudował akademickim przy-
gotowaniem. Nie stronił od polityki. Nie mógł przed nią 
uciekać, bo jakby wówczas miał służyć Polsce? W jaki 
sposób miałby walczyć o sprawiedliwość, o moralność? 
Był zawsze i pozostał przyjacielem Boga – powiedział 
bp Dydycz. 

Tuż przed końcem Eucharystii głos zabrała senator 
Maria Koc, następczyni Henryka Górskiego, która 
odczytała list skierowany do zgromadzonych od pre-
zesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zmarłego senatora 

wspomniał także wicemarszałek senatu Stanisław 
Karczewski. 

Po Mszy św. zgromadzeni goście przeszli na ul. Koś- 
cielną w Węgrowie, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświę-
cenie tablicy. Tablica zawisła na budynku, w którym 
w latach 2005-2014 mieściło się biuro senatora Gór-
skiego. Następnie delegacje udały się na cmentarz 
w Korytnicy, a tam złożyły kwiaty na grobie Henryka 
Górskiego. 

Henryk Górski był senatorem Rzeczypospolitej Pol-
skiej VI, VII i VIII kadencji. W latach 1990 – 2005 pełnił 
funkcję wójta gminy Korytnica. Zmarł 19 maja 2014 r. 

Natalia Bala-Gąsecka

Pamięci senatora Henryka Górskiego
WĘGRÓW

Uroczystości miały miejsce przy 
pomniku upamiętniającym Romów
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Po Mszy św. zgromadzeni goście przeszli  
na ul. Kościelną w Węgrowie

 Redakcja podlaska: 
 ks. Mariusz Boguszewski  
 (redaktor odpowiedzialny) 
 ks. Krzysztof Żero
 ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn 
 tel./fax 85 656 57 54
 pn., wt., pt. w godz. 8.30-13.30
 e-mail: niedzielapodlaska@gmail.com
 Redakcja częstochowska:  
 Edyta Hartman
 ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa 
 tel. 34 369 43 85
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I tu, u  tronu Królowej Polski 
w Kaplicy Cudownego Obrazu, 
Tej, dla której podjęli się trudu 

wędrówki, powierzyli intencje, 
prośby i dziękczynienia, każdego 
dnia towarzyszące im w niełatwej 
przecież drodze. W tym momencie 
trud wędrówki, niewyspanie, bolą-
ce nogi i piekące pęcherze poszły 
w zapomnienie, liczyło się tylko 
tu i teraz, cztery słowa, w których 
wszystko się zamyka: „Maryjo, 
jestem, pamiętam, czuwam”.

W pielgrzymkowej  
wspólnocie grup
O godz. 11. 30 pielgrzymi drohi-
czyńscy uczestniczyli we wspól-
nej Eucharystii z przybyłymi tego 
dnia przed południem grupami 
(24. Piesza Pielgrzymka Diecezji 
Pelplińskiej, 31. Piesza Pielgrzym-
ka Archidiecezji Szczecińsko-Ka-
mieńskiej, 33. Piesza Pielgrzymka 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 
38. Piesza Pielgrzymka Diecezji 
Rzeszowskiej). Przewodniczył jej 

i słowo Boże wygłosił pasterz die-
cezji drohiczyńskiej bp Tadeusz 
Pikus. W  homilii Ksiądz Biskup 
skupił się na rodzinie i potrzebie 
miłości, drzemiącej bez wyjątku 
w  każdym człowieku (pątnicy 
zebrani przed Szczytem Jasnogór-
skim wysłuchali Hymnu o miłoś- 
ci, w  którym św. Paweł mówi, 
że wszystko przeminie, a miłość 
zostanie). Nawiązując do hasła 
pielgrzymki drohiczyńskiej, mówił: 
– Życie w obfitości to życie w miłoś- 
ci. I do tego nas nie tylko zaprasza, 
ale obdarowuje nas Bóg w Trójcy 
Jedyny – życiem i miłością. (...) 
Miarą świętości, miarą wielkości 
życia człowieka jest miłość. (...) 
O miłości nie wystarczy mówić, 
trzeba doświadczyć – podkreślił, 
zaznaczając też wielką w tym rolę 
sakramentalnego małżeństwa:  
– Bez małżeństwa rodziny się nie 
uratuje, bowiem podstawą rodzi-
ny jest małżeństwo. I  tutaj, jeśli 
małżonkowie zawrą związek mał-
żeński sakramentalny, w ich życie 
wchodzi błogosławieństwo Boga, 
dar niezwykły, który umacnia 

miłość, tę miłość bardzo często 
uczuciową, a bardzo często i głębo-
ką, opartą na rozumie i woli, więc 
na decyzji poważnej – zaznaczył.

Z dziejów
Po raz pierwszy pątnicy drohiczyń-
scy wyruszyli w trasę 1 sierpnia 

1991 r., a przyczyniły się ku temu 
dwa wydarzenia. Pierwsze z nich 
to utworzenie przez Jana Pawła II  
5 czerwca tegoż roku w Białymsto-
ku diecezji drohiczyńskiej. Drugie 
to przypadający w sierpniu 1991 r. 
na Jasnej Górze VI Światowy Dzień 
Młodzieży z udziałem samego Ojca 
Świętego. Ówczesna pielgrzymka 

IV
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Grupą niebieską – węgrowską kierował ks. Daniel Jankowski Grupie pomarańczowej – sokołowskiej przewodził ks. Tomasz Żukowski

Wejście na Jasną Górę, od lewej idą: ks. Walenty Wojtkowski,  
śp. ks. Henryk Kolejkowicz, ks. Roman Kowerdziej, śp. ks. Ryszard 
Starczewski – kierownik pielgrzymki, ks. Zygmunt Bronicki,  
ks. Krzysztof Maksimiuk – 1. Piesza Pielgrzymka Drohiczyńska  
na Jasną Górę – 1991 r.

UTARLI ROGI ZŁEMU
pątnicy drohiczyńscy dotarli do Matki
EDYTA HARTMAN
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z jednej strony, co naturalne, stano-
wiła podziękowanie za utworzenie 
naszej diecezji, stąd tak ważny 
jej wymiar lokalny, z drugiej zaś 
była doświadczeniem Kościoła 
w szerszym, bo ogólnoświatowym 
wymiarze.

Pielgrzymkę zainicjował śp. ks. Ry- 
szard Starczewski. To on wyznaczył 
jej trasę i powołał wszystkie, funk-
cjonujące do dziś, służby. Pierwsza, 
historyczna pielgrzymka wyruszyła 
z Drohiczyna w dwóch grupach. 
W roku następnym poszerzyła się 
o grupy sokołowską i węgrowską 
(w 1992 r. granica diecezji drohi-
czyńskiej na mocy bulli papieskiej 
„Totus Tuus Poloniae populus” 
poszerzyła się o  parafie diecezji 
siedleckiej). W  kolejnych latach 
z grupy węgrowskiej wyodrębniła 
się grupa łochowska. Dziś piel-
grzymkę stanowią grupy: bielska 
(zielona), obejmująca dekanaty: 
bielski, brański i hajnowski; dro-
hiczyńska – katedralna (fioletowa), 
której skład stanowią dekanaty: 
ciechanowiecki, drohiczyński, sar-
nacki i  siemiatycki; sokołowska 
(pomarańczowa) – dekanaty soko-
łowski i  sterdyński; węgrowska 
(niebieska) – dekanat węgrowski 
i  łochowska (żółta) – dekanat 
łochowski. Osobną grupę stanowią 
oczywiście pozostający w  swych 
domach pielgrzymi duchowi – 
grupa srebrna.

Oczywiście przez lata zmie-
niali się kierownicy pielgrzymki. 
W 1992 r. był nim ks. Józef Poskrob-
ko, w latach 1994-98 – ks. Jarosław 
Redosz, kolejno w  latach: 1998 
– 2001 ks. Krzysztof Kisielewicz, 
który zainicjował ideę pielgrzy-
mowania duchowego, 2002-2010  
ks. Wiesław Niemyjski, 2011-2013 
ks. Janusz Bolewski. W 2014 r. kie-
rownictwo zostało oddane w ręce 
obecnego kierownika ks. Roberta 
Grzybowskiego. 

Życie w obfitości
To hasło, zaczerpnięte z  Janowej 
Ewangelii, towarzyszyło tegorocz-
nym pątnikom zmierzającym na 
Jasną Górę w liczbie 737 osób, w tym: 
23 księży, 13 kleryków i 19 sióstr  
zakonnych. Najstarszym pielgrzy-
mem był 82-letni Józef Zarzycki, 
najmłodszymi 10-miesięczni Mary-
sia Olkowicz i Tobiasz Misiuk.

Podczas pielgrzymki realizo-
wano program, którego punktem 
wyjścia, a zarazem inspiracją był 
przeżywany obecnie w Kościele Rok 
Życia Konsekrowanego (stąd tak 
duża obecność podczas tegorocz-
nej pielgrzymki sióstr zakonnych), 
a celem – odkrycie chrześcijaństwa, 
powołania i konsekracji jako pełni 
życia i  pociągającej propozycji. 
Tematy, podejmowane każdego 
dnia przez inne zgromadzenie 
zakonne, były zaczerpnięte z listu 
papieża na Rok Życia Konsekro-
wanego. 

– Gdy stanęłam przed Maryją, 
zdałam sobie sprawę, że doko-
nałam czegoś, co przed, a nawet 
w  trakcie pielgrzymki wydawało 
mi się niemożliwe, gdy nogi odma-
wiały posłuszeństwa, a upał nie 
pozwalał oddychać... – dzieli się 
swą refleksją jedna z  pątniczek.  
– A teraz już wiem, że było warto, 
że tak trzeba. Utarliśmy rogi złemu 
– śmieje się. – Doświadczyliśmy 
życia w obfitości, z Bogiem.

A ks. Robert Grzybowski doda-
je: – W tym roku pielgrzymka była 
przeżywana pod hasłem: „Życie 
w  obfitości”, stąd na początku 
zaprosiłem sam siebie i  innych, 
byśmy się chwycili tego słowa, 
tego życia w  obfitości. Kończąc 
pielgrzymowanie, z jednej strony 
towarzyszyła mi taka ufność , że 
ziarno zostało rzucone, z drugiej 
– taka ciągle niepewność, czy to 
wyda plony obfite zarówno w moim 
życiu, jak i innych. 

Jeśli chodzi o pogodę, to też przy-
szła mi taka refleksja. Jednego dnia 
mieliśmy być mistrzami komunii, 
czyli wspólnoty, taki był temat. 
Siostry albertynki, przygotowują-
ce to spotkanie, przywołały m.in. 
najbardziej chyba znane motto  
św. Brata Alberta, który powie-
dział, żeby być dobrym jak chleb. 
I wtedy, przy tych upałach, przy-
szło mi na myśl, że chleb, aby był 
dobry, musi być najpierw wypieczo-
ny. To jest argument za tym, że ta 
upalna pogoda była potrzebna, że 
byliśmy trochę w piecu, jak trzej 
młodzieńcy, wypalani, ale Pan 
Bóg był z nami, nic nam się nie 
stało (z powodu upału było dużo 
interwencji lekarskich, w tym jedna 
reanimacja – red.) i przychodzimy 
mocniejsi, chwaląc Pana. To był 
piękny czas – zakończył.  I

temat numeru

Grupie zielonej – bielskiej przewodniczył ks. Michał Marczak

Grupie fioletowej – drohiczyńskiej przewodził ks. Mariusz Woltański

Grupą żółtą – łochowską opiekował się ks. Łukasz Skarżyński
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Dekanat sterdyński
Obecność symboli ŚDM w parafii 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Kosowie Lackim w dniach 
od 4 do 5 lipca stała się dla wier-
nych z dekanatu sterdyńskiego cza-
sem modlitwy przy krzyżu i ikonie 
Matki Bożej. Znaki ŚDM przyjechały 
o godz. 17.30 we wtorek 4 lipca 
z  Sokołowa Podlaskiego. Przed 
kościołem nastąpiło ich przyjęcie 
i powitanie, a później poprzez trzy 
stacje zostały uroczyście wprowa-
dzone do jego wnętrza. Następnie 
ks. Tomasz Pełszyk dokonał powi-
tania znaków ŚDM i  rozpoczęła 
się Msza św. pod przewodnictwem  
bp. Antoniego Dydycza. 

W kazaniu Ksiądz Biskup przy-
pomniał m.in. historię symboli 
ŚDM i  wymienił kolejno kraje, 
które gościły ten wyjątkowy krzyż 
ŚDM, wykonany w 1950. rocznicę 
ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. 
W kolejnej części kazania Ksiądz 
Biskup przypomniał, że inną nazwą 
Matki Bożej Salus Populi Romani 
(Ocalenie Ludu Rzymskiego) jest 
określenie Matka Boża Śnieżna, 
która jest wspominana 5 sierpnia 
na pamiątkę niezwykłego wyda-

rzenia. W 352  r. w upalny sierp-
niowy dzień spadł na wzgórze 
eskwilińskie śnieg. W  tym właś- 
nie miejscu została wybudowana 
bazylika Santa Maria Maggiore, 
gdzie obecnie przechowywany 
jest obraz Matki Bożej Śnieżnej. 
Obchody uroczystości Matki Bożej 
Śnieżnej w Rzymie mają niezwykłą 
oprawę, bo na miasto zrzuca się 
płatki białych róż symbolizujących 
śnieg – mówił. 

Po Mszy św. odbyła się adoracja 
krzyża. Modlitwie różańcowej prze-

wodniczył ks. Karol Biegluk – deka-
nalny koordynator ŚDM w Krakowie 
w dekanacie sterdyńskim. Czytane 
przez Wspólnotę Rycerstwa Niepo-
kalanej rozważania tajemnic boles- 
nych Różańca dotyczyły odkry-
wania sensu każdego cierpienia 
w świetle Chrystusowego krzyża. 
Apel Jasnogórski i pieśń „Zapada 
zmrok” odśpiewane w kręgu przez 
uczestników trzymających się za 
ręce zakończyły pierwszy dzień 
peregrynacji w kosowskiej świątyni.

W środę 5 sierpnia, w liturgiczne 
wspomnienie Matki Bożej Śnieżnej, 
czuwanie przy symbolach ŚDM roz-
poczęło się odśpiewaniem o godz. 
6.30 Godzinek o  Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, 
a później zostały odprawione dwie 
Msze św. Następnie od godz. 8 czu-
wanie przy symbolach ŚDM miały 
kolejno: Wspólnota Rycerstwa Nie-
pokalanej, służba liturgiczna, Akcja 
Katolicka i młodzież. O godz. 15 
zebrani w kościele odmówili Koron-
kę do Miłosierdzia Bożego, a po niej 
czuwali kapłani i wszyscy chętni. 

O godz. 17 odbyło się pożegna-
nie i przekazanie znaków ŚDM do 
Węgrowa.  

Joanna Omieciuch

Dekanat węgrowski
W dniach 5-7 sierpnia w Węgro-
wie gościliśmy znaki Światowych 
Dni Młodzieży – ikonę Matki Bożej 
Salus Populi Romani oraz krzyż. 
Peregrynacja rozpoczęła się od 
Mszy św., której przewodniczył 
bo Tadeusz Pikus. Drugiego dnia 
poszczególne parafie z dekanatu 
miały wyznaczony czas na zor-
ganizowanie adoracji. Parafia pw.  
św. Piotra z Alkantary i św. Antonie-
go z Padwy w Węgrowie przygoto-
wała Drogę Krzyżową ulicami mia-
sta. Wzięli w niej udział: proboszcz 
ks. Romuald Kosk, ks. Radosław 
Żukowski – asystent parafialnego 
oddziału KSM, dk. Daniel Plewka, 
przedstawiciele parafialnych sto-
warzyszeń, harcerze oraz wierni 
z całego miasta. 

Wspólną modlitwę rozpoczę-
liśmy o godz. 20 w węgrowskiej 
bazylice i ze śpiewem na ustach 
poszliśmy głosić chwałę Pana 

i dzielić się radością z Jego bliskoś- 
ci. Podczas Drogi Krzyżowej każdy 
chętny miał szansę nieść znaki 
i ofiarować swój wysiłek Chrystu-
sowi. Krzyż jest symbolem miłości 
Boga do człowieka, dlatego jego 
bliskość pomaga nam skupić się 
na tym, co w życiu najważniejsze, 
pokazuje, że z każdym problemem 
można sobie poradzić, jeśli tylko 
prawidłowo się do tego zabierzemy. 

Podczas tej wieczornej adoracji 
poznaliśmy historię Światowych Dni 
Młodzieży. Rozważania przygotowa-
ne na ten dzień zawierały najważniej-
sze przesłania, które towarzyszyły 
minionym spotkaniom. To niezwykłe 
uczucie wiedzieć, że począwszy od 
1984 r., kiedy Jan Paweł II przeka-
zał młodzieży krzyż Roku Świętego 
– symbol ŚDM, aż do teraz może-
my brać udział w tym cudownym 
wydarzeniu, które wzmacnia nas 
i pomaga nam wytrwać w wierze, 
nawet wówczas, gdy wymaga to od 
nas ogromnych starań. 

Na zakończenie Drogi Krzyżowej 
zatrzymaliśmy się przy klasztorze, 
gdzie odśpiewaliśmy Apel Jasno-
górski i  wspólnie pomodliliśmy 
się w intencji papieża Franciszka, 
młodzieży i naszych rodzin. W cza-
sie wspólnego śpiewu każdy miał 
szansę ucałować znaki ŚDM, aby 
móc jeszcze głębiej poczuć obecność 
Chrystusa, który chce nas zapro-
sić na to łączące wszystkich Jego 
wyznawców wydarzenie. 

Nazajutrz rano znaki Światowych 
Dni Młodzieży opuściły Węgrów 
i zostały przewiezione do dekanatu 
łochowskiego. 

Emilia Skulimowska
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Przejęcie i powitanie symboli ŚDM 
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W dniach od 3 do 16 lipca odby-
wały się dwa turnusy letnich 

kolonii w ramach Wakacyjnej Akcji 
Caritas, organizowanej przez Cari-
tas Diecezji Drohiczyńskiej. Dzieci 
odpoczywały w Ośrodku „Caritas 
Bliźnim” w Ptakach k. Nowogro-
du, należącym do Caritas Diecezji 
Łomżyńskiej.

Na turnusach odpoczywało 
łącznie 158 dzieci z terenu diecezji 
drohiczyńskiej. Wśród uczestni-
ków znajdowały się dzieci zgło-
szone przez księży pracujących 
w parafiach naszej diecezji oraz 
podopieczni świetlic socjotera-
peutycznych. Wszyscy uczestni-
cy odpoczywali w malowniczym 
zakątku na obszarze chronio-
nego krajobrazu Równiny Kur-
piowskiej i Doliny Dolnej Narwi.  
W ośrodku dzieci były zakwa-
terowane w  domkach letni-
skowych   z  pełnym zapleczem 
sanitarnym. Mogły korzystać 
ze znajdującego się na tere-
nie ośrodka basenu, boiska 
do piłki nożnej, siatkowej  
i miejsca na ognisko (w czasie 

trwania wypoczynku odbyły się  
3 ogniska). Uczestnicy dzię-
ki uprzejmości funkcjonariu-
szy z Komendy Miejskiej Policji 
w Łomży mogli zobaczyć z bliska 
wóz policyjny. Organizowane były 
dla nich konkursy, gry i zabawy, 
pogodne wieczory a także dysko-
teki. Każdy dzień kończyła modli-
twa wieczorna połączona z Apelem 
Jasnogórskim. Większość zajęć 
odbywała się w małych grupach, 
tak aby praca była jak najbardziej 
efektywna. 

Podczas turnusu uczestnicy 
zwiedzali Łomżę, mogli zobaczyć 
szereg zabytków, w tym katedrę 
pw. św. Michała Archanioła. Dyrek-
tor Caritas Diecezji Łomżyńskiej 
ks. Andrzej Mikucki podkreślił 
podczas Mszy św. oraz w trakcie 
spotkania, iż cieszy go fakt, że 
po raz kolejny gości dzieci i mło-
dzież z naszej diecezji oraz życzył 
wszystkim dobrego i bezpieczne-
go odpoczynku. Podczas wizyty 
w Muzeum Przyrody w Drozdowie 
dzieci poznały nie tylko bogactwo 
przyrody północno-wschodniej Pol-

ski, ale też działalność ziemiań-
stwa łomżyńskiego i historię rodu 
Lutosławskich. 

Kadrę kolonii stanowiły osoby 
doświadczone w pracy z dziećmi, 
współpracujący z Caritas nauczy-
ciele i  studenci. Opiekę nad tak 
dużą grupą dzieci sprawował 
Andrzej Koszelewski, który pełnił 
funkcję kierownika wypoczynku. 
Natomiast za opiekę duchową 
podczas turnusów odpowiedzialni 
byli klerycy Wyższego Seminarium 
Duchownego w Drohiczynie al. Ma- 
riusz Mucha oraz al. Dominik 
Hryć. Wśród wychowawców zna-
leźli się: Magdalena Kobylińska, 
Paulina Kowieska, Kamil Toł-
wiński, Ewelina Cieciera, Izabe-
la Zapisek, Edyta Ksionek oraz 
Krzysztofa Korczak. Wszystkim 
im należą się szczególne podzię-
kowania za pracę wolontariacką.  

Al. Mariusz Mucha

W dniach od 22 lipca do 4 sier- 
pnia w Mikoszewie odbywały 

się kolonie Caritas Diecezji Drohi-
czyńskiej. Uczestniczyło w nich 
38 dzieci z  dwóch gmin naszej 
diecezji – Jabłonny Lackiej i Koso-
wa Lackiego. Nad całością czuwał 
kierownik ks. Tomasz Łapiński, 
a wszelką pomocą wspomagało 
go 3 wychowawców: Sylwia Jan-
czewska, Anna Zielińska i Woj-
ciech Rosłon. 

Koloniści mogli uczestniczyć 
w bardzo wielu atrakcjach organi-
zowanych na miejscu, jak i w naj-
bliższej okolicy. Chociaż pogoda nie 
zawsze nam sprzyjała, staraliśmy 
się maksymalnie wykorzystać czas 
kolonii, chodząc na spacery, obcu-
jąc z przyrodą, zażywając kąpieli 
słonecznych i morskich, organizu-
jąc gry i zabawy sportowe, zaba-
wy muzyczne i taneczne. Każdego 
dnia zbliżaliśmy się do naszego 

kapitana – Boga poprzez modlitwę, 
radosne śpiewy oraz uczestnic-
two w Mszy św. Dwukrotnie dzieci 
brały udział w wycieczkach auto-
karowych. Jednej zorganizowanej 
do Gdańska, gdzie zwiedzaliśmy 
starówkę i najważniejsze zabytki 
oraz płynęliśmy statkiem z Gdań-
ska na Westerplatte. Drugiej do 
Gdyni do Centrum Nauki Expe-
ryment, a także do Stegny, gdzie 
mogliśmy zakupić pamiątki znad 
morza.

Niezwykłym doświadczeniem 
i  ubogaceniem była integracja 
poprzez modlitwę i zabawę z dzieć-
mi z sąsiednich kolonii organizo-
wanych przez KRUS i KSM Die-
cezji Drohiczyńskiej oraz Caritas 
Olsztyn.

Chociaż kolonie trwały dwa 
tygodnie, czas minął bardzo 
szybko i  przyjemnie. Na koniec 
odwiedził nas dyrektor Caritas Die-

cezji Drohiczyńskiej ks. Łukasz 
Gołębiewski, odprawił Mszę św. 
i podziękował dzieciom za udział 
w koloniach oraz kadrze za pracę 
wolontariacką. 

Wszystkie dzieci bezpiecznie 
powróciły do swoich rodzinnych 
domów, dzieląc się wrażeniami  
i wspomnieniami. Dziękujemy 
wszystkim za życzliwość i  oka-
zaną pomoc, a szczególnie Księdzu 
Dyrektorowi i pracownikom Cari-
tas Diecezji Drohiczyńskiej.

Ks. Tomasz Łapiński

Dekanat łochowski
Od piątku 7 sierpnia znaki Świa-
towych Dni Młodzieży pielgrzymo-
wały po dekanacie łochowskim. 
Nawiedzenie rozpoczęło się od 
parafii pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Prostyni, a zakończyło w sobotę 
8 sierpnia w parafii pw. Niepoka-
lanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny w Łochowie. 

W sobotę 8 sierpnia krzyż 
i  ikona Matki Bożej odwiedziły 
kolejno wszystkie parafie nale-
żące do dekanatu łochowskiego. 
Wieczorem zaś ponownie zostały 
przewiezione do parafii pw. Niepo-
kalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny w Łochowie, gdzie o godz. 
18 odprawiona została Msza św., 
celebrowana przez bp. Tadeusza 
Pikusa. W słowie Bożym Ksiądz 
Biskup zwrócił uwagę na kierunek, 
jaki człowiek obiera w życiu. Jak 
wyjaśnił, nie mamy wpływu na to, 
jak rozpoczynamy nasze życie, ale 
to od nas zależy, jak je przeżyjemy 
i którą z dróg wybierzemy. Pojawia 
się zatem pytanie, czy droga przez 
nas wybrana wpisuje się w drogę 
do życia wiecznego, do Chrystusa. 
Bp Pikus nawiązał także do symboli 
Światowych Dni Młodzieży, wyjaś-
niając ich znaczenie i przesłanie, 
jakie ze sobą niosą. Po Eucharystii 
kapłani i wierni pożegnali symbo-
le, a te w eskorcie motocyklistów 
ruszyły w kolejną podróż – tym 
razem do diecezji warszawsko- 
-praskiej. 

Dekanat łochowski był ostatnim 
przystankiem na mapie diecezji 
drohiczyńskiej, w którym miało 
miejsce nawiedzenie znaków 
Światowych Dni Młodzieży. Pere-
grynacja symboli w diecezji rozpo-
częła się 25 lipca w Ciechanowcu. 

Natalia Bala-Gąsecka

VII

wydarzenia

Po Mszy św. w parafii pw. Nie-
pokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny pożegnano znaki ŚDM 
w diecezji drohiczyńskiej

Jedną z wycieczek zorganizowano 
do Gdańska

Podczas zabawy
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W tym roku obchodzimy 20-lecie 
Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży w naszej diecezji. Oficjal-
ne obchody jubileuszu rozpoczęli-
śmy 27 maja br. Tego dnia minęło 
dokładnie 20 lat od momentu, kiedy 
bp Antoni Pacyfik Dydycz dekretem 
nadał stowarzyszeniu osobowość 
kościelną. W ramach obchodzone-
go jubileuszu w dniach 5-10 lipca 
w Nadbużańskim Ośrodku Edukacji 
w Broku odbył się obóz o nazwie 
„KSM na 5”, w którym wzięła udział 
grupa prawie 50 młodych ludzi 
z  całej diecezji, z parafii, w któ-
rych istnieje oddział KSM lub istniał 
przez minione 20 lat. Nazwa obozu 
nie była przypadkowa, miała ona 
głębsze znaczenie, gdyż każdy mógł 
w nim wziąć udział ze względu na 
bardzo niską cenę – 5 dni z KSM 
za symboliczne 5 zł. Razem z KSM- 
-owiczami w Broku był Zarząd KSM 
DD na czele z prezesem KSM Moni-
ką Pietraszko oraz księża asystenci 
Andrzej Lubowicki i Łukasz Suszko. 
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy nie-
dzielną Mszą św., po której odbyło 
się integracyjne ognisko z tańcami 
i zabawami przy dźwiękach gita-

ry. Każdy dzień miał swoje hasło. 
Poniedziałek – duchowe aplikacje 
rozpoczęliśmy Jutrznią, poznaniem 
notatnika pracy nad sobą i pod-
stawowych zasad pracy nad sobą 
każdego KSM-owicza. Oprócz tego 
wzięliśmy udział w  szkole litur-
gicznej i namiocie spotkania. Dzień 
zakończyliśmy adoracją Najświęt-
szego Sakramentu, podczas której 
można było skorzystać z sakramen-
tu pokuty. Wtorek rozpoczęliśmy 
bardzo wcześnie pobudką o godz. 
4.30, po której udaliśmy się nad 
Bug, aby odnowić nasze przyrze-
czenia chrzcielne. Pobierz i udo-
stępnij – to temat trzeciego dnia, 
podczas którego uczyliśmy się, 
czym jest wolontariat. W ramach 
ćwiczeń praktycznych zrobiliśmy 
coś dobrego i  pożytecznego dla 
ośrodka NOE, w którym mieszkali-
śmy, a mianowicie pomalowaliśmy 
ławki stojące na jego terenie. Czwar-
ty dzień naszej przygody z KSM-em 
rozpoczął się wspólną Eucharystią 
z uczestnikami 6. Rajdu dla Życia, 
których gościliśmy od wtorkowego 
wieczoru w Broku. Przemierzają 
rowerami całą Polskę, promując 

postawy pro life i  modląc się 
w intencji życia poczętego. Razem 
z nimi „podróżują” relikwie bł. Ka- 
roliny Kózkówny – patronki KSM. 
Środa przebiegła pod hasłem: 
„Dołącz do sieci”, czyli tworzymy 
wspólnotę. Spróbowaliśmy swoich 
sił, pływając w kajakach po Bugu, 
a  po południu braliśmy udział 
w team bulding, który nauczył nas 
współpracy w grupie. Przedostatni 
dzień naszego obozu był poświę-
cony Ojczyźnie. W  trakcie obozu 
mogliśmy wziąć udział w podnieb-
nym spacerze po linach w Parku 
Linowym NOE, oglądaliśmy zdjęcia, 
wspominając 20 lat działalności 
KSM w naszej diecezji, zorganizo-

waliśmy patriotyczne karaoke oraz 
wzięliśmy udział w patriotycznej 
grze terenowej. Codziennie brali-
śmy udział w Eucharystii, podczas 
których słuchaliśmy krzepiących 
serce kazań ks. Andrzeja i ks. Łu- 
kasza. W spotkaniach w grupach 
poznawaliśmy na nowo KSM bądź 
odświeżaliśmy wiedzę, która posia-
daliśmy, rozważaliśmy fragmenty 
z Pisma Świętego wybrane na każdy 
dzień. 

Nasze spotkanie zakończyły 
świadectwa uczestników obozu 
oraz wspólna Msza św. Na pamiątkę 
każdy otrzymał dyplom oraz jubi-
leuszową koszulkę.  

Ewelina Trusiak
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KSM-owicze spróbowali swoich sił, pływając w kajakach po Bugu

niedziela podlaska

Wakacyjny KSM na 5! 

W dawnych czasach zdarzały się 
osoby, które potrafiły ogarnąć 

swym umysłem prawie wszystkie 
dziedziny nauki. Dzisiaj – ze wzglę-
du na niebywały postęp wiedzy 
– jest to praktycznie niemożliwe. 
Żałośnie wyglądają więc ludzie 
próbujący stwarzać wrażenie, że 
na wszystkim się znają, chcący 
autorytatywnie wypowiadać się 
na każdy możliwy temat. Mamy 
wiele takich przykładów chociażby 
wśród polityków. Kościół, kierując 
się Ewangelią, sugeruje postawę 
pokory i otwartości na Prawdę przy-
chodzącą z góry. Pycha samowiedzy 
stawia tej Prawdzie tamę.

Jozue, deklarując osobistą wier-
ność Bogu, stawia ludowi pytanie 
o jego wybór: „komu chcecie słu-
żyć?”. Podnosząc tę kwestię, chce 
przypomnieć narodowi wybranemu 
wszystko, co wydarzyło się w czasie 

wędrówki przez pustynię. Czy lud, 
który tyle razy się buntował, zna 
prawdę o sobie? Czy wie, kto jest 
jego obrońcą i gwarantem życia? 
Deklaracja Izraelitów jest w  tym 
momencie zupełnie jednoznaczna: 
„chcemy służyć Panu, bo On jest 
naszym Bogiem”. Późniejsze ich 
dzieje wskazują wszakże, że słowa 
często nie pokrywają się z fakta-
mi. W zakończeniu mowy eucha-
rystycznej Jezusa możemy dostrzec 
podobny element próby: podążający 
za Mistrzem uczniowie muszą się 
opowiedzieć, czy wierzą Mu i całko-
wicie zaangażują się w Jego zbaw-
czą misję, wybierając Go za swego 
Pana, czy też uznają Jego naukę za 
zbyt trudną i opuszczą Nauczyciela. 
Pouczające są słowa Piotra, który –  
w imieniu Apostołów – nie dekla-
ruje, że wszystko zrozumiał, ile 
raczej podkreśla ich wiarę i ufność, 

że Chrystus – „Święty Boga” ma 
„słowa życia wiecznego”. Jeśliby od 
Niego odeszli, straciliby sens życia! 
Św. Paweł podnosi naszą refleksję 
na niebywałe wyżyny, porównując 
miłość małżeńską do miłości Chrys- 
tusa do Kościoła. Nierozerwalna 
jedność małżonków wskazuje na 
jej źródło, którym jest miłość oblu-
bieńcza, czyli taka, w której oddaje 
się życie za umiłowaną osobę. Tak 
uczynił Jezus, dając dowód prawdzi-

wości wszystkich swoich obietnic 
w tajemnicy Krzyża i w tym, co jest 
jej uobecnieniem – w Eucharystii. 
Tak jak niemożliwe jest istnienie 
Kościoła bez zjednoczenia z Chrys- 
tusem, tak też człowiek zaprzeczał-
by prawdzie o swoim powołaniu, 
wykrzywiając Bożą wolę dotyczącą 
małżeństwa i rodziny.

W czasach, gdy człowiek próbuje 
negować dobroć Boga i uważa, że 
zbyt wiele On od niego wymaga, 
trzeba powracać do istotnej myśli, 
że tylko Pan „ma słowa życia wiecz-
nego”. „Trudna mowa” jest mową 
miłości – niezmiennej i wiecznej. 
Chcąc tę mowę zrozumieć, musi-
my prosić o szczególny dar Ducha 
Świętego, który potrafi uzdolnić 
ludzki umysł i  serce do przyjęcia 
Jezusa i Jego Ewangelii, czyli Praw-
dy dającej zbawienie.

 Ks. Tomasz Pełszyk

TRUDNE SŁOWO PRAWDY
Nikt nie może 
przyjść do Mnie, 
jeżeli mu to nie 
zostało dane 
przez Ojca 
 (J 6, 65)
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