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D zieci i młodzi szukają autory-
tetów, aby na kimś wzorować 

swoje postępowanie i  poglądy. 
Szukają ich wśród nauczycieli, 
księży, rodziców, gwiazd filmo-
wych, muzycznych czy sporto-
wych. Wielką rolę odgrywa tu 
praca nauczyciela w szkole. Jego 
powołaniem jest nie tylko prze-
kazywanie wiedzy, ale również 
bycie autorytetem. Jest to możli-
we tylko wtedy, gdy widoczna jest 
zgodność postępowania nauczy-
ciela z  głoszonymi przez niego 
wartościami. Młodzież wysoko 
sobie ceni  równe traktowanie 
wszystkich uczniów i  okazy-
waną im życzliwość. Nauczy-
ciel powinien również posiadać 
zasady moralne, doświadczenie 
i mądrość życiową oraz być zrów-
noważonym emocjonalnie. 

W środę (14 października) 
w  Polsce obchodzimy Dzień 
Edukacji Narodowej. W tym dniu 
możemy wyrazić naszą wdzięcz-
ność nauczycielom, wychowaw-
com i  wszystkim pracującym 
w oświacie za ich trud i poświę-
cenie. Przy tej okazji życzymy 
wszystkim pedagogom i wycho-
wawcom, aby w swym pięknym 
zawodzie – powołaniu kierowali 
się prawem Bożym, cierpliwie 
znosili wszelkie przeciwności 
i  byli autorytetami dla wycho-
wanków. 

Ks. Krzysztof Żero

Być autorytetem

K onsekracji dokonał bp Tade-
usz Pikus podczas Euchary-
stii odpustowej ku czci św. Ma- 

teusza. Proboszcz tamtejszej pa- 
rafii ks. Mariusz Bartosiak po- 
wiedział, że jest to szczególna 
uroczystość, ponieważ święco-
na jest świątynia, mająca za 
sobą 150 lat istnienia i bogatej 
historii. Przybliżył ją w  refera-

cie poprzedzającym Eucharystię 
ks. Bernard Błoński z  Siedlec, 
tamtejszy rodak. Zaznaczył on, 
że powodem, iż świątynia ta po 
wybudowaniu nie została uro-
czyście poświęcona, był szcze-
gólnie trudny czas dla diecezji 
podlaskiej w  latach prześlado-
wań ze strony zaborców w końcu  
XIX wieku. 

O historii przypomniał rów-
nież w homilii bp Tadeusz Pikus. 
Wspomniał pierwszy drewniany 
kościół ufundowany w  Wyro-
zębach w  1438  r. i  następny, 
zniszczony podczas działań 
wojennych. Powiedział, że obec-
ny murowany kościół pw. Trójcy 

KOŚCIÓŁ W WYROZĘBACH  
ZOSTAŁ UROCZYŚCIE POŚWIĘCONY

W niedzielę 27 września odbyła się uroczystość  
poświęcenia, czyli konsekracji ołtarza posoborowego 

oraz kościoła parafialnego w Wyrozębach
KS. ARTUR PLACHNO

w numerze: 

Diecezjalne Forum Światowych Dni Młodzieży
Rozmowa z Jackiem Zajkowskim i Piotrem 
Zalewskim z zespołu „Wyrwani z niewoli”
Wspomnienie o br. Jerzym Cudniku
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dokończenie na str. V

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Nie można nigdy,  
otrzymując dobrą  
propozycję, mówić  
na początku „nie chcę”.

Bp Tadeusz Pikus 

Namaszczenie ołtarza
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W czwartek 24 września odbyła się premiera przed-
stawienia „Ja i inni” przygotowanego przez uczest-

ników Objazdowego Teatru Osób Niepełnosprawnych 
„oto N” w Bielsku Podlaskim. Jest to kontynuacja 
II sezonu pracy teatru. Zebrani na auli warsztatu 
widzowie mieli okazję obejrzeć przedstawienie, któ-
rego przesłaniem jest zachęcanie dzieci i młodzieży 
do stosowania dobrych manier w klasie oraz podczas 
spotkań z rówieśnikami. Przedstawienie „Ja i inni” to 
efekt kontynuowania pracy warsztatów teatralnych 
prowadzonych przez instruktora terapii zajęciowej Ire-
neusza Swatko, podczas których uczestnicy zapoznają 
się z różnymi propozycjami literackimi bielskiej poetki 
Beaty Jacewicz, których poznawanie stanowi pretekst 
dla analizy postaw bohaterów, określania motywów ich 
postępowania, poszukiwania uniwersalnych wartości 
i odnoszenia ich do siebie samego. 

Zarówno w warsztatach, jak i w przedstawieniach 
wzięły udział osoby niepełnosprawne, dla których 
zajęcia te stanowiły efektywną formę integracji spo-
łecznej, podniesienia poczucia własnej wartości, jak też 
uczenia się odpowiedzialności za powierzone zadanie. 
Przede wszystkim jednak była to miła forma spędzenia 
czasu wolnego.

 Na premierę licznie przybyli uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie 
oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Bielsku Podlaskim. W trakcie inauguracji został zor-
ganizowany konkurs wraz z nagrodami, który cieszył 
się dużym zainteresowaniem. Jako nagrody wykorzy-
stano prace wykonane przez uczestników warsztatu 
w pracowni rękodzieła artystycznego. 

Na zakończenie na wszystkich czekał słodki poczę-
stunek przygotowany przez pracownię gospodarstwa 
domowego.  Realizowane warsztaty są częścią projektu 
Nasza kreatywność „oto N” – Objazdowy Teatr Osób 
Niepełnosprawnych – sezon II. Projekt jest realizowany 
przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W związku 
z tym wszyscy widzowie otrzymali ulotki z informa-
cjami dotyczącymi realizowanego projektu. 

Jadwiga Mariola Wiercińska
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niedziela podlaska

krótko
Drohiczyn. W dniach 

23-27 września w budynku 
WSD, w związku z rozpoczę-
ciem roku akademickiego 
2015/2016, miały miejsce 
rekolekcje dla alumnów. 
Na zakończenie rekolekcji 
w kaplicy WSD bp Tadeusz 
Pikus ustanowił al. Mateusza 
Ujazdowskiego w posłudze 
lektora i al. Łukasza Redosza 
w posłudze akolity.
25 września w budynku WSD 
odbyło się posiedzenie Rady 
Pedagogicznej, dotyczące 
m.in. aktualnych spraw z życia 
seminaryjnego. 

Manie (diecezja sie-
dlecka). 25 września w parafii 
pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy odbyła się uroczystość 
pogrzebowa brata zakon-
nego Jerzego Cudnika SSCC 
(sercanin biały). Urodził się 
on 23 stycznia 1967 r., śluby 
zakonne złożył w 1991 r. Od 
1995 do 2013 r. był związany 
z Pieszą Pielgrzymką Diecezji 
Drohiczyńskiej na Jasną Górę, 
podczas której posługiwał jako 
kwatermistrz. W grudniu 2013 r. 
otrzymał z rąk bp. Antoniego 
Dydycza Krzyż Papieski Diece- 
zji Drohiczyńskiej. Wspom- 
nienie o br. Jerzym – s. VI.

Serpelice. W dniach 25-26 
września w Domu Rekolekcyj-
nym Braci Mniejszych Kapucy-
nów, w ramach stałej formacji 
kapłanów, odbyło się spotka-
nie księży święconych w latach 
2011-15. 

Siemiatycze. 27 września 
w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Pany odbył 
się kolejny koncert z cyklu ka-
meralnych spotkań z muzyką 
organową pt. „Cztery pory mu-
zyki – jesień”. Podczas koncertu 
wystąpili: Joanna Chętnik – so-
pran, Katarzyna Pawelec – flet, 
Marcin Józef Kryński i Łukasz 
Kraujutowicz – organy.

Ks. Krzysztof Żero
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Premiera przedstawienia „Ja i inni”

U czestnicy wraz z  terapeutami Warsztatu Terapii 
Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku 

Podlaskim 16 września wzięli udział w 4. Integracyjnym 
Rajdzie Nordic Walking Osób Niepełnosprawnych po 
Puszczy Białowieskiej zorganizowanym przez Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Hajnówce. Podczas rajdu wszyscy 
mieli możliwość podziwiać piękno naszej przyrody, 
jechać kolejką wąskotorową oraz pokonać marszem 
ok. 5-kilometrową trasę. Za udział otrzymali honorowe 
dyplomy oraz medale, a wyczerpane siły mogli zregene-
rować podczas ogniska z kiełbaskami. Wszyscy wrócili 
zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Do zobaczenia za rok.

Jadwiga Mariola Wiercińska

4. Integracyjny Rajd Nordic Walking
BIELSK PODLASKI – HAJNÓWKA

BIELSK PODLASKI

„Ja i inni” – osoby niepełnosprawne na scenie
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Uczestnicy rajdu pokonali blisko 5-kilometrową trasę
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W dniach 18 i 19 września w Domu Miłosierdzia 
w Sokołowie Podlaskim odbyło się spotkanie 

podsumowujące Wakacyjną Akcję Caritas. W zebra-
niu wzięli udział wychowawcy oraz kierownicy 
kolonii, którzy w tym roku wyjeżdżali na kolonie 
i półkolonie organizowane przez Caritas Diecezji 
Drohiczyńskiej. 

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, której 
przewodniczył ks. Łukasz Gołębiewski – dyrek-
tor Caritas naszej diecezji. W  trakcie Mszy św. 
skierował on umacniające słowo do wszystkich 
obecnych. Meritum kazania była wartość człowieka 
sama w sobie oraz to, że należy dzielić się z inny-
mi całym bogactwem, jakie każdy z nas posiada 
w sercu, w swojej duchowości i wrażliwości, a także 
wszelkimi talentami, którymi obdarzył nas Bóg. 
W kolejnej części spotkania było podsumowanie 
zrealizowanych projektów związanych z wypoczyn-
kiem dzieci i młodzieży z naszej diecezji. Ważnym 
punktem był krąg doświadczeń – wychowawcy 
wymieniali się cennymi uwagami dotyczącymi 
organizacji kolonii: miejsc, w których przebywały 
dzieci, warunków zakwaterowania, wyżywienia, 
prowadzonych zajęć, wycieczek itp. Zostały również 
poruszone kwestie dotyczące wychowania dzieci, 
formowania ich i kształtowania wśród najwyższych 
wartości, a także problemów, które pojawiały się 
w  trakcie wypoczynku. Wieczorna część spotka-
nia miała charakter integracyjny, zebrane osoby 
miło spędzały czas przy kolacji, rozmowach oraz 
wspólnym śpiewie podczas karaoke. 

Kolejny dzień rozpoczął się wspólną Jutrznią. Tuż 
po śniadaniu miało miejsce planowanie organizacji 
kolonii na przyszły rok. Zostały podjęte decyzje co 
do współpracy: wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że 
aby praca była efektywna, potrzebne są regularne 
spotkania, na których wychowawcy i  kierowni-
cy będą wymieniali się doświadczeniem, szkolili 
nawzajem, zdobywali wiedzę i nowe umiejętności. 
Spotkanie zakończyło się obiadem.

Podsumowując spotkanie, ks. Gołębiewski 
podziękował wszystkim za przybycie, każdy z obec-
nych otrzymał dyplom z wyrazami wdzięczności 
i  szczególnym wyróżnieniem, ponieważ wycho-
wawcy pełnili swoją rolę w ramach wolontariatu. 
Dyrektor Caritas wyraził nadzieję na wspólną, 
owocną pracę w kolejnych latach. 

Justyna Włoga

III

wiadomości

Podsumowanie wakacji Caritas
zapraszamy

Turniej. 20 października 
w muzeum w ratuszu przy  
ul. Mickiewicza 45 w Bielsku Pod-
laskim odbędzie się 11. Powiato-
wy Turniej Wiedzy o Janie Pawle II.  
Jest on adresowany do uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z powiatu bielskiego. 
Więcej informacji: tel. (85) 742- 
-14-73, www.muzeum.bialystok.
pl lub e-mail: muzeum@muzeum.
bialystok.pl.

Rekolekcje dla katechetów. 
W dniach 23-25 października 
w Domu Miłosierdzia Bożego  
im. Jana Pawła II w Sokołowie 
Podlaskim odbędą się rekolekcje 
dla katechetów pn. „Błogosławie-
ni miłosierni”. Ćwiczeniom ducho-
wym będzie przewodniczył  
ks. Jarosław Błażejak.

Konferencja naukowa.  
24 października w budynku 
WSD w Drohiczynie odbędzie się 
konferencja naukowa na temat: 
„Sakrament pokuty i pojedna-
nia darem miłości miłosiernej”. 
Program: 10.00 – rozpoczęcie 
konferencji w auli seminarium 
(powitanie, otwarcie konferencji), 
10.20 – przygotowanie i rola 
spowiednika (wybrane zagadnie-
nia) – o. Jordan Śliwiński OFMCap, 
10.50 – dyskusja, 11.30-12.00 – 
przerwa na kawę, 12.00 – przy-
padki spowiednicze (postawy 
penitentów) – o. Kazimierz Fryzeł 
CSsR i 12.30-13.10 – dyskusja. 

50-lecie szkoły w Mielniku. 
24 października Zespół Szkół im. 
Unii Mielnickiej w Mielniku będzie 
świętował jubileusz 50-lecia 
swojej działalności. W programie 
m.in.: nabożeństwo, odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej oraz część 
artystyczna w szkole.

Pielgrzymka do sanktu-
ariów. W dniach 23-24 paździer-
nika z parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego w Bielsku Podlaskim jest 
organizowana pielgrzymka do 
sanktuariów w Licheniu i Kaliszu. 
Zapisy w kancelarii lub u kate-
chetki Grażyny Ługowskiej.

Ks. Krzysztof Żero

SOKOŁÓW PODLASKI
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W spotkaniu wzięli udział wychowawcy  
oraz kierownicy kolonii

W Kamionnie 19 września odbył 
się 3. Międzyoddziałowy Tur-

niej Siatkówki KSM zorganizowany 
dla młodzieży z naszych sąsiednich 
parafii. Całość rozpoczęła się Mszą 
św. celebrowaną przez nowego 
asystenta KSM Kamionna ks. Ro- 
mana Smuniewskiego w  intencji 
dobrego przygotowania się młodych 
z naszej diecezji do ŚDM w Kra-
kowie. W Mszy św. uczestniczyli 
zawodnicy i goście turnieju z KSM-
-ów: Łochów, Starawieś, Prostyń, 
Miedzna, Ostrówek oraz oczywiście 
gospodarze. Młodzież wniosła kopie 
symboli ŚDM oraz czynnie włączyła 
się w liturgię.

Turniej przebiegł w  bardzo 
pogodniej i  miłej atmosferze. 
Głównym celem spotkania było 
zapoznanie i  zintegrowanie się 

wszystkich oddziałów w  duchu 
zdrowej rywalizacji, ponieważ na 
zwycięzców czekał piękny puchar. 
Bardzo się cieszymy, że tyle osób 
chciało do nas przyjechać i spędzić 

ten sobotni dzień właśnie w taki 
sposób. Najlepszą drużyną okazał 
się KSM Ostrówek, któremu gratu-
lujemy wygranej. 

 Magdalena Murawska

Do ŚDM duchowo i na sportowo
KAMIONNA
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Głównym celem spotkania było zapoznanie i zintegrowanie się 
wszystkich oddziałów
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S potkanie rozpoczęła Euchary-
stia celebrowana przez bisku-
pa drohiczyńskiego Tadeusza 

Pikusa w drohiczyńskiej katedrze. 
W homilii powiedział on o potrze-
bie stałego otwarcia się na dobro 
oraz zamknięcia na to, co jest 
złe. – Nie można nigdy, otrzymu-
jąc dobrą propozycję, mówić na 
początku „nie chcę” – podkreślił. 
Podczas spotkania, które odbyło 
się następnie w Wyższym Semi-
narium Duchownym, zaapelował 
on do młodych ludzi, aby byli jego 
dobrymi pomocnikami w wielkim 
dziele danym Kościołowi w Polsce, 
jakim są Światowe Dni Młodzieży. 
Powiedział też, że są one sprawą 
całego Kościoła w  Polsce, który 
ma pokazać młodzieży z różnych 
krajów naszą gościnność i otwar-
tość, ale też umożliwić naszej mło-
dzieży owocne duchowe przeżycia, 
dając możliwość służby. Ważne jest 
bowiem, aby wielu młodych Pola-
ków udało się także do Krakowa, 
a owocem tego było ugruntowanie 
ich wiary – mówił Ksiądz Biskup. 

Ks. Emil Parafiniuk zajmujący 
się diecezjalną koordynacją przygo-
towań Światowych Dni Młodzieży 
w diecezji warszawko-praskiej przy-
pomniał cele ŚDM i ich powstanie 
z inicjatywy świętego papieża Jana 
Pawła II. Podzielił się refleksjami 
z uczestnictwa w ostatnich Świa-
towych Dniach Młodzieży w Rio de 
Janeiro, mówił o przygotowaniach 
do obecnych w diecezji warszawsko-
-praskiej. Powiedział, że w diecezjach 
goście mają zapoznać się z historią 
i kulturą, a także z życiem wspólnoty 
Kościoła lokalnego. Mają to zapew-
nić wycieczki, zabawy i spotkania 
przygotowane przez organizato-
rów. Dni w diecezjach będą trwały 
od 20 do 25 lipca. Na zakończenie 
ich odbędzie się posłanie pielgrzy-
mów do Krakowa, miejsca wyda-
rzeń centralnych i spotkań z Ojcem 
Świętym, aby przeżywać tam święto 
wiary, uczestnicząc przez tydzień 
w  nabożeństwach i  katechezach 
w grupach językowych oraz biorąc 
udział w odbywających się wówczas 
festiwalach ewangelizacyjnych. 

Ks. Andrzej Lubowicki odpowie-
dzialny za koordynację przygoto-
wań Światowych Dni Młodzieży 
w diecezji drohiczyńskiej zapre-
zentował natomiast skład per-
sonalny Diecezjalnego Centrum 
ŚDM Diecezji Drohiczyńskiej, które 
będzie działało w biurze Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Diecezji Drohiczyńskiej w Drohi-
czynie. Zaprezentował logo diece-
zjalne ŚDM, przypomniał symbole 
ŚDM – krzyż i  ikonę Matki Bożej 
Salus Populi Romani. W diecezji 
drohiczyńskiej przebywały one od 
25 lipca do 8 sierpnia br. Obecnie 
zostały także zrobione ich kopie 
oryginalnych rozmiarów, poświę-
cone podczas Diecezjalnych Dni 
Młodzieży w święto Podwyższania 
Krzyża Świętego, oraz miniatury 
przekazane wszystkim parafiom. 
Zapoznał też z założeniami progra-
mu przeżycia Światowych Dni Mło-
dzieży w diecezji drohiczyńskiej od 
20 do 25 lipca 2016 r. Ks. Lubowicki 
powiedział także o możliwościach 
zapisów oraz zaproponowanych 

pakietach uczestnictwa w  ŚDM 
w Krakowie. Zaapelował o ducho-
we otwarcie się na przeżycie ich 
w ramach obecnego programu czy-
stości serc – SERCE 2.0 i przyszło-
rocznego, odnoszącego się także do 
Roku Miłosierdzia – DEO PROFIL. 
Podkreślił, iż potrzebne jest two-
rzenie pozytywnej atmosfery wokół 
Światowych Dni Młodzieży oraz 
otwarcie się na możliwości wza-
jemnej pomocy finansowej, która 
nie zniechęci polskiej młodzieży 
do uczestnictwa w nich. 

O przygotowaniach wolontariatu 
mówił Mateusz Stefaniuk z KSM. 
Ukazując zadania stojące przed 
wolontariuszami, zaprosił on do 
mobilizacji w celu przygotowania 
własnego oraz miejsc dla młodych 
ludzi z  zagranicy na terenie die-
cezji. Odbyły się również robocze 
spotkania w grupach regionalnych, 
poświęcone możliwościom i inicja-
tywom promującym Światowe Dni 
Młodzieży przez ludzi młodych 
w  ich środowiskach oraz współ-
pracy z parafiami i instytucjami.  I

IV

DIECEZJALNE FORUM ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
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Na spotkanie przybyli duszpasterze oraz delegacje młodzieży

26 września w Drohiczynie 
odbyło się Diecezjalne Forum 
Światowych Dni Młodzieży.  
Na spotkanie przybyli dusz-
pasterze oraz delegacje mło-
dzieży mające koordynować 
i pomagać w przygotowaniu 
Światowych Dni Młodzieży 
w parafiach. Tematyka spot- 
kania dotyczyła organizacji 
i przeżywania Światowych 
Dni Młodzieży Kraków 2016 
w diecezji drohiczyńskiej oraz 
wypracowania konkretnej 
współpracy w tym dziele

niedziela podlaska
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Świętej został zbudowany według 
projektu architekta Henryka 
Marconiego w  latach 1858-65, 
a  ufundowany przez Tadeusza 
Dorię Dernałowicza, właściciela 
klucza repkowskiego. Budowę 
jego prowadzili architekt Ludwik 
Jabłoński, budowniczy powiatu 
siedleckiego, oraz ks. Julian Brześ- 
ciański, ówczesny proboszcz. On 
też z upoważnienia biskupa pod-
laskiego o. Beniamina Piotra Szy-
mańskiego OFMCap 26 listopada 
1865 r. dokonał poświęcenia nowej 
świątyni. Wraz z kościołem został 
wybudowany również nakładem 
Tadeusza i Seweryna Doria Derna-
łowiczów szpital – Instytut Dobro-
czynności pw. św. Judy Tadeusza. 
Na rzecz tegoż szpitala Tadeusz 
Doria Dernałowicz zapisał folwark 
Wyrozęby Podawce i Kunaty. Szpi-
tal rozpoczął działalność w 1873 r. 
Instytut prowadziły siostry Miło-
sierdzia św. Wincentego à Paulo, 
zwane szarytkami. Po usunięciu 
ich przez rząd carski zostały przy-
słane mniszki prawosławne, które 
przebywały w szpitalu do 1906 r. 
W 1908 r. siostry szarytki powró-
ciły do Wyroząb i pracowały tutaj 
do 1995 r.

Ksiądz Biskup wspomniał wszyst- 
kich, dzięki którym świątynia ta 
powstała i była upiększana: fun-
datorów, proboszczów, dobrodzie-
jów i parafian. Ukazał też znacznie 
świątyni w życiu człowieka, która 
jest domem spotkania Chrystusa 
z  człowiekiem w  sakramentach 
i Słowie Bożym, które płyną z Jego 
miłości. Wskazał też na potrzebę 
zrozumienia tej logiki miłości oraz 
otwarcia się na nią, wypowiadając 
zwyczajnie słowo „chcę”, skutkujące 
nieocenionym dobrem. 

Pasterz Kościoła drohiczyńskie-
go dokonał pokropienia, namasz-
czenia i okadzenia ołtarza i ścian 
oraz przewodniczył modlitwie 
poświęcenia. Odśpiewano Lita-
nię do Wszystkich Świętych i uro-

czyście zapalono świece w miej-
scach namaszczenia ścian oraz na 
poświęconym ołtarzu. Akt poświę-
cenia odczytał dziekan sokołowski 
ks. Andrzej Krupa, a podpisali go: 
bp Tadeusz Pikus, kapłani, siostry 
zakonne, potomkini fundatorów 
kościoła rodu Dernałowiczów 
Jolanta Plater-Zybert, wójt gminy 
Repki Krystyna Mikołajuk-Boro-
wicz, rada parafialna oraz inni 
przedstawiciele wspólnoty para-
fialnej. 

Na uroczystość przybyli też 
kapłani z diecezji siedleckiej i dro-
hiczyńskiej z poprzednimi probosz-
czami wyrozębskimi ks. Eugeniu-
szem Rolą oraz ks. Krzysztofem 
Napiórkowskim, który rozpoczął 
przygotowania do uroczystości 
poświęcenia. Obecni byli pocho-
dzący z tej parafii ks. Jerzy Skwie-
rzyński i ks. Bernard Błoński oraz 
siostry Miłosierdzia św. Wincente-
go à Paulo, które pracowały w tej 
parafii wraz z pochodzącą z niej  

s. Urszulą Błońską. W przemówie-
niach przedstawiciele kapłanów, 
sióstr zakonnych, wspominają-
cych tego dniu swego założyciela  
św. Wincentego à Paulo, przed-
stawicielki władz i  fundatorów 
oraz reprezentanci parafian pod-
kreślali widoczną troskę i odpo-

wiedzialność zarówno o świąty-
nię materialną, jak i o atmosferę 
życzliwości w parafii. Uroczystości 
poprzedziło duchowe przygotowa-
nie podczas tygodniowych misji 
świętych, prowadzonych przez  
ks. Marka Matusika. 

Ks. Artur Plachno
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Uczestnicy uroczystości

Podpisy pod aktem poświęcenia

KOŚCIÓŁ W WYROZĘBACH  
ZOSTAŁ UROCZYŚCIE POŚWIĘCONY

dokończenie ze str. I
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– Pamiętam, że spotkaliśmy 
się podczas pielgrzymki pieszej 
i wydaje mi się, że był to 1998 r. 
Zostałem wtedy przewodnikiem 
grupy bielskiej i  uczyłem się 
pielgrzymowania. Br. Jerzy był 
już wtedy kwatermistrzem piel-
grzymki i najczęściej spotykali-
śmy się na wieczornych odpra-
wach. Tu należy nadmienić, że 
kwatermistrze, bo br. Jerzemu 
pomagali klerycy lub bracia 
z pielgrzymki, po porannej Mszy 
św. zazwyczaj wyruszają w teren, 
żeby zabezpieczyć pole namioto-
we dla pielgrzymów, dostęp do 
wody, miejsce rozładunku baga-
ży, punkty medyczny, techniczny, 

oświetlenie, miejsce dla sklepiku 
pielgrzymkowego, zorganizować 
odbiór śmieci, uzgodnić kwatery 
dla pielgrzymów z małymi dzieć-
mi, pielgrzymów niepełnospraw-
nych, służby medycznej, sióstr 
zakonnych, kleryków i  księży. 
Zatem zazwyczaj kwatermistrz 
pojawia się przy pielgrzymce na 
koniec dnia. W 1998 r. poznałem 
br. Jerzego właśnie na pielgrzy-
mim szlaku i pamiętam, że wtedy 
byłem zafascynowany organiza-
cją pielgrzymki, tym, że każdy 
znał swoją rolę i zakres obowiąz-
ków. Przy spotkaniach z br. Je- 
rzym na pierwszy rzut oka uwi-
daczniały się jego serdeczność 

i  uśmiech. Było w  nim coś, co 
można nazwać wewnętrznym 
ciepłem. W  2002  r. zacząłem 
kierowanie pielgrzymką drohi-
czyńską i  wszyscy, którzy byli 
w służbach centralnych, zadekla-
rowali chęć dalszej współpracy, 
a wśród nich br. Jerzy, który od 
2001 r. był na placówce w Rzy-
mie, ale przybywał do nas, by być 
z nami i  pełnić swoją posługę. 
Podglądając jego pracę, zauwa-
żyłem, że miał cały skoroszyt, 
a później wszystkie dane w kom-
puterze, tzn. adresy i  telefony 
poszczególnych urzędów gmin, 
szkół, różnych ośrodków, gdzie 
nocowaliśmy, i to w następnych 
latach ułatwiało pracę. Przy br. Je- 
rzym wychowywali się kwatermi-
strze, najczęściej klerycy naszego 
seminarium, ale też i bracia piel-
grzymkowi. 

P onad 400 członków Żywego 
Różańca wschodniej części 
diecezji 19 września przyby-

ło do sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Matki Zbawiciela 
Naszego Jezusa w  Domano-
wie. Świątynia niewielka, lecz 
ma w  sobie coś wyjątkowego, 
niepowtarzalnego, historię jej 
przedstawił kustosz ks. Walenty 
Wojtkowski. Parafia w Domano-
wie została erygowana w 1519 r. 
Niestety w czasie potopu szwedz-
kiego kościół został zniszczo-
ny. Obecny, trzeci kościół został 
zbudowany w 1763 r., w 1875 r. 
dobudowano część dla kobiet 
z  chórem i  nową wieżyczką. 
W głównym ołtarzu jest umiesz-
czony słynący łaskami obraz 
Matki Bożej z  Dzieciątkiem, 
ofiarowany kościołowi w 1648 r. 
przez Seweryna Domanowskie-
go, po śmierci jego żony Anny. 
Koronacji wizerunku dokonał 
28 czerwca 2015 r. bp Tadeusz 
Pikus, a kościół parafialny usta-
nowił sanktuarium diecezjalnym. 

Następnie ks. Robert Grzybow-
ski, po przeczytaniu fragmentu 
Ewangelii (J 10,10), wygłosił kon-
ferencję pt. „Życie w obfitości”. 
– Obfitość nie oznacza jedynie 
bogactwa czy wysokiego statu-
su społecznego. To coś o wiele 

więcej: stan, w którym nic czło-
wiekowi nie brakuje, kiedy jest 
szczęśliwy i zadowolony z tego, 
co ma. Aby to zrozumieć, należy 
wsłuchiwać się w  Słowo Boże. 
Bez słuchania i głębokiego przyj-
mowania Słowa nie ma dialo-

gu z Bogiem, a  tylko monolog. 
My do Boga przychodzimy naj-
częściej po to, żeby prosić albo 
się skarżyć, a nie słuchamy, co 
chce nam powiedzieć – mówił 
ks. Robert. Kolejnym i zarazem 
najważniejszym punktem pro-
gramu była Eucharystia spra-
wowana pod przewodnictwem 
ks. Dariusza Kujawy. – Bardzo 
często w swoim nauczaniu o kró-
lestwie Bożym nasz Pan i Mistrz, 
mówiąc o  rzeczach ważnych, 
posługiwał się przypowieścia-
mi, tak i  tym razem w przypo-
wieści o  siewcy (Łk 8,4-15).  
W bardzo wielu przypadkach to 
brak czasu na modlitwę, zajmo-
wanie się tylko problemami oraz 
tym, co nie umacnia w dobrym, co 
nie czyni prawdziwym, uczciwym, 
nie daje szans, aby ziarno Słowa 
mogło się zakorzenić, aby mogło 
wzrastać. Słowo Boga trzeba 
chcieć w sobie zatrzymać, trzeba 
odkryć piękno, zasmakować się 
w nim – mówił m.in. celebrans. 
Po przerwie, podczas której Ksiądz 

VI

niedziela podlaska

W białym habicie br. Jerzy  
Cudnik, po jego lewej stronie –  
ks. Wiesław Niemyjski,  
13 sierpnia 2008 r.

Na spotkanie przybyło ponad 400 członków Żywego Różańca  
wschodniej części diecezji

Wspomnienie o br. Jerzym Cudniku

Spotkanie Żywego Różańca
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DOMANOWO

Ks. Wiesław Niemyjski, proboszcz parafii pw. św. Ojca 
Pio w Węgrowie, wieloletni kierownik Pieszej Piel-
grzymki Diecezji Drohiczyńskiej na Jasną Górę: 
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MAREK SOBISZ: – Jak doszło do 
tego, że spotkaliście Boga? 

JACEK ZAJKOWSKI: – Będąc 
w najgorszym momencie nasze-
go życia, taplając się w  bagnie 
nałogów, różnych substytutów, 
w których szukaliśmy szczęścia 
i miłości, trafiliśmy po prostu do 
kościoła, do sakramentu pokuty 
i pojednania. Trafiliśmy do posługi 
sakramentalnej kapłanów. I  tam 
mieliśmy niesamowite doświadcze-
nie Bożego Miłosierdzia, które nas 
przenika i oczyszcza. To było wręcz 
namacalne fizyczne doświadcze-
nie, kiedy zaczęliśmy niesamowicie 
głośno płakać, były to łzy wzru-
szenia, oczyszczenia i to przenik-
nęło całe nasze jestestwo. Mogę 
to powiedzieć w swoim imieniu, 
a także w imieniu Piotra. On gdzieś 
indziej tego doświadczył, ja gdzie 
indziej. Wtedy się nie znaliśmy 
w ogóle. To jest nasze wspólne 
doświadczenie. To jest coś, czego 
już nam nikt nie zabierze, coś, 
do czego możemy się odnosić do 
końca życia i mieć pewność tego, 
że Bóg działa w naszym życiu, że 
On jest nad całym tym złem, które 
się rozlewa dzisiaj na świecie, i On 
całe to zło może zmazać w jednym 
momencie, bo On już pokonał sza-
tana i  pokonał śmierć. I  to jest 
niesamowite.
– Dlaczego zajęliście się ewange-
lizacją? 

PIOTR ZALEWSKI: – W momen-
cie, gdy zostaliśmy uwolnieni, gdy 
Bóg dał nam nowe życie, zaczęło się 
dosłownie nowe życie. Zaczęliśmy 
wtedy wychodzić na prostą, swoją 
przeszłość naprawiać w możliwy 
tylko sposób. I jednym z elementów 
naprawiania przeszłości było też 
pragnienie dzielenia się z innymi. 
Stąd poszła inicjatywa wynikająca 
z pragnienia serca, żeby iść i dzielić 
się tym. Dlatego też zaczęliśmy 
jeździć po szkołach, po różnych 
miejscach, czy to więzieniach, 
domach dziecka, czy poprawcza-
kach. Zaczęliśmy też odwiedzać 
parafie, aby się dzielić tym naszym 
doświadczeniem spotkania Boga, 

który zmartwychwstał w naszym 
życiu. Dzięki temu trafiamy też do 
szkół, m.in. z programem profilak-
tycznym „Ku wolności”. Przyjeż-
dżamy i gramy koncerty z  Jacka 
muzyką. Podczas takich spotkań 
dzieją się niesamowite rzeczy.
– Jak długo zajmujecie się muzyką? 

J. Z.: – Na początku trzeba roz-
dzielić pewne rzeczy. Piotrek jest 
pisarzem i napisał książkę. Nato-
miast jeżeli chodzi o muzykę, to ja 
jestem solistą. Zaczynałem two-
rzyć muzykę z takim Mateuszem 
o pseudonimie „Judoka”, który jest 
teraz w zakonie kapucynów u fran-
ciszkanów. Z nim też jest bardzo 
długa historia. On też przeszedł 
swoją drogę naprawdę ciężkiego 
życia i doświadczenia Bożej miłoś- 
ci; wybraliśmy tę drogę przykazy-
wania czegoś na bicie, czyli kładze-
nia słowa prawdy. Odważyliśmy 
się to robić i to ewoluowało, a ja 
dalej to kontynuuję. Piotrek na 
koncertach podbija wokal, czyli 
jest tzw. hitmenem. Po prostu leci-
my w różne miejsca i dzięki temu 
możemy uzyskiwać różne kierunki 
działania ewangelizacyjnego. Na 
przykład poprzez Piotrka książkę, 
która – jak widzę – przynosi niesa-
mowite owoce. On sam nie będzie 
się chwalił, ale ja za niego się 
pochwalę. Czytałem świadectwa, 
słyszałem ludzi, którzy mówili, że 
po przeczytaniu książki po ośmiu 
latach poszli do spowiedzi, zaczę-
li chodzić do kościoła, zmieniać 
swoje życie czy odrzucać używ-

ki. Takich świadectw jest bardzo 
dużo. Mam nadzieję, że Piotrek 
podejmie się wydać teraz audio-
book, a za jakiś czas wyda kolejną 
książkę, bowiem ma inspirację, ale 
na razie pragnie skończyć studia. 
Wokół nas dzieje się bardzo dużo 
rzeczy, Pan Bóg nie zatrzymuje 
się, Duch Święty jest najbardziej 
kreatywny, tylko my czasem nie 
nadążamy.
– Co chcielibyście przekazać młodym 
ludziom? 

P. Z.: – Aby nie tracili nadziei 
mimo kryzysu, mimo rozpaczy, 
mimo tego wszystkiego, co jest 
wokół nas. Wokół nas jest zamęt 
w świecie polityki. Przyszłość jest 
niepewna, bo pracy nie ma itd. 
Żeby nie tracili nadziei, a zaufali 
Bogu mimo wszystko. Kryzys też 
jest szansą na zamianę, ten kryzys, 
który jest w  świecie, w naszym 
życiu, jest nam potrzebny, by też 
móc zweryfikować, jaką relację 
mamy z Bogiem, jak ważny jest 
dla nas Bóg. Aby każdy młody czło-
wiek, i  nie tylko młody, zresztą 
jak się ma w sercu Boga, to wtedy 
każdy czuje się młodo, nie tracił 
nadziei i szedł za Jezusem.

J. Z.: – Moje przesłanie jest krót-
kie: Bóg jest dobry, Bóg jest miło-
sierny. I On czeka z wyciągniętą 
ręką, by ci przebaczyć. On cały czas 
wyciąga do ciebie rękę, by wziąć 
twoje życie w swoje ręce, aby nie 
było w nim już rozpaczy, lęku. Bo 
On chce wejść tam, w twoje serce 
ze swoją miłością niezgłębioną.  I

VII

nasza rozmowa

KU WOLNOŚCI WYSWOBODZIŁ NAS CHRYSTUS
Z Jackiem Zajkowskim i Piotrem Zalewskim z zespołu  
„Wyrwani z niewoli” rozmawia Marek Sobisz
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Od lewej: Jacek Zajkowski, Marek Sobisz, Piotr Zalewski

Ponadto mogłem skorzystać 
z jego gościnności i życzliwości 
w  Rzymie w  2006  r. Byliśmy 
wtedy z kolegami z mojego roku 
święceń w Wiecznym Mieście na 
naszej 10. rocznicy kapłaństwa. 
Br. Jerzy najpierw zorganizował 
zwiedzanie Rzymu, a  następ-
nie podjął nas w domu zakon-
nym. Otwartość i  serdeczność 
były czymś charakterystycznym 
w  jego stylu bycia. Dedykuję 
te skromne słowa br. Jerzemu, 
dziękując za długoletnią współ-
pracę i przyjaźń. Jestem wdzięcz-
ny Panu Bogu, że spotkałem na 
swojej drodze tak wspaniałego 
człowieka, który podarował nam 
wszystkim wiele dobra.

Oprac. Marek Sobisz  
na podstawie wypowiedzi  

ks. Wiesława Niemyjskiego

Kustosz zaprosił uczestników sku-
pienia na poczęstunek przygoto-
wany przez parafian, przy pomocy  
ks. Romana Kowerdzieja „przy-
lgnęliśmy” do Chrystusa i  Jego 
Matki Maryi, aby w  milczeniu 
popatrzeć w zatroskane matczyne 
oczy. Po chwili wytchnienia, jak 
dziecko przychodzące z ufnością 
do matki, tak i my w modlitwie 
różańcowej polecaliśmy naszą 
Ojczyznę, diecezję, a  w  niej 
szczególnie dzieci i  młodzież. 
Także dziękowaliśmy Panu Bogu 
za ukoronowanie Jego i  naszej 
Matki. Kiedy wskazówki kościel-
nego zegara pokazały godz. 21, 
łącząc się duchowo z Jasną Górą, 
odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. 
Śpiewając pieśń na pożegnanie, 
jeszcze przez moment mogliśmy 
westchnąć czy tylko popatrzeć 
na to piękne, zatroskane oblicze. 
Ufam, że wielu z nas, wróciwszy 
do codziennych obowiązków, nie 
zapomni o Siewcy i o „podlewa-
niu” tego, co tym razem zostało 
zasiane.  Renata Przewoźnik
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 Przed Rokiem Miłosierdzia 

UCZYNKI WZGLĘDEM DUSZY: URAZY CHĘTNIE DAROWAĆ (6)

O statnio przeglądając jeden 
z  portali katolickich, natra-
fiłam na bardzo ciekawy film 

opowiadający historię, która po 
ludzku patrząc jest aż wprost nie-
możliwa. Warto dodać, że to, co 
zostało przedstawione na tym krót-
kim filmie, to wydarzenia nakręco-
ne w rzeczywistości. Sytuacja dzie-
je się w jednym z amerykańskich 
sądów, gdzie na ławie oskarżo-
nych zasiada 54-letni mężczyzna, 
który został skazany za zabójstwo  
49 kobiet. Okazał się największym 
seryjnym mordercą w historii USA. 
Do dokonanych zbrodni przyznał 
się w 2003 r. Podczas rozprawy ska-
zującej na salę zostali zaproszeni 
krewni jego ofiar, aby przemówić 
w sądzie. Każdy z nich wylewał 

swój ból, złość, a nawet nienawiść, 
a skazany z kamienną twarzą się 
wszystkim przysłuchiwał. Na sali 
obecny również był ojciec zamor-
dowanej córki. Swoją przemową 
zaskoczył wszystkich: „Panie R., 
są tu ludzie, którzy Pana nienawi-
dzą. Ja nie jestem jednym z nich. 
Sprawił Pan, że trudno mi sprostać 
temu, w co wierzę, temu, co Bóg 
każe nam czynić, czyli przebaczać. 
Przebaczam Panu”. Po tych słowach 
seryjny morderca, który siedział 
cały czas z kamienną twarzą, roz-
płakał się. 

Przywołałam tę historię, która 
bardzo mnie poruszyła, aby uka-
zać, jak wielką moc ma przebacze-
nie, jak wiele dobra może wnieść do 
naszego życia. Oczywiście o włas- 

nych ludzkich siłach nikt nie byłby 
w  stanie dokonać takiego aktu, 
ale ten dar płynie wprost od Boga. 
Często w naszym życiu spotykamy 
się z sytuacjami, że ktoś wyrządził 
nam jakąś krzywdę, a my nosi-
my w  sobie urazę do tej osoby. 
Odgradzamy się od niej, budujemy 
w sobie pewien mur. Przypomnijmy 
sobie może jakąś sytuację, osobę, 
która w jakimś stopniu nas skrzyw-
dziła, i zastanówmy się, czy ta rana, 
czy uraz, który żywię do drugiego, 
czyni nas ludźmi szczęśliwymi, czy 
trwając w  tym, jesteśmy bardziej 
radośni i otwarci na innych? Może 
warto na dobry początek pomodlić 
się w intencji tej osoby, która wyrzą-
dziła nam jakąś krzywdę...

Maria Koc 

Nauczycielu dobry, 
co mam czynić, 
aby osiągnąć  
życie wieczne?  
 (Mk 10, 17)

ZBAWIENI PRZEZ MĄDROŚĆ
P oszukiwanie sensu życia przy-

biera różne formy. Niektórzy 
próbują odnaleźć go w  tzw. 

wyżyciu się – zakosztowaniu 
wszystkich przyjemności świata, 
inni próbują na zasadzie logiczne-
go rozumowania uzasadnić war-
tość życia, a nawet zaakceptować 
konieczność śmierci, jeszcze inni 
szukają sensu poza własnymi 
wyobrażeniami, otwierając się na 
rzeczywistość nadprzyrodzoną. 
Słowo Boże pozwala człowieko-
wi na stawianie pytań, ale daje 
zarazem jasną i  jednoznaczną 
odpowiedź: najgłębszym i jedynym 
wypełnieniem ludzkiego życia jest 
osiągnięcie zbawienia – radość 
przebywania z Bogiem na zawsze.

Pochwała mądrości, jaką wyśpie-
wuje natchniony autor Księgi 

Mądrości, wskazuje na jej wartość, 
przewyższającą wszelkie skarby tej 
ziemi. Umiłowanie mądrości otwie-
ra na pełnię stworzenia i umoż-
liwia przyjęcie „wszystkich dóbr 
i niezliczonych bogactw”. Dzieje się 
tak dlatego, ponieważ prawdziwa 
mądrość jest łaską daną przez Boga 
i  do Niego prowadzi. W  Jezusie 
ludzie odkrywali ten Boży dar i sta-
wiali Mu pytania o sprawy dla nich 
najważniejsze. Odpowiedź Nauczy-
ciela pozornie zbijała z tropu, ale 
zamiar był zupełnie jasny: tylko 
Bóg jest dobry i tylko w Jego nauce 
można odnaleźć właściwą drogę 
życia. Kiedy więc „pewien człowiek” 
pyta o to, „co ma czynić, aby osiąg- 
nąć życie wieczne”, słyszy radę, 
jakiej jeszcze w tym momencie nie 
potrafi zaakceptować: „sprzedaj 

swoje dobra, rozdaj, a będziesz miał 
skarb w niebie”. Pozbawiony całko-
wicie tego, w czym dotąd znajdował 
oparcie, może wreszcie wyruszyć 
w drogę za Chrystusem – wszystko 
składając w Jego rękach i całkowi-
cie zdając się na Jego wolę. Każdy 
inny wybór będzie tragiczną pomył-
ką. Bóg, jak czytamy w Liście do 
Hebrajczyków, zna doskonale swoje 
stworzenia (przed Nim „wszystko 
odkryte jest i  odsłonięte”). Pełne 

mocy i mądrości słowo, jakie kieruje 
do człowieka, jest bezkompromiso-
we: odkrywa dobro złożone w ludz-
kiej duszy, ale ujawnia też ducho-
wą słabość, nieprawość zamiarów 
i  dokonanych uczynków. Dzieje 
się tak, by pomóc biednemu stwo-
rzeniu odnaleźć jedyną Mądrość 
(wcielonego Syna Bożego), a wraz 
z nią ostateczny cel ziemskiego 
wędrowania.

Zbawienie opiera się na męce, 
śmierci i zmartwychwstaniu Jezu-
sa Chrystusa. Taka logika Bożego 
działania kłóci się z naszymi przy-
ziemnymi wyobrażeniami o „zasłu-
giwaniu na niebo”. Trzeba tylko 
trochę dobrej woli, by odkrywać 
codziennie, jak skutecznie wypełnia 
się odwieczny zamiar Najwyższego. 
Mądrość, która jako Syn Człowieczy 
zamieszkała wśród nas, niesie zba-
wienie tam, gdzie człowiek odważy 
się zostawić balast dóbr tego świata 
i zrezygnować z własnych planów, 
by ufnie pójść za Mistrzem – wszę-
dzie, dokąd On zechce.

Ks. Tomasz Pełszyk
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