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Z wykle jest tak, że tragiczne 
wiadomości docierają do 

nas za pośrednictwem mediów 
i  zajmują nas tylko na jakiś 
krótki czas, nim pochłonie nas 
codzienność. Zdarza się jednak, 
że z  jakiś względów (dotyczą 
kogoś bliskiego, miejsca nam 
znanego) ich ciężar gatunkowy 
bardziej nas dotyka. Początek 
listopada spędziłam w Paryżu, 
wyjechałam stamtąd 10 listo-
pada wieczorem, trzy dni przed 
zamachami terrorystycznymi, 
w których tak wiele niewinnych 
ludzi poniosło śmierć. Być może 
niektórych z  nich mijałam na 
ulicy, zwiedzając piękną stolicę 
Francji... 

Przed nami pierwsza niedzie-
la Adwentu, czasu oczekiwa-
nia na przyjście Pana. A skoro 
oczekujemy, to wydaje nam się, 
że ciągle mamy czas na wiele 
spraw dotyczących naszego 
tu teraz (każdy z  nas wie, co 
chciałby zmienić w swoim życiu, 
jakie relacje naprawić, co mu 
doskwiera i boli, jakie ma nie-
spełnione marzenia), z  który-
mi zbyt często nic nie robimy. 
Tymczasem tego czasu możemy 
nie mieć... Moim marzeniem 
był Paryż. Spełnionym, jak się 
okazało, niemal w  ostatnim 
momencie.

Edyta Hartman

Czas

N awet w dobie telefonii komór-
kowej można się rozminąć 
z kimś, kogo trzeba było spot- 

kać. Dzieje się tak nie ze względu 
na słaby zasięg i nie dlatego, że 
akurat wyczerpał się akumulator 
w wypasionym smartfonie. Najczęś- 
ciej wynika to ze zwykłego leni-
stwa, z niechęci do spotykania się 
z  człowiekiem niezbyt lubianym, 
który w  dodatku czegoś od nas 
chce. Doświadczenie życiowe uczy, 
że są i takie spotkania, które – choć 
nieplanowane albo bardzo niechcia-
ne – przynoszą jakąś wielką war-
tość, pomagają poznać bliźniego 
– być może odtąd przyjaciela na 
dobre i na złe...

Jeremiasz ogłasza z  radością 
nadejście dni, w których wypełnią 
się zamiary Boże: „sprawiedliwy 
potomek Dawida” przywróci porzą-
dek na ziemi, przyniesie Judzie 
zbawienie i  obdarzy bezpieczeń-
stwem Jeruzalem. Wypełni się spra-
wiedliwość wobec prześladowców 
Izraela, zapanuje tam Prawo, czyli 
zostanie uszanowana wola Pana. 
Jezus w obrazie czasów ostatecz-
nych podkreśla z mocą różnicę mię-

dzy postawą ludzi zalęknionych 
nadejściem Syna Człowieczego 
a tymi, którzy wtedy właśnie, gdy 
wszystko ulega rozpadowi, „nabie-
rają ducha”, ponieważ rozumieją, 
że jest to godzina wypełnienia się 
odkupienia. Nauczyciel nie mówi 
wprost o grzesznikach lękających 
się sądu ostatecznego, ale kontekst 
wydarzeń wyraźnie na to wskazuje: 
„serca ociężałe wskutek obżarstwa, 
pijaństwa i trosk doczesnych”. Czuj-
ność i modlitwa stają się w  tym 
momencie skutecznym remedium 
na apokaliptyczne wydarzenia. Nie 
chodzi oczywiście o  to, by dopie-
ro w obliczu końca świata podjąć 
modlitewny szturm do nieba! Zasa-
dą naczelną, jak naucza św. Paweł, 
jest stałe otwarcie na dary łaski 
Bożej, by „serca utwierdzone zostały 
jako nienaganne w świętości (…) na 
przyjście Pana”. Pochodną powyż-
szej zasady jest ciągły duchowy roz-
wój: „stawajcie się coraz doskonal-
szymi!”. Dzieje się to w atmosferze 
wzajemnej miłości – przyjmowanej 
i udzielanej bez miary.

Żeby Adwent nie był straconym 
czasem, już na początku trzeba 

poczynić kilka istotnych założeń. 
Po pierwsze: będzie to czas wyci-
szenia i otwarcia się na głos Boży 
(lektura Pisma Świętego, dłuższa 
osobista modlitwa, chwila przed 
Najświętszym Sakramentem). Po 
drugie: przedświąteczne sprząta-
nie i kupowanie prezentów zosta-
nie ograniczone do koniecznego 
minimum, by mieć czas dla naj-
bliższych (rozmowa przy stole bez 
włączania telewizora, sąsiedzka 
pomoc, nawiedzenie chorego lub 
samotnego). Po trzecie: musi się 
dokonać oczyszczenie duszy (dobra 
spowiedź i konsekwentne wypeł-
nianie podjętych postanowień, a do 
tego trochę postu), by mógł tam 
zamieszkać Przychodzący! 

 Ks. Tomasz Pełszyk

w numerze: 

Dawali życie pokoleniom – 260-lecie  
kościoła w Narwi

10 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Siemiatyczach
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MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Do każdego z nas Chrys- 
tus przychodzi jak lekarz, 
który uwalnia nas zarów-
no od niemocy fizycznej, 
jak i duchowej, ponieważ 
On jest Zbawicielem.

Bp Tadeusz Pikus 

Daj mi poznać 
Twoje drogi, 
Panie, naucz mnie 
chodzić Twoimi 
ścieżkami 
(Ps 25, 4)

NIE PRZEGAP PRZYCHODZĄCEGO! 
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W piątek 6 listopada odbyła się  
impreza poetycka, zwana No- 

cą Poetów. Noc Poetów w Jabłon-
nie Lackiej to już tradycja, którą 
zapoczątkował 23 lata temu Lech 
Zakrzewski – główny pomysło-
dawca konkursu. Niezwykły 
wystrój i ciepła atmosfera co 
roku przyciągają licznych poetów 
amatorów. Poeci lokalni z powia-
tów sokołowskiego i siedleckiego 
chętnie przybywają w ten jedyny 
dzień w roku, aby podzielić się 
z innymi cząstką swojej twórczoś- 
ci. Jest to także czas, aby wymie-
nić się swoim doświadczeniem 
pisarskim lub po prostu pobyć 
z innymi i miło spędzić czas. 

Pierwsza część spotkania 
to konkurs „Jednego wiersza”, 
który to oceniało jury w składzie: 
przewodnicząca Małgorzata Bara-
nowska, członkowie Bogumiła 
Korbuszewska, Bożena Mrozow-
ska-Gozdołek, Wanda Michalczuk 
oraz Jerzy Strzała. Po wysłuchaniu 
wszystkich wierszy jury postano-
wiło przyznać III miejsce za wiersz 
„Jesienny obrazek” Małgorzacie 
Oleszczuk – uczestniczce Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej Caritas 
w Sokołowie Podlaskim, która po 
raz pierwszy wzięła udział w tym 
konkursie. II miejsce otrzymała 
także uczestniczka WTZ z Sokoło-
wa – Anna Kalinowska za wiersz 

„Babcia”. Warto dodać, że p. Ania 
po raz piąty bierze udział w  tej 
imprezie. I  miejsce otrzymała 
Magdalena Skłodowska – tera-
peutka ww. laureatek konkursu, 
która z Nocą Poetów jest związana 
od 13 lat. 

Po rozdaniu nagród, które 
ufundowało Starostwo Powia-
towe, odbył się recital muzyczny 
Kuby Michalskiego. Artysta jest 
autorem, kompozytorem, wokali-
stą i gitarzystą. Wykonuje utwory 
znakomitego poety i piosenkarza 
– Leonarda Cohena w wersji pol-

skiej. Publiczność mogła posłu-
chać największych  ballad z jego 
repertuaru, takich jak: „Zuzan-
na”, „Niebieski prochowiec”, 
„Alleluja” oraz „Tańcz mnie po 
miłości kres”. 

Radość i spełnienie w oczach 
uczestniczek, które odbierały 
nagrody i dyplomy, były najwięk-
szą nagrodą i  satysfakcją oraz 
zachętą dla innych, aby przeła-
mali nieśmiałość i podzielili się 
swoją twórczością na tego typu 
spotkaniach poetyckich.  

Magdalena Skłodowska

II

niedziela podlaska

krótko
Sokołów Podlaski. 13 lis- 

topada w kościele konkatedral-
nym została odprawiona Msza św. 
za wszystkich zmarłych biskupów 
naszej diecezji. Uroczystej Mszy 
św. koncelebrowanej przewodni-
czył bp Tadeusz Pikus. 

Siemiatycze. W dniach 
13-15 listopada w Domu Reko-
lekcyjnym Sióstr Karmelitanek 
w Siemiatyczach odbyły się 
rekolekcje członków kół Żywego 
Różańca z naszej diecezji.

Drohiczyn. 14 listopada 
w budynku Kurii Diecezjalnej 
odbyło się spotkanie księży 
dziekanów z bp. Tadeuszem 
Pikusem.

14 listopada w budynku WSD 
rozpoczął się kurs formacyjny 
dla przyszłych lektorów z naszej 
diecezji. 

Hajnówka. 14 listopada 
w klasztorze Sióstr Klarysek 
odbył się Dzień Tradycji Litur-
gicznej – spotkanie formacyjne, 
współorganizowane przez śro-
dowiska związane z tradycyjną 
liturgią w diecezji drohiczyńskiej, 
siedleckiej i lubelskiej. W progra-
mie były m.in.: Msza św. try- 
dencka, nauki o różnych aspek-
tach obecnej tradycji w życiu 
Kościoła oraz prezentacja „Jak 
modlić się chorałem gregoriań-
skim”. Spotkanie zakończyło 
się Nieszporami odprawionymi 
według tradycyjnego oficjum.

Skórzec . 15 listopada 
w domu formacyjnym Córek 
Najczystszego Serca Najświęt-
szej Maryi Panny w Skórcu 
(diecezja siedlecka) s. Wiktoria 
Milicejska, pracująca obecnie 
w WSD w Drohiczynie, złożyła 
profesję wieczystą.

Brańsk. 15 listopada pod-
czas Mszy św. bp Tadeusz Pikus 
dokonał uroczystego poświęce-
nia nowego ołtarza, znajdujące-
go się w prezbiterium.

Ks. Krzysztof Żero
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Niezwykły wystrój i ciepła atmosfera co roku przyciągają licznych 
poetów amatorów

W poniedziałek 9 listopada podczas uroczystości 
w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej 

prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia 
państwowe Polakom zatrudnionym w  Watyka-
nie. W tym gronie znalazł się także ks. Bogdan 
Sewerynik, pochodzący z Węgrowa. Pracownik 
watykańskiej Dykasterii ds. Biskupów został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia 
Polski, który jest przyznawany za wybitne zasługi 
położone w  służbie państwu i  społeczeństwu.  
Ks. Bogdanowi serdecznie gratulujemy.

Marek Sobisz

Ksiądz z Węgrowa odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

JABŁONNA LACKA

Uczestnicy WTZ laureatami Nocy Poetów

Ks. Bogdan Sewerynik odebrał odznaczenie 
z rąk prezydenta Andrzeja Dudy
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W czwartek 5 listopada Gmin-
ny Ośrodek Kultury i Sportu 

oraz Gminna Biblioteka Publicz-
na w  Sterdyni zorganizowały  
6. Konkurs Piosenki Patriotycznej 
Południowego Podlasia i Mazow-
sza. Impreza rokrocznie cieszy 
się dużym powodzeniem wśród 
młodych wykonawców. W  tym 
roku na scenie GOKiS wystąpiły 
22 podmioty wykonawcze, łącz-
nie 130 osób.

 Najliczniej był reprezento-
wany miejscowy Zespół Szkół. 
Wystąpili też przedstawiciele 
GOKiS w Sterdyni, Zespołu Szkół 
w Skrzeszewie, Publicznego Gim-
nazjum nr 2 im. Mikołaja Koper-
nika w  Sokołowie Podlaskim, 
GOK-u w Repkach, ZS w Repkach,  
 Publicznego Gimnazjum im. Alek-
sandra Kamińskiego w Kosowie 
Lackim, Zespołu Szkół Specjal-
nych im. Jana Pawła II w Soko-
łowie Podlaskim, Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Kożucho-
wie, Szkoły Podstawowej w Łazo-
wie. Wszyscy zostali serdecznie 
przyjęci przez publiczność i orga-

nizatorów, ugoszczeni pyszną 
grochówką i ciastem, nagrodzeni 
dyplomami i słodyczami. 

Komisja w  składzie Witold 
Grzyb (przewodniczący), Ewa 
Czarkowska, Stanisława Maciak, 
ks. Przemysław Łoza, Michał 
Murawski nagrodziła następu-
jących wykonawców: w kategorii 
soliści do 9 lat Agatę Parzonkę; 
w kategorii soliści od 10 do 15 lat 
Szymona Dzikowskiego; w kate-
gorii zespoły wokalno-instrumen-

talne zespół z PG w Kosowie Lac-
kim oraz zespół wokalny z GOK 
w  Repkach. Ponadto komisja 
wyróżniła zespół „Krasnoludki”, 
jako najmłodszą grupę uczest-
niczącą w festiwalu. Zwycięzcy 
konkursu zaśpiewali podczas 
uroczystości z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości w Sterdy-
ni przy obelisku poświęconym 
Armii Krajowej. Wtedy również 
wręczono im nagrody rzeczowe.

Jadwiga Ostromecka

III

wiadomości

Patriotycznie i niepodległościowo
zapraszamy

Biuro Caritas Diecezji 
Drohiczyńskiej. Od 1 grudnia 
biuro Caritas naszej diecezji zostaje 
przeniesione do Domu Miłosier-
dzia im. Jana Pawła II w Sokołowie 
Podlaskim. 

Wybory w KSM. 5 grudnia 
w Drohiczynie odbędzie się Zjazd 
Diecezjalny KSM, połączony z wy-
borami do Zarządu Diecezjalnego 
KSM oraz Diecezjalnej Komisji 
Rewizyjnej na VII kadencję (po 
reaktywacji). Spotkanie rozpocznie 
się Mszą św. o godz. 10. 

Pomoc Kościołowi na 
Wschodzie. 6 grudnia, w 2. nie-
dzielę Adwentu, w Kościele w Pol-
sce i w parafiach polonijnych po 
raz 16. będzie obchodzony dzień 
modlitwy i pomocy materialnej 
Kościołowi na Wschodzie. W tym 
dniu zostanie przeprowadzona 
zbiórka ofiar do puszek na pomoc 
Kościołowi na Wschodzie. 

Opłatek dyrektorów szkół. 
W budynku WSD w Drohiczynie  
bp Tadeusz Pikus organizuje spot- 
kanie opłatkowe dla dyrektorów 
szkół z terenu naszej diecezji. Od-
będzie się ono w dwóch terminach. 
14 grudnia – dyrektorzy z części 
w województwie podlaskim  
i 15 grudnia – z części w wojewódz-
twie mazowieckim. Spotkania 
rozpoczną się o godz. 10.30 w auli 
WSD. W programie spotkania m.in.: 
krótka część artystyczna, życzenia 
oraz poczęstunek. 

Konkurs wiedzy biblijnej 
dla gimnazjalistów. Wydział Ka-
techezy i Szkolnictwa Katolickiego 
Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie 
oraz Publiczne Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Glinniku organizu-
ją kolejną edycję konkursu biblij-
nego dla młodzieży ze szkół gim-
nazjalnych z terenu województw 
podlaskiego i mazowieckiego. 
W tym roku szkolnym dotyczy on 
znajomości Ewangelii według  
św. Marka. Szczegółowe informa-
cje będą dostępne na stronach 
www.katecheza.drohiczynska.pl 
oraz www.pgglinnik.pl.  
Ks. Krzysztof Żero
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Impreza rokrocznie cieszy się dużym powodzeniem 
wśród młodych wykonawców

C aritas naszej diecezji, 
w  związku z  rozpo-

czynającym się Rokiem 
Miłosierdzia, organi-
zuje zbiórkę żywności 
pod nazwą „Od serca”. 
6 grudnia do wszystkich 
parafii naszej diecezji zostaną 
dostarczone papierowe torby. 
Znajduje się na nich nadruk 
z  informacją o akcji oraz listą 

proponowanych darów, 
jakie można przeka-
zać. Wierni będą mogli 
wypełnić je podstawo-
wymi i trwałymi pro-

duktami spożywczymi 
oraz środkami czystości. 

Zgromadzona w  ten sposób 
żywność będzie wsparciem dla 
ubogich rodzin, osób samotnych 
i starszych oraz dzieci korzysta-

jących ze świetlic socjoterapeu-
tycznych. Zebrane dary należy 
przynieść do kościoła 13 grud-
nia, w  dniu rozpoczęcia Roku 
Miłosierdzia w naszej diecezji. 
Połowa zebranych darów pozo-
staje do dyspozycji parafialnych 
zespołów Caritas, druga część 
będzie przekazana do Caritas 
diecezjalnej. 

Ks. Krzysztof Żero

Akcja „Od serca”

Intencje modlitewne dla członków Żywego i Nieustającego Różańca 
Diecezji Drohiczyńskiej na grudzień
=O chleb i dach dla potrzebujących
=O dar pojednania dla zwaśnionych w naszych rodzinach, sąsiedztwach  
     oraz między narodami
 =W intencji zbliżających się Światowych Dni Młodzieży

Duszpasterstwo Wspólnot Maryjnych Diecezji Drohiczyńskiej
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M yśląc o ludziach, którzy oddawali życie 
za ojczyznę, oraz o tych, którzy two-
rzyli takie dzieła jak ta wyjątkowa 

świątynia, dziękujemy im za to, że dawali 
życie pokoleniom – powiedział bp Tadeusz 
Pikus. 

Łyk historii
Odkryciami historycznymi na temat jednej 
z  najpiękniejszych drewnianych świątyń 
w  Polsce – kościoła pw. Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny i  św. Stanisła-
wa w Narwi podzielił się podczas prelekcji 
rozpoczynającej uroczystości ks. Zbigniew 
Rostkowski – wikariusz generalny diece-
zji drohiczyńskiej. Przypomniał, że obec-
na świątynia wzniesiona pod kierunkiem 
Ludwika Ignacego de Riaucour, sufragana 
łuckiego, powstała na miejscu pierwotnego 
kościoła, który uległ zniszczeniu. Powiedział 
też, że szczególną konstrukcję dwukondy-
gnacyjną i wystrój, niespotykany w innych 
drewnianych świątyniach, zawdzięcza ona 
architektowi Jakubowi Fontanie, znanemu 

z  licznych budowli murowanych tamtego 
okresu. Według zachowanych dokumentów 
budowa ta została ukończona w  1755  r. 
Podkreślił również fakt, iż parafia Narew 
w pierwszych wiekach swego istnienia była 
pod protektoratem królewskim, dzięki któ-
remu król Zygmunt Stary i jego żona Bona 
Sforza ufundowali pierwszy drewniany 
kościół. Fundatorami dzieł w  parafii byli 
także włodarze tamtejszych ziem, jej dusz-
pasterzami zaś kanonicy królewscy, a dwóch 
tamtejszych proboszczów zostało biskupami. 

Mówił on również o wyjątkowości muro-
wanego ołtarza, ufundowanego do drewnia-
nej świątyni w drugiej połowie XVIII wie- 
ku przez Stanisława Karwowskiego. Obec-
nie odzyskał on swój blask po gruntownej 
konserwacji, dzięki jednej z wielu inicjatyw 
obecnego proboszcza i dziekana hajnowskie-
go ks. Zbigniewa Niemyjskiego. 

Ks. Niemyjski powiedział, że ta połączona 
uroczystość dziękczynienia za wolną Polskę 
oraz tutejszy zabytek sakralny ukazuje, że 
nasza ojczyzna ziemska ma być przedsion-
kiem ojczyzny w niebie. 

IV

DAWALI ŻYCIE POKOLENIOM

Biskup drohiczyński 
Tadeusz Pikus 
w Narodowe Święto 
Niepodległości 
wraz z modlitwą 
za Ojczyznę 
przewodniczył w Narwi 
dziękczynieniu 
za 260 lat istnienia 
tamtejszej
zabytkowej świątyni

KS. ARTUR PŁACHNO

niedziela podlaska

W parafii Jabłonna Lacka 1 listopada bp Ta- 
deusz Pikus rozpoczął wizytację kano-

niczną. Nawiedził kaplicę w Krzemieniu, gdzie 
był zachwycony wyposażeniem i  dbałoś- 
cią o tę okazałą kaplicę, która jest miejscem 
spotkań i  modlitwy nie tylko mieszkań-
ców, ale także licznie przybywających tu 
w okresie letnim turystów. Plac przy kaplicy 
jest również miejscem organizacji spotkań 
i festynów dla dzieci i dorosłych. Następnie 
bp Tadeusz Pikus wraz z sekretarzem ks. To- 
maszem Szmurło odprawił w kościele para-
fialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Jabłonnie Lackiej Mszę św. 
za wstawiennictwem Wszystkich Świętych 
w  intencji zmarłych mieszkańców parafii 
oraz tych, którzy przybyli do parafii Jabłonna 
Lacka, aby nawiedzić groby bliskich. 

W homilii bp Pikus, powołując się na słowa 
św. Jana, mówił o naszym podejściu do Boga, 
wiary, miłości, a także nadziei na życie wiecz-
ne. Odniósł się także do naszego podejścia 
do drugiego człowieka, spoczywającego 
na cmentarzu, i tego, z którym spotykamy 
się na co dzień, parafrazując słowa ks. Jana 
Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać ludzi –  
tak szybko odchodzą...”. 

Po Eucharystii Ksiądz Biskup wraz z towa-
rzyszącymi mu kapłanami na czele z probosz-
czem ks. Krzysztofem Napiórkowskim, spo-
łecznością parafii udał się uroczystą procesją 
na cmentarz grzebalny w Jabłonnie Lackiej, 
gdzie nawiedził groby zmarłych parafian 
i  księży, którzy w  tej parafii pracowali lub 
z niej pochodzili, w tym zmarłego 10 paź-
dziernika br. ks. Edmunda Tararuja.

Lech Zakrzewski

Wizytacja kanoniczna
JABŁONNA LACKA

Uroczysta procesja na cmentarz
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Złożenie kwiatów przy pomniku 
Powstańców Styczniowych
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Wiara prowadzi do uzdrowienia
Przewodniczący uroczystej Eucharystii bp Ta- 
deusz Pikus w  homilii, odwołując się do 
czytań liturgicznych, powiedział, że Bóg 
upomina rządzących, którzy nie zachowują 
sprawiedliwości, gdyż rządy to służba dru-
giemu człowiekowi. Przytoczył też słowa 
kard. Stefana Wyszyńskiego, który mówił, 
że „trudno jest umierać za ojczyznę, ale też 
trudno dla nie żyć”. Aby ojczyzna była silnym 
i  moralnie zdrowym społeczeństwem, jest 
potrzebna codzienna troska o doczesny jej 
byt, przy jednoczesnym miłowaniu tego, co 
wieczne. Chrystus daje nam tutaj początek 
królestwa Bożego – podkreślił Ksiądz Biskup. 
Przypomniał 1517 r., w którym Luter odrzu-
cił Kościół jako instytucję, 1717 r., gdy loża 
masońska odrzuciła Chrystusa, i  1917 r., 
gdy rewolucja bolszewicka odrzuciła Boga 
i  Kościół. Powiedział, że obecnie proble-
mem Kościoła, także w naszej ojczyźnie, jest 
nawracanie ochrzczonych, którzy odrzucili 
więź z Bogiem. Widoczne są bowiem piękne 
i  puste kościoły, ale także pełne kościoły 

pustych ludzi. Nie można jednak się zała-
mywać, gdyż mocą Boga dokonuje się uzdro-
wienie, a  prawdziwa wiara prowadzi do 
uzdrowienia. 

Odbyła się też akademia w  wykonaniu 
uczniów z Gimnazjum w Narwi, miały miejsce 
koncert Chóru Leśników z  Puszczy Biało-
wieskiej oraz modlitwy za zmarłych i zło-
żenie kwiatów przed grobem Żołnierza przy 
kościele, pomniku Powstańców Styczniowych 
oraz tablicy upamiętniającej prawosław-
nego arcybiskupa Mirona Chodakowskiego 
poległego w  katastrofie pod Smoleńskiem 

10 kwietnia 2010 r., usytuowanych przed 
budynkiem szkolnym. 

Na uroczystości przebyli duchowni kato-
liccy z  archidiecezji białostockiej, diecezji 
drohiczyńskiej z wikariuszami generalnymi, 
ks. Bogumił Korniluk z Cerkwi prawosławnej, 
senator Tadeusz Romańczuk, przedstawi-
ciele Sejmiku Województwa Podlaskiego, 
władze samorządowe powiatu hajnowskiego 
i gminy Narew, służby mundurowe, nauczy-
ciele i młodzież oraz okoliczni mieszkańcy 
zarówno wyznania katolickiego, jak i prawo- 
sławnego.  I

temat numeru
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Akademia w wykonaniu uczniów z Gimnazjum w Narwi

Uczestnicy uroczystości
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W ęgrowskie obchody Narodowego Święta Niepod-
ległości rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny, 

odprawiona w bazylice mniejszej w Węgrowie. Do 
bazyliki przybyło wielu węgrowian, w tym kilkanaś- 
cie pocztów sztandarowych, delegacje samorządów, 
parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji, służb, 
szkół i organizacji z terenu miasta.

Następnie przy dźwiękach Miejskiej Orkiestry Dętej 
zebrani przeszli pod pomnik Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Oficjalną część uroczystości rozpoczęto hym-
nem państwowym. Wiceburmistrz Węgrowa Leszek 
Redosz w swoim wystąpieniu przypomniał o wadze 
Narodowego Święta  Niepodległości. Głos zabrali rów-
nież parlamentarzyści – senator RP Maria Koc i poseł 
na Sejm RP Daniel Milewski. Dziekan węgrowski  
ks. Leszek Gardziński odmówił modlitwę. Na zakoń-
czenie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego i pomnikiem Solidarności. 

Tradycją jest już Węgrowski Bieg Niepodległości, 
w tym roku odbyła się jego 8. edycja. Ta forma święto-
wania promuje nie tylko ważne dla Polski święto, ale 
również zdrowy i aktywny tryb życia. Głównym orga-
nizatorem biegu jest Gimnazjum im. Jana Dobrogosta 
Krasińskiego w Węgrowie. Bieg z roku na rok cieszy się 

coraz większym zainteresowaniem, w  tegorocznej 
edycji na linii startu stanęło ponad 200 zawodników.

Zakończeniem obchodów był koncert pt. „Węgrów 
dla Niepodległej”, który odbył się w Węgrowskim 
Ośrodku Kultury. W koncercie wystąpili: zespół „Forte-
ca”, Under, Kamil Kocon, Marta Wrzosek oraz artyści 
skupieni w Stowarzyszeniu Inicjatyw Twórczych 
i Węgrowskim Teatrze Amatorskim. Ze względu na 
niepogodę patriotyczne śpiewanie z zespołem „Węgro-
wianie” odbyło się w ramach koncertu „Węgrów dla 
Niepodległej”.  Karolina Skibniewska

U roczystość z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości w bazyli-

ce w Prostyni rozpoczęła się Mszą 
św. w intencji Ojczyzny o godz. 9. 
Brali w niej udział strzelcy Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” Jednostki 
Strzeleckiej nr 5001 w Warszawie 
im. Dywizjonu Huzarów Śmierci 
z  dowódcą sekcyjnym Michałem 
Józefowskim, prostyńska drużyna 
harcerska „Sokoły”, poczet sztan-
darowy Zespołu Szkół Gminnych 
im. Jana Pawła II w Prostyni oraz 
mieszkańcy parafii Prostyń. Nabo-
żeństwu przewodniczył ks. Ry- 
szard Zalewski, współcelebransa-
mi byli ks. Krzysztof Maksimiuk 
i  ks. Krzysztof Domaraczeńko. 
Na początku rozbrzmiała pieśń 
„Gaude Mater Polonia”, uznawana 
za pierwszy hymn Polski. Kazanie 
oparte na cytatach z literatury pięk-
nej dotyczących miłości Ojczyzny 
wygłosił proboszcz prostyński. Pod-
czas Mszy była śpiewana też pieśń 
„Boże, coś Polskę”, a na zakończe-
nie „Rota”. Po Mszy wszyscy udali 
się na cmentarz parafialny. Tam 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza 
stanęli przedstawiciele strzelców 
oraz harcerze i został odśpiewany 
hymn państwowy i pieśni patrio-
tyczne. Prelekcję o drogach Polski 
do niepodległości wygłosił Woj-
ciech Jakubik, nauczyciel historii 
w miejscowej szkole. Wspomniał 
również o żołnierzach z Dywizjonu 
Huzarów Śmierci, którzy tu w sier- 
pniu 1920  r. składali przysięgę. 
Istnieje przypuszczenie, że żołnierz 
spoczywający w  tej bezimiennej 
mogile należał właśnie do tej for-
macji. Dopełnieniem uroczystości 
były wpisy wszystkich obecnych 
do Księgi Pamiątkowej Grobu Nie-
znanego Żołnierza. 

Ewa Jakubik

W Siemiatyczach uroczystości 11 Listopada rozpo-
częły się już w nocy Sztafetą Niepodległości „Bogu 

i Polsce”. W sportowym uczczeniu rocznicy odzyskania 
niepodległości wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół 
i klubów sportowych, a także osoby dorosłe. Sztafeta 
rozpoczęła się o 1 w nocy na stadionie miejskim, po 
11 godzinach sportowcy wzięli udział w uroczystej 
paradzie ulicami miasta. 

Mieszkańcy, poczty sztandarowe, delegacje zakła-
dów pracy i orkiestra OSP uczestniczyli w Eucharystii 
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, a wcześniej w nabożeństwie w cerkwi pw. 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Mszę św. w intencji 
Ojczyzny sprawował ks. Stanisław Ulaczyk. Kapłan 
mówił w homilii, że 11 Listopada to święto naszej 
Ojczyzny, Polski, Polaków i wszystkich, którzy zna-
leźli tutaj swój dom. – Ten dom nazywa się Polska –  
mówił. Przypominał wiernym, że właśnie tak jak 
o swój własny dom musimy troszczyć się o Ojczyznę.

Po Mszy św. wierni przeszli w uroczystym pocho-
dzie pod obelisk Niepodległości. Przy pomniku do 
uczestników pochodu dołączyła parada niepodległoś- 
ci. Sportowcy w białych i  czerwonych koszulkach 
biegli ulicami miasta, tworząc żywą flagę. Na ich 
koszulkach dumnie widniał napis: „Bogu i Polsce”. 
Przy obelisku do zebranych zwrócił się burmistrz Sie-
miatycz, następnie złożono kwiaty i zapalono znicze. 
Zakończeniem uroczystości przy obelisku był pokaz 
kawalerii Siemiatyckiego Towarzystwa Hippicznego 
„Szwadron”. Program artystyczny „Niepodległa, niepo-

korna” w wykonaniu uczniów Gimnazjum Publicznego 
nr 1 zaprezentowano w Siemiatyckim Ośrodku Kultury. 

Po południu mieszkańcy ponownie mogli spotkać 
się, aby wspólnie świętować rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Koncert „Jaka była, jaka 
jest moja Ojczyzna” zaprezentowały dzieci i młodzież 
z Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlasie” oraz ucznio-
wie Szkoły Muzycznej. Do świętujących mieszkań-
ców dołączył marszałek województwa podlaskiego 
Jerzy Leszczyński. Na koncert przyszły całe rodziny. 
Zasiedli na trybunach obok przedstawicieli władz 
i duchowieństwa. Przez ponad dwie godziny mogli 
podziwiać rozśpiewany i roztańczony pokaz, który 
uzupełniał komentarz historyczny przygotowany 
przez Zdzisława Warpechowskiego.

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
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W tym roku uczniowie I  LO 
w Sokołowie Podlaskim, podob-

nie jak w roku ubiegłym, w bardzo 
podniosły sposób uczcili Narodo-
we Święto Niepodległości. Dzień 
wcześniej zaprezentowali w Soko-
łowskim Ośrodku Kultury bogaty 
program artystyczny o patriotycznej 
wymowie. Koncert został przygo-
towany z  inicjatywy młodzieży, 
a koordynatorami przedsięwzięcia 
byli nauczyciele: Izabela Starę-
ga, Urszula Kosieradzka i Paweł  
Woźniak. 

Przed południem występy kole-
gów oglądali uczniowie sokołow-
skich gimnazjów i  szkół ponad-
gimnazjalnych, gośćmi koncertu 
popołudniowego byli głównie doroś- 
li mieszkańcy miasta i okolic. Sala 
była wypełniona po brzegi. W pro-
gram koncertu wprowadził zebra-

nych dyrektor I LO Marcin Celiński. 
Podkreślił, że niepodległość nie 
jest dana raz na zawsze, a starać 
się o nią trzeba również w czasie 
wolności. Ważna jest wtedy nasza 
postawa – bycie dobrym uczniem, 
dobrym studentem, ojcem i matką, 
nabywanie mądrości życiowej, 
a chwilach takich jak ta uczczenie 
święta. 

Koncert prowadziły Adrianna  
Adamczuk i  Kamila Kosiorek. 
Zebrani w  sali widowiskowej 
w ciszy i skupieniu wysłuchali wier-
szy i kompozycji do słów znanych 
autorów zarówno współczesnych, 
jak i  tych tworzących w czasach 
zaborów. Wystąpili chór, wokaliści 
i  recytatorzy: Aleksandra Kusiak, 
Adrianna Adamczuk, Anna Kacz-
marczyk, Julia Stasiuk, Magda 
Paczuska, Luiza Aleksandrowicz, 

Jakub Lachowski, Izabela Głogow-
ska, Agata Rostkowska, etiudę 
taneczną zaprezentowała Patrycja 
Krasnodębska. Akompaniowały 
gitarzystki z grupy muzycznej „Pre-
ludium” – Natalia Flisiuk, Klaudia 
Borowa, Martyna Smoleń. Grupa 
„Preteksty” na tle okolicznościowej 
prezentacji multimedialnej odegrała 
przejmującą etiudę teatralną, w któ-
rej wykorzystano m.in. fragmen-

ty dramatu „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego. Zespół muzyczno-
-wokalny „Prowokacja” w składzie: 
Paweł Woźniak (nauczyciel), Kamil 
Kuczborski, Mateusz Zalewski, 
Bartosz Kotowski, Sandra Bazyl-
czuk, Paulina Mieszało, Aleksandra 
Sobieska wykonał m.in. piosenki 
z albumu „Panny Wyklęte” Maleo 
Reggae Rockers.

Jadwiga Ostromecka 

O bchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości w Bielsku 

Podlaskim rozpoczęły się nabo-
żeństwem w cerkwi św. Michała 
Archanioła, wciągnięciem flagi na 
maszt wraz ze złożeniem kwia-
tów przy tablicy Marszałka Józefa 
Klemensa Piłsudskiego w budyn-
ku poklasztornym oraz Mszą św. 
w kościele pw. Matki Bożej z Góry 
Karmel. Eucharystii przewodniczył  
ks. Kazimierz Siekierko, proboszcz 
i dziekan bielski. Homilię wygłosił 
ks. Zbigniew Rostkowski, wika-
riusz generalny diecezji. Odwołał 
się on do nauczania św. Pawła 
Apostoła, „Hymnu o  miłości”, 
gdzie w pierwszej zwrotce Apos- 
toł mówi, co jest najważniejsze, 
w drugiej, na czym polega miłość, 
a w  trzeciej wyjaśnia, co trzeba 
czynić. Pytał, co jest najważniej-
sze, skąd tyle dramatów, rozstań, 
a miłość polega na czynieniu dobra 
w  rodzinie, narodzie, w miejscu 
pracy. Św. Paweł spotkał miłość, bo 
spotkał Chrystusa, który bezgra-

nicznie kochał i pozostał z nami 
pod postacią chleba. Kaznodzie-
ja wskazał na potrzebę służby 
w sprawowaniu rządów na wszyst-
kich szczeblach.

Po Mszy św. zgromadzeni pod 
przewodnictwem Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej i  pocztów sztan-
darowych przemaszerowali pod 
pomnik Niepodległości Polski, gdzie 
w trakcie odegranego hymnu Polski 
przez orkiestrę harcerze z pocztu 
flagowego wciągnęli flagę na 
maszt. – Wolność i niepodległość 
są bezcenne. Musimy je mądrze 
zagospodarować swoją rzetelną, 
uczciwą pracą, miłością do drugie-
go człowieka, pamięcią o naszych 
praojcach, którzy ją wywalczyli –  
mówił Sławomir Jerzy Snarski, 
starosta bielski. – Dziś możemy 
cieszyć wolnością, wspaniałym 
darem wywalczonym przez nasze 
pokolenia, danym nam przez Boga. 
Naszą historię mamy przekazy-
wać w rodzinach, pielęgnując dar 
wolności. Bo ciągle są zagrożenia 

wolności – jesteśmy tego świado-
mi w dzisiejszym świecie – mówił 
senator RP Tadeusz Romańczuk.

Po przemówieniach starosty 
i senatora z programem słowno-
-muzycznym wystąpiła młodzież 
z I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Tadeusza Kościuszki. Następnie 
w  miejscowym ośrodku kultury 
odbył się kolejny punkt obcho-
dów. Na sali wśród gości zasiedli 
burmistrz miasta Jarosław Borow-
ski wraz z zastępcą Bożeną Zwo-
lińską, ks. Kazimierz Siekierko, 
ks. Zbigniew Karolak, ks. Adam 
Dzienisiuk, siostry zakonne. Odbył 
się koncert, który zdominowały 
występy przedszkolaków. Wystę-

py dzieci nawiązywały do historii 
Polski: nadania praw miejskich 
miastu, bitwy pod Grunwaldem, 
historii polskiej kawalerii, postaci 
Kazimierza Wielkiego, zwycięstwa 
określanego Cudem nad Wisłą. 
Każdą grupę po występie słody-
czami nagradzał marszałek.

Koncert uatrakcyjniły występy 
Stowarzyszenia „Ojcowizna Ziemi 
Bielskiej” oraz Chóru Polskiej Pieśni 
Narodowej. Chór wraz z publicz-
nością śpiewał znane wszystkim 
pieśni: „Przybyli ułani pod okien-
ko”, „Ułani, ułani malowane dzie-
ci” oraz „My, Pierwsza Brygada”, 
„Rota”. 

Tadeusz Szereszewski
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Koncert został przygotowany z inicjatywy młodzieży

Występy dzieci z przedszkola nawiązywały do historii Polski

Młodzież dla Niepodległej

Wywalczony dar wolności
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W arsztat Terapii Zajęciowej pro-
wadzony przez Zgromadzenie 

Sióstr Karmelitanek Dzieciatka 
Jezus w Siemiatyczach obchodzi 
dziesiąte urodziny. W poniedzia-
łek 26 października w warsztacie 
odbyło się spotkanie jubileuszowe.

Kierownik placówki s. Eufemia, 
pracownicy i uczestnicy WTZ na 
uroczystości zaprosili przedsta-
wicieli duchowieństwa wyznania 
katolickiego i  prawosławnego, 
lokalne władze i przyjaciół, któ-
rzy od lat wspierają działalność 
warsztatu. Nie zabrakło też osób, 
które tworzyły to niezwykłe miej-
sce w Siemiatyczach, zaproszono 
s. Edytę, która była przełożoną 
domu w  czasie, gdy budowano 
placówkę, s. Pelagię, która była 
założycielką i  pierwszym kie-
rownikiem WTZ. Przyjechały też 
siostry, które przez lata związane 
były z placówką, a dziś posługu-
ją już na innych krańcach naszej 
ojczyzny. Przyjechały s. Jadwiga, 
która pracowała w warsztacie jako 
terapeuta, a następnie była jego 
kierownikiem, oraz s. Teofana, 
która pracując w WTZ, była też 
odpowiedzialna za tworzenie jego 

wizerunku medialnego, stworzy-
ła m.in. warsztatowy profil na 
Facebooku, do którego codziennie 
zaglądają setki osób.

Spotkanie rozpoczęła uroczysta 
Msza św. pod przewodnictwem  
bp. Tadeusza Pikusa, który w homi-
lii mówił: – Dziś chcemy dziękować 
Bogu, jak również dobrym ludziom, 
którzy takie warsztaty zorganizo-
wali. Na pewno jest to wysiłek całe-
go środowiska, począwszy od sióstr, 
pracowników, władz, które są orga-

nem prowadzącym, jak też i tych, 
którzy posługują tu duchowo. 

Po zakończeniu Eucharystii 
wszyscy zgromadzeni wzięli udział 
w nabożeństwie prawosławnym, 
któremu przewodniczył ks. mitrat 
Andrzej Jakimiuk, proboszcz para-
fii pw. Świętych Apostołów Piotra 
i  Pawła. Duchowny wspominał 
czasy budowania domu zakonne-
go, tworzenia warsztatu i wspól-
nego posługiwania na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

W dalszej części uroczystości 
gości zaproszono do sali teatral-
nej, gdzie w prezentacji multime-
dialnej w wielkim skrócie zamiesz- 
czono wspomnienia z 10 lat by- 
cia razem. Następnie uczestni-
cy warsztatu wystąpili z przed-
stawieniem, które pokazywało, 
jak możemy dążyć do świętości. 
Na koniec tej części spotkania 
głos zabrali zaproszeni goście, 
a  warsztatowicze obdarowali 
wszystkich pamiątkowymi anio-
łami. Jeden z uczestników mówił 
podczas uroczystości: – Warsztaty 
są potrzebne, nie wiem, co było-
by z nami wszystkimi, co było-
by ze mną, gdyby tego miejsca  
nie było.

Warsztat Terapii Zajęciowej 
powstał w Siemiatyczach 10 lat 
temu, dziś na stałe wpisał się 
w krajobraz miasta, powiatu, die-
cezji. Twórcy warsztatu pokazali 
też innym drogę, którą można 
podążać, przetarli ścieżki, którymi 
idą kolejni ludzie, tworząc WTZ, 
miejsca otwarte dla najbardziej 
potrzebujących, miejsca, gdzie 
drzwi zawsze są otwarte. 

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
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Nikogo nie mogło zabraknąć na jubileuszu placówki
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10 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siemiatyczach

  Przed Rokiem Miłosierdzia 

UCZYNKI WZGLĘDEM CIAŁA: CHORYCH NAWIEDZAĆ (6)

S zósty z  uczynków miło-
sierdzia względem ciała to 
chorych nawiedzać. Wyjaś- 

nia językoznawca: „Nawiedzić 
w znaczeniu «odwiedzić» mówi 
się dziś rzadko, częściej pisze 
z  zamiarem stylizacji na język 
miniony. Czasownik ten zawę-
ził swoje znaczenie i dziś częś- 
ciej nawiedzają nas duchy niż 
ludzie” (Mirosław Bańko). Te 
słowa trafiają w sedno sprawy. 
Chodzi bowiem o to, aby chory nie 
pozostał sam ze swoim cierpie-
niem, lecz był odwiedzany przez 
ludzi. Nie zawsze w  cierpieniu 
najbardziej boli ciało; często to 
dusza płacze. Doskwiera samot-
ność, opuszczenie, brak zainte-

resowania, czułości, zrozumie-
nia ze strony bliźnich. Szósty 
uczynek miłosierdzia wzywa 
więc do akcji: wyjścia, pójścia, 
odwiedzin, spotkania chorego. 
Bardziej niż czego innego potrze-
buje on daru obecności i bliskości 
drugiego człowieka. Pięknie mówił 
o  tym papież Franciszek w Orę-
dziu na tegoroczny 23. Światowy 
Dzień Chorego pt. „Sapientia cor-
dis. Niewidomemu byłem ocza-
mi, chromemu służyłem za nogi”  
(Hi 29, 15). „Mądrość serca – zazna-
czył Ojciec Święty – to trwanie przy 
bracie. Czas spędzony u boku cho-
rego jest czasem świętym. Jest 
wielbieniem Boga, który kształtu-
je nas na obraz swego Syna, który 

«nie przyszedł, aby Mu służono, 
lecz aby służyć i dać swoje życie 
jako okup za wielu» (Mt 20, 28). 
Jezus sam powiedział: «Ja jestem 
pośród was jako ten, kto służy» 
(Łk 22, 27)”.

Konsekwentnie, na czas trwa-
nia Nadzwyczajnego Jubileuszu 
Miłosierdzia, Ojciec Święty 
wzywa każdego z nas do częst-
szego odwiedzania chorych. 
„Nasze ręce niech ścisną ich ręce, 
przyciągnijmy ich do siebie, aby 
poczuli ciepło naszej obecności, 
przyjaźni i braterstwa” (Miseri-
cordiae vultus, n. 15).

Ks. Dariusz Giers
Papieska Rada ds. Służby Zdro-

wia i Duszpasterstwa Chorych


