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W poniedziałek 2 lutego 19. już  
raz będziemy obchodzić 

Dzień Życia Konsekrowanego. 
W Kościele powszechnym ustano-
wił go w 1997 r. św. Jan Paweł II.  
Ma on potrójne znaczenie. Po 
pierwsze, dziękując za świa-
dectwo, jakie dają dzisiejszemu 
światu osoby konsekrowane, 
będziemy wspierać je naszą 
modlitwą i  ofiarą, po drugie – 
dzień ten ma pomóc jeszcze raz 
odkryć wartość i sens życia ludzi, 
którzy realizują swoje powołanie 
przez tzw. rady ewangeliczne: 
czystość, ubóstwo i  posłuszeń-
stwo, po trzecie – stanowi oka-
zję do świętowania i  odnowie-
nia przyrzeczeń złożonych Bogu 
przez same osoby konsekrowane. 

Przyzwyczailiśmy się myśleć, 
że zewnętrznym znakiem przy-
należności do Boga jest strój 
zakonny i  w  ten sposób my, 
osoby świeckie, rozpoznajemy 
takie właśnie osoby. Tymczasem 
osobą poświęconą Bogu może 
być niewyróżniająca się stro-
jem pani w dziekanacie, kolega 
z pokoju czy osoba, którą mijamy 
codziennie w drodze do pracy… 
W  najnowszym numerze „Nie-
dzieli Podlaskiej” o ukrytym życiu 
zakonnym opowiada s. Marianna 
Kalicińska, służka. Zachęcamy 
do lektury.

Edyta Hartman

Poświęceni Bogu

K ościół przeżywa dzisiaj swój 
„powrót do źródeł”. Dzieje 
się tak pomimo wielu słabo-

ści ludzi wierzących i  pomimo 
prześladowań, jakimi dotknięte 
są liczne wspólnoty chrześcijan. 
Ojciec Święty z uporem przypo-
mina o potrzebie prostoty, ubó-
stwa, a  zarazem entuzjazmu 
w głoszeniu Ewangelii. Jednym 
z  przejawów nawiązywania do 
pierwszych wieków jest odkry-
wanie charyzmatów. Kierunek 
właściwy, ale z wykonaniem nie 
wszystko jest w porządku. Nie-
którzy, niestety, próbują podpo-
rządkować swojej woli działanie 
Ducha Świętego…

Biblia wskazuje, że inicjatorem 
wszystkich dzieł zbawczych jest 
sam Bóg. Mojżesz zapowiada Izra-
elitom, iż Pan wysłuchał ich lękli-
wych błagań i nie będzie mówił 
wprost, ale znajdzie na miejsce 
Patriarchy nowego proroka, który 
będzie ogłaszał prawa Najwyż-
szego. Trzeba uświadomić sobie 
ogromną odpowiedzialność za 
powierzone słowo: lud ma go słu-
chać i wypełniać je; prorok może 

mówić tylko to, co faktycznie mu 
Pan zlecił. Wydaje się, że wola Boża 
jest zbyt twarda, ale w rzeczywi-
stości została ona przedstawiona 
w sposób adekwatny do możliwo-
ści odbiorców: to nie wola Boża 
jest „zbyt twarda”, tylko serca słu-
chaczy są zatwardziałe! Stanow-
czość wobec zła dominuje również 
w działaniu Chrystusa. 
Nieprzypadkowo naka-
zuje duchowi nieczyste-
mu milczenie i natych-
miastowe opuszczenie 
opętanego. Cała nauka 
Jezusa nacechowana 
była niezwykłą mocą. 
Widziano w Nim kogoś, 
kto „ma władzę”. Mistrz 
nie tylko tłumaczył święte Księgi, 
lecz ukazywał się jako ich… Autor! 
Wyjątkowa zażyłość z Chrystusem 
pozwoliła również św. Pawłowi 
używać swego autorytetu, by prze-
kazać poszukującym „doskonal-
szej drogi” specyficzne wymaga-
nia, sprzeciwiające się regułom 
przyjętym powszechnie w świecie. 
Tym wymaganiem stała się nauka 
o „bezżenności ze względu na kró-

lestwo niebieskie”. Apostoł, jak 
wiadomo, nigdy nie zaprzeczał 
wartości małżeństwa, jednak uka-
zał rezygnację z małżeństwa jako 
narzędzie i sposób na skuteczne 
posługiwanie w dziele zbawienia 
świata. Swoim życiem potwier-
dził, że jest to możliwe, a dla ludzi 
staje się wręcz znakiem prorockim, 

obok którego nie da 
się przejść obojętnie.

O dar nauczania 
z  mocą mamy pro-
sić Ducha Świętego 
nade wszystko dla 
współczesnych dusz-
pasterzy. Niech utoż-
samiają się z tym, co 
głoszą! Chodzi głów-

nie o postawę zgodną ze staro-
żytną maksymą: „Karmię was 
tym, czym sam żyję”. Kapłani 
muszą dać ludowi m.in.: jasny 
obraz Boga, konsekwentnie uka-
zywać istotną różnicę między złem 
a dobrem, stawiać wiernym jed-
noznaczne wymagania płynące 
z miłości. Ukaż w nich, Panie, moc 
Twego słowa! 

Ks. Tomasz Pełszyk

NAUKA Z MOCĄ

w numerze: 
„Tu Bóg chciał mnie mieć” – z s. Marianną 
Kalicińską ze Zgromadzenia Sióstr Służek 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, po-
chodzącą z parafii Ostrożany, rozmawia Edyta 
Hartman

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Życie jest za trudne i zbyt 
bolesne, gdy nie ma w nim 
miłości. Bóg obdarowuje 
nas nie tylko życiem wiecz-
nym, ale też miłością.

Bp Tadeusz Pikus 
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„Zdumiewali się 
Jego nauką; uczył 
ich bowiem jak 
ten, który ma 
władzę, a nie jak 
uczeni w Piśmie”  
  (Mk 1, 22)
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W sobotę 10 stycznia sala gimnastyczna Zespołu 
Szkół w Boćkach rozbrzmiewała kolędami w róż-

nych językach i  rytmach, śpiewanymi przez zespoły 
i  solistów, granymi przez orkiestrę. Na tradycyjnym 
już Ekumenicznym Wieczorze Kolęd wystąpiły: dwie 

grupy przedszkolaków, chóry z ZS w Boćkach i Szkoły 
Podstawowej z Andryjanek, siostry Agata i Monika 
Roszkowskie, Ewa Lipińska, chór prawosławny z boć-
kowskiej parafii Zaśnięcia Matki Bożej, zespół „Trzy 
Razy Tak” z Brańska, Klub Seniora „Róże Jesieni”, zespół 
„Śpiewajmy Panu” z Hajnówki, „Wasiloczki” z Bielska 
Podlaskiego i „Klekociaki” z Bociek, Artur Leszczyński, 
orkiestra OSP Boćki. Zabrzmiały kolędy polskie, bia-
łoruskie, te w wersji góralskiej i jazzowej, tradycyjne 
i te, które określamy pieśniami bożonarodzeniowymi, 
napisanymi współcześnie. Na zakończenie publiczność 
i uczestnicy odśpiewali tradycyjnie „Bóg się rodzi”. 

I znowu kolęda zjednoczyła, w tym roku w szczytnym 
celu – zbierano pieniądze na zakup protezy dla Radka 
Waszczuka, absolwenta Zespołu Szkół w Boćkach, który 
latem w wypadku stracił nogę. „Kolęda dla Radka” – 
pod takim hasłem przebiegał Wieczór. 

 Teresa Modzelewska

II

niedziela podlaska

krótko
 DROHICZYN
15 stycznia budynku WSD 
kolędowe spotkanie z Pasterzem 
diecezji mieli pracownicy Kurii 
Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, 
WSD i mieszkańcy Domu  
św. Antoniego.
15 stycznia w kaplicy WSD 
odbyła się adoracja Najświętsze-
go Sakramentu dla młodzieży 
męskiej naszej diecezji.
17 stycznia odbyło się spotkanie 
opłatkowe harcerek i harcerzy 
oraz alumnów z Kleryckiego 
Kręgu Harcerskiego i wolonta-
riuszy przygotowujących się do 
Światowych Dni Młodzieży  
z bp. Tadeuszem Pikusem. Roz-
poczęło się ono Mszą św. w ka-
tedrze Trójcy Przenajświętszej 
pod przewodnictwem Pasterza 
diecezji. 
18 stycznia na swoje doroczne 
spotkanie opłatkowe przybyli 
członkowie kół Rodziny Radia 
Maryja z naszej i siedleckiej 
diecezji. Mszy św. w katedrze 
przewodniczył bp Tadeusz Pikus, 
homilię wygłosił o. dr Zdzisław 
Klafka CSSR.

SIEMIATYCZE
15 stycznia w klasztorze Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus 
odbyła się adoracja Najświętsze-
go Sakramentu dla młodzieży 
żeńskiej naszej diecezji. 
18 stycznia w kościele pw.  
św. Andrzeja Boboli po Mszy 
św. z udziałem orkiestry miał 
miejsce koncert kolęd Orkiestry 
Koncertowej Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. 

CZEREMCHA
17 stycznia w parafii pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej bp Tade-
usz Pikus udzielił grupie młodzie-
ży sakramentu bierzmowania.

WĘGRÓW
18 stycznia w parafii pw. św. Ojca 
Pio podczas Mszy św. wystąpiły 
Miejska Orkiestra Dęta i Zespół 
Ludowy „Węgrowianie”. Po Eu-
charystii odbył się koncert kolęd. 

Ks. Krzysztof Żero
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Wystąpiły dwie grupy przedszkolaków

M łodzież ze Szkolnego Koła Cari-
tas z  Zespołu Szkół im. Jana Pawła 

II w  Wyszkach 11 stycznia zbierała pod 
kościołami w Wyszkach i Topczewie ofiary na rzecz 
Fundacji „Pomóż Im”. Fundacja ta powołała do 
życia Domowe Hospicjum dla Dzieci. Pod ich opie-
ką znajduje się stale ok. 30 nieuleczalnie chorych 
dzieci z całego województwa. Wspierane są nie tylko 
chore dzieci, ale także ich rodzice i  rodzeństwo. 
Każdy z  podopiecznych ma zapewnioną opiekę 
lekarską i  pielęgniarską, rehabilitację, wsparcie 
psychologiczne i duchowe, a także leki, aparaturę 
medyczną i sprzęt rehabilitacyjny.

Akcja była odpowiedzią 
na ból, cierpienie i  śmierć 
dzieci i młodzieży chorych 

na nowotwór. Tym sposobem młodzież z naszej szkoły 
pragnęła wyrazić swoją caritas wobec tych, których 
bólu nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć. 

 Mając świadomość, że to może nie dużo wobec 
potrzeb hospicjum, bo zebraliśmy 1650, 42 zł, chcemy 
w ten sposób wyrazić naszą jedność z tymi najbardziej 
potrzebującymi. Z serca dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w Akcji Pełnej Miłości! 

Ks. Adam Niewęgłowski
Koordynator Akcji Pełnej Miłości

W niedzielę  11 stycznia  w sali widowiskowej Soko-
łowskiego Ośrodka Kultury już po raz 30. odbył się 

Koncert Noworoczny, tym razem pod hasłem: „Szop-
ka bożonarodzeniowa w pastorałce i kolędzie”. Jego 
organizatorami byli: Burmistrz Sokołowa Podlaskiego, 
Sokołowski Ośrodek Kultury oraz proboszcz parafii pw. 
św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim. 

W godzinnym koncercie po powitaniu, życzeniach 
i łamaniu się opłatkiem wystąpili nasi rodzimi młodzi 
wykonawcy: Paulina Toczyska, Sandra Bazylczuk, 
Michał, Ostromecki i Przyjaciele, chór szkolny Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 im. Pawła Kamińskiego pod 
dyrekcją Michała Soszki, Zespół Pieśni i Tańca „Soko-
łowianie” z solistkami Aleksandrą Sobieską i Natalią 

Przewoźnik. Przygrywała kapela ZPiT „Sokołowianie” 
oraz młodziutka skrzypaczka Alicja Rowicka. Wszyscy 
byli gorąco oklaskiwani przez publiczność.

Istotną częścią noworocznego widowiska była 
prezentacja multimedialna „Symbole świąt Boże-
go Narodzenia” i  opowieść Doroty Pikuli, kustosz 
Muzeum Diecezjalnego w  Siedlcach. Dzięki temu 
można było poznać głębię sztuki sakralnej i jej wyjąt-
kowe przesłanie. Koncert tradycyjnie zakończyło 
odśpiewanie przez wszystkich wykonawców jednej 
z najpiękniejszych polskich kolęd „Bóg się rodzi”. 
Jak co roku dochód z koncertu został przeznaczony 
na cele charytatywne. 

Jadwiga Ostromecka

Akcja Pełna Miłości

30. Koncert Noworoczny
SOKOŁÓW PODLASKI

WYSZKI – TOPCZEWO

BOĆKI

Śpiewali dla Radka
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W ieczorem w uroczystość Objawienia Pańskiego 
w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego 

w Drohiczynie bp Tadeusz Pikus celebrował wraz 
biskupem seniorem Antonim Dydyczem i  innymi 
kapłanami Eucharystię. Poprzedzała ona doroczną 
wizytę duszpasterską, czyli kolędę w Kurii Diecezjalnej 
i WSD. W homilii Ksiądz Biskup mówił, że wiara jest 
początkiem życia z Bogiem. – Pokorne przyjęcie wiary 
pozwala na poznanie prawdy, że Bóg nas ukochał. Ma 
to prowadzić każdego z nas do prawdy miłości, która 
pozwala nam miłować Boga i drugiego człowieka. 
Chodzi o to, aby nasza wiara była żywa, a to miłość 
dynamizuje i wprowadza nas w czyn – podkreślił. 

Ksiądz Biskup poświęcił kredę i kadzidło, następ-
nie przy śpiewie kolęd w asyście alumnów poświęcił 
pomieszczenia pracy i mieszkania księży, kleryków 

i sióstr zakonnych. Była to pierwsza wizyta kolędowa 
w tych instytucjach bp. Tadeusza Pikusa jako ordy-
nariusza drohiczyńskiego. Ks. Artur Płachno

III

wiadomości

Kolęda w WSD i Kurii Diecezjalnej
zapraszamy
 ROCZNICA BITWY
1 lutego w Węgrowie odbędzie 
się uroczystość upamiętniająca 
152. rocznicę bitwy pod Węgro-
wem (1863 – 2015). W programie 
m.in.: godz. 12 – Msza św. w bazy-
lice mniejszej, godz. 13 – przejazd 
do miejsc oficjalnych obchodów 
i modlitwy pod pomnikiem Po-
wstańców Styczniowych i o godz. 
14 – otwarcie wystawy w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej pt. „Pa-
norama bitwy pod Węgrowem”.

BAL CHARYTATYWNY
7 lutego parafia pw. św. Ojca Pio 
w Węgrowie organizuje  
7. Karnawałowy Bal Charytatyw-
ny, z którego dochód przezna-
czony będzie na potrzeby parafii. 
Zapisy i informacje u Bożeny 
Kosiorek pod nr. tel. 602-536-245. 

KONKURS
KSM naszej diecezji ogłasza 
konkurs pt. „Zatrzymaj rzekę 
w kadrze”. Realizuje go w ramach 
projektu Kajakowy Patrol św. 
Franciszka II dofinansowanego 
przez NFOSiGW. Konkurs (do 
30 kwietnia) skierowany jest do 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych (wiek od 7 do 
15 lat). Należy samodzielnie 
w dowolnej porze roku wykonać 
ciekawą fotografię rzeki. Nagrodą 
będą aparaty cyfrowe i osprzęt 
fotograficzny. Więcej informacji 
na: www.kajakowypatrol.pl. 

PRZEDSIĘBIORCY
Diecezjalnym duszpasterzem 
przedsiębiorców i organizatorów 
życia gospodarczego w naszej 
diecezji jest ks. Piotr Jurczak. 
Mając na względzie potrzebę 
rozwijania działań duszpaster-
skich w środowisku organizato-
rów życia społeczności lokalnych, 
zaprasza on wszystkich burmi-
strzów, wójtów, przedsiębiorców 
i pracodawców na pielgrzymkę 
do Ziemi Świętej z biurem 
PIELGRZYMUJ.PL. Terminy piel-
grzymki: 7-14 marca lub 2-9 maja. 
Więcej informacji: tel. 535-300- 
-551, e-mail: pjurczak@tlen.pl. 

Ks. Krzysztof Żero
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Ks
. A

rt
ur

 P
ła

ch
no

Ksiądz Biskup poświęcił pomieszczenia pracy 
i mieszkania księży, kleryków i sióstr zakonnych

W drugą niedzielę stycznia chór parafialny z Sarnak 
wziął udział w 3. Kolędowym Przeglądzie Chó-

rów Kościelnych i Zespołów Wokalnych Siemiatycze 
2015. Spotkanie, zorganizowane przez parafię pw.  
św. Andrzeja Boboli i Siemiatycki Dom Kultury, odbyło 
się w kościele pw. św. Andrzeja Boboli.

Występy śpiewaków poprzedziła uroczysta Msza 
św., której przewodniczył biskup drohiczyński Tadeusz 
Pikus. Obecny był także biskup senior Antoni Dydycz. 
W kościele oprócz parafian i chórzystów biorących 
udział w przeglądzie zgromadzili się przedstawiciele 
miejscowych władz i goście. 

Bp Pikus podkreślał wartość podtrzymywania trady-
cji wspólnego śpiewania kolęd, ale też rolę artystów: 
– Było tu powiedziane, że kto śpiewa, dwa razy się 

modli – powiedział. – Ja powiedziałbym, że modli się 
trzy razy, ponieważ słuchacz też się modli, a więc 
śpiewający modli się dwa razy, a słuchacz dodaje tę 
trzecią modlitwę. W ten sposób powstaje niezwykły, 
bardzo świąteczny nastrój.

W przeglądzie wzięły udział chóry parafialne z Sar-
nak, Siemiatycz i Ostrożan, Chór Pieśni Narodowej 
z Bielska Podlaskiego, schole młodzieżowe z Siemia-
tycz i z Sokołowa oraz zespół „Tęcza” z Nurca i kwartet 
dziewczęcy ze Skrzeszewa. Wszyscy śpiewacy, scho-
dząc z prezbiterium, zostali obdarowani tabliczką 
czekolady, co było miłym akcentem tego spotkania. 

Na zakończenie przeglądu wszyscy jego uczestnicy 
oraz widzowie wspólnie zaśpiewali znaną kolędę 
„Bóg się rodzi”. 

Uwieńczeniem spotkania było błogosławieństwo 
bp. Antoniego Dydycza i wspólne zdjęcie chórzystów 
z bp. Dydyczem oraz ks. Janem Kocem, proboszczem 
gościnnej parafii. Potem na wszystkich czekał ciepły 
poczęstunek w salce parafialnej. 

Sarnacki czterogłosowy chór parafialny, pod dyrek-
cją organisty Janusza Kołtuniaka, śpiewa już ponad  
30 lat. Obecnie tworzy go 25 chórzystów. Wielu uczest-
niczy w nim od samego początku. I chociaż średnia 
wieku nie należy do najniższych, to duchem wszyscy 
są ciągle młodzi.  

 Agata Wasilewska 

Urok kolędowania
SIEMIATYCZE
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Schola z parafii pw. św. Andrzeja Boboli

Intencje modlitewne dla członków Żywego i Nieustającego Różańca 
Diecezji Drohiczyńskiej na luty
=O wytrwałość dla prześladowanych ze względu na imię Chrystusa
=O zrozumienie krzyża dla cierpiących i ich opiekunów
=O miejsce dla krzyża św. w obiektach użyteczności publicznej

Duszpasterstwo Wspólnot Maryjnych Diecezji Drohiczyńskiej
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W sobotę 17 stycznia do Drohiczyna przybyli 
ludzie kultury z diecezji drohiczyńskiej na 

noworoczne spotkanie Stowarzyszenia „Podla-
skie Dziedzictwo Kultury”. Gospodarzem jego był 
biskup drohiczyński Tadeusz Pikus. Obecni byli 
również biskup senior Antoni Dydycz oraz bur-
mistrz Drohiczyna Wojciech Borzym. Zebranych 
powitała i złożyła świąteczne życzenia senator 
RP Maria Koc, a prowadzili je Alina Symonowicz 
oraz ks. Łukasz Gołębiewski. Na spotkanie przy-
byli też dyrektorzy placówek kultury, działacze 
i twórcy z różnych miejscowości w diecezji dro-
hiczyńskiej. Pieśni, kolędy i pastorałki wykonały 
zespoły ludowe: „Sokołowianie” i „Seniorynki” 
z Sokołowa Podlaskiego, „Łochowianie” i „Gwiz-
dalanki” z Łochowa, a także Chór Pieśni Naro-
dowej z Siemiatycz i Liwia Długosz ze Sterdyni.

Referat na temat: „Cywilizacja, kultura i reli-
gia” wygłosił bp Tadeusz Pikus. Ukazał w nim 
cywilizację jako aktywność człowieka, ukierun-
kowaną na świat, który on sobie podporządko-
wuje. Czyni to, opierając się na wartościach, tak 
żeby przekazać efekty kolejnym pokoleniom. 
O kulturze powiedział, że jest to aktywność czło-
wieka ukierunkowana na samego siebie, mogąca 
ukazywać inny świat, w  tym również Boga. 

Religia zaś stanowi ukierunkowanie człowieka 
na Boga, który pierwszy wychodzi do człowieka. 
Może on Go podjąć lub odrzucić. Religia ma 
największą wartość, jaką jest świętość. 

Bp Antoni Dydycz życzył zaś, aby obecnie 
tworzona kultura była darem dla przyszłych 
pokoleń, byśmy mogli się w niej zakorzeniać 
oraz budować dom dla wszystkich, tworząc 
cywilizację opartą na tym, co przyniósł Chrystus 
i co przekazali nam poprzednicy. 

Stowarzyszenie to wyrosło z inicjatywy bisku-
pa seniora Antoniego Dydycza, który zaprosił 
dyrektorów placówek kulturalnych i  twórców 
z regionu do zawiązania pierwotnie „Podlaskie-
go Sejmiku Kultury”. Z założenia jest to ruch 
społeczny przedstawicieli środowisk, instytu-
cji i  organizacji kulturalnych, artystów oraz 
osób działających na rzecz kultury w regionie 
historycznego Podlasia, istniejącego obecnie 
w województwach podlaskim, lubelskim i mazo-
wieckim. Cele jego działalności to kształtowanie 
i wzmacnianie tożsamości historyczno-kultu-
rowej Podlasia w jej zróżnicowanym, wielokul-
turowym kształcie oraz integracja środowisk 
kultury w diecezji drohiczyńskiej i w regionie 
historycznego Podlasia. Funkcjonuje on, opie-

rając się na nauce i działalności Kościoła katolic-
kiego w historycznej stolicy Podlasia – Drohiczy-
nie. Popularyzuje też wielokulturowe dziedzictwo 
Podlasia, podkreślając rolę Kościoła katolickiego 
w jego kształtowaniu, kreuje i wspiera inicjatywy 
artystyczne, ukazuje dorobek różnych kultur 
w duchu tolerancji i szacunku, a także integruje 
środowiska twórcze, artystyczne i kulturalne. 

Księżom biskupom zostały złożone życze-
nia wraz z prezentami w postaci wytworów 
podlaskiej kultury, a  zebrani złożyli je sobie 
wzajemnie, łamiąc się opłatkiem.

Jan Krakowski

W sobotę 10 stycznia w budynku Wyższego 
Seminarium Duchownego w Drohiczynie 

odbyło się spotkanie opłatkowe członków 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
oraz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” z bp. Tadeuszem Pikusem. Do 
wspólnego kolędowania zostali także zapro-
szeni: ks. Jan Drob – przewodniczący Zarządu 
FDNT, ks. Krzysztof Mielnicki – koordynator 
diecezji drohiczyńskiej FDNT, ks. Andrzej 
Lubowicki – asystent diecezjalny KSM.

Młodzież z KSM-u rozpoczęła spotkanie od 
Zjazdu Diecezjalnego, na którym przeprowa-
dzone zostały wybory uzupełniające do Zarzą-
du Diecezjalnego KSM Diecezji Drohiczyńskiej. 
Następnie wszyscy zebrani udali się na Eucha-
rystię celebrowaną przez bp. Tadeusza Pikusa. 
Ksiądz Biskup w swoich słowach przybliżył 
zebranym potrzebę dążenia do świętości. – 
Błogosławieni czystego serca – w tych trzech 
prostych słowach można bez problemu doszu-
kać się wskazówki, jak osiągnąć zbawienie. 
Mając czyste serca, zawsze będziemy blisko 
Chrystusa, a  On pomoże nam dokonywać 
właściwych wyborów i podążać za Jego sło-

wami. Mimo iż jesteśmy grzesznikami i często 
popełniamy błędy, musimy nieprzerwanie 
powracać na drogę Boskiej miłości – mówił. 

Po Mszy św. przyszedł czas na podsu-
mowanie 2014  r. Przedstawiciele Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży opowiedzieli 
o ubiegłorocznych działaniach, jak również 

przedstawili plany dalszego rozwoju. 
Przyjemnym urozmaiceniem spotkania była 

pantomima przygotowana przez młodzież 
z KSM w Sarnakach. Ukazano w niej rodzinę, 
która przygotowując się do Wigilii, zapomniała 
o prawdziwym przesłaniu płynącym z  tego 
święta. 

Następnie młodzież złożyła Księdzu Bisku-
powi życzenia wielu łask płynących od Boga 
oraz wytrwałości w głoszeniu Słowa Bożego. 
Głos zabrał także Pasterz naszej diecezji, który 
w swoich słowach wspomniał o bardzo waż-
nej roli, jaką pełni młodzież z KSM-u i FDNT 
w głoszeniu Chrystusa wśród ludzi młodych. 
Czyniąc dobro, pokazują oni, jak niewiele to 
kosztuje, i stają się przykładem dla innych. 
Po oficjalnej części przyszedł czas na wspólną 
modlitwę i poświęcenie opłatków. Składaniu 
życzeń towarzyszyło wiele miłych słów i przy-
jacielskich uścisków. Niezwykła atmosfera 
pozwoliła zebranym poczuć się jak wśród 
członków rodziny. Na wszystkich uczestników 
spotkania czekał słodki poczęstunek. 

Emilia Skulimowska 
Stypendystka FDNT

IV

Czynią dobro i pokazują, jak niewiele ono kosztuje

Noworoczne spotkanie  
„Podlaskiego Dziedzictwa Kultury”

Młodzież złożyła Księdzu Biskupowi  
życzenia wielu łask płynących od Boga  
oraz wytrwałości w głoszeniu Słowa Bożego
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Narew
O potrzebę ożywienia ducha miłości zaape-
lował biskup drohiczyński Tadeusz Pikus 
podczas pierwszego spotkania opłatkowego 
z sołtysami z diecezji drohiczyńskiej, które 
odbyło się 12 stycznia w Narwi. Przybyli na 
nie sołtysi z dekanatów: bielskiego, brańskie-
go i hajnowskiego. Część przybyłych osób, 
podobnie jak wielu mieszkańców tego terenu, 
była wyznania prawosławnego.

Gospodarzem spotkania był dziekan haj-
nowski ks. Zbigniew Niemyjski, któremu 
pomagała firma „Pronar” z Narwi z preze-
sem Sergiuszem Martyniukiem oraz gmina 
Narew z wójtem Andrzejem Pleskowiczem. 
Obecni byli też dziekani pozostałych deka-
natów, proboszczowie części parafii oraz 
reprezentanci innych władz samorządowych. 
Spotkanie rozpoczęła Eucharystia w  miej-
scowym kościele, celebrowana przez Księ-
dza Biskupa. W homilii powiedział on, że 
potrzebne jest mądre zarządzanie dobrami 
doczesnymi, ale z umiłowaniem wiecznych. 
Ukazał też konieczność kierowania się 
w życiu miłością. Przybyli do Narwi zwie-
dzili tamtejszy zakład produkujący maszyny 
rolnicze, a następnie podczas drugiej części 
spotkania przygotowanej w siedzibie firmy 
„Pronar” odbyło się losowanie trzech rozsie-
waczy do nawozów, ofiarowanych przez jej  
prezesa. 

Drohiczyn
Drugie spotkanie biskupa drohiczyńskiego Tade-
usza Pikusa z sołtysami odbyło się w Drohiczynie 
15 stycznia. Przybyli na nie sołtysi z dekanatów: 
nadbużańskiego, siemiatyckiego, sarnackiego 
i ciechanowieckiego.

Pasterz Kościoła drohiczyńskiego ukazał 
potrzebę stałego wyzwalania człowieka od złego 
ducha, mając świadomość, że Bóg stał się czło-
wiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi 
oraz mieli nadzieję zwycięstwa. W spotkaniu, 
które było kontynuowane w auli Wyższego Semi-
narium Duchownego w Drohiczynie, uczestniczy-
li księża dziekani oraz inni duszpasterze, w tym 
ks. Łukasz Suszko, który zapoznał zebranych 
z przygotowaniami do Światowych Dni Mło-
dzieży, oraz rektor WSD ks. Tadeusz Syczewski, 
który podziękował za życzliwość i wspieranie 
tej uczelni przez rolników. Zabierając głos,  
bp Tadeusz Pikus wspomniał swoją pracę dusz-
pasterską w ZSRR, gdy na Syberii, w kościele 
zamienionym na organową salę koncertową, 
celebrował po 50 latach Pasterkę. Życzył także, 
aby Chrystus znalazł zawsze trochę miejsca 
w sercach przybyłych i ich rodzin.

Sokołów Podlaski
Trzecie i ostatnie w  tym roku spotkanie, tym 
razem z sołtysami z dekanatów: łochowskiego, 
sokołowskiego, sterdyńskiego i węgrowskiego, 

odbyło się w Sokołowie Podlaskim 16 stycz-
nia. Rozpoczęła je Eucharystia, celebrowana 
w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Soko-
łowie Podlaskim. W homilii bp Tadeusz Pikus 
powiedział, że żadnego domu naszego życia nie 
można budować jedynie na fundamencie ziem-
skim, bez odniesienia do wartości duchowych. 
Ukazał też fundamentalne znaczenie miłości 
w  relacjach międzyludzkich. Wzorem miłości 
jest Chrystus, podkreślił, który przyszedł na 
ziemię, aby ludziom było lepiej. – Trzeba zadawać 
sobie pytanie, czy komuś będzie lepiej ze mną. 
Taka jest logika miłości Bożej. Być dla drugiego, 
aby mu było lepiej – powiedział Ksiądz Biskup. 
Przedstawiciel Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu 
Sokołowskiego przybyłych na to spotkanie wraz 
pocztem sztandarowym podziękował Pasterzo-
wi diecezji drohiczyńskiej za zainteresowanie 
się problematyką wsi i modlitwę w jej intencji. 
Zebrani wysłuchali świątecznego programu arty-
stycznego, przygotowanego przez sokołowski 
zespół „Seniorynki. Miało to miejsce w Domu 
Miłosierdzia im. Jana Pawła II. W spotkaniu 
uczestniczyli także dziekani: sokołowski i ster-
dyński, dyrektor Domu Miłosierdzia, a  także 
obecny i  emerytowany proboszcz parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego.

Wszystkie spotkania kończyły się przełama-
niem się opłatkiem, wspólnym śpiewem kolęd 
i posiłkiem. Odbywają się one w diecezji drohi-
czyńskiej od 2001 r.

Ks. Artur Płachno 

V

relacje

„BYĆ DLA DRUGIEGO, ABY MU BYŁO LEPIEJ” –
spotkania bp. Tadeusza Pikusa z sołtysami
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EDYTA HARTMAN: – 2 lutego przy-
pada Dzień Życia Konsekrowanego, 
mający szczególny charakter, jako że 
2015 r. przeżywamy, zgodnie z wolą 
papieża Franciszka, jako Rok Życia 
Konsekrowanego (rozpoczął się wraz 
z pierwszą niedzielą Adwentu – 30 
listopada 2014 r., zakończy w święto 
Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2016 
r.). Czym dla Siostry osobiście jest ta 
decyzja Ojca Świętego? 

S. MARIANNA KALICIŃSKA: 
– Decyzja Ojca Świętego o ustano-
wieniu Roku Życia Konsekrowane-
go jest dla mnie wielką radością 
i niespodzianką. Odczytuję to jako 
wezwanie do ciągłego nawracania 
się i odnowy duchowej. Stawiam 
sobie pytania, czy żyję według 
Ducha Bożego, czy Jezus Chrystus 
jest w centrum mojej codziennoś- 
ci, jak przyjmuję „sakrament chwi-
li” i jak realizuję charyzmat mojego 
zgromadzenia.

– Przywykliśmy utożsamiać siostry 
zakonne ze strojem zakonnym, habi-
tem, jako znakiem rozpoznawczym 
osób poświęconych Bogu. Tymcza-
sem należy Siostra do najliczniejsze-
go w Polsce ze zgromadzeń zakon-
nych bezhabitowych – Sióstr Służek 
Najświętszej Maryi Panny Niepoka-

lanej. Jak mawiał Wasz założyciel – 
bł. Honorat Koźmiński: „Klasztorem 
waszym niech będą Najświętsze 
Serca Jezusa i Maryi, celą zakonną 
– skupienie i cisza wewnętrzna, kra-
tami chroniącymi od świata – umar-
twienie i duch ofiary…”. Czym podyk-
towany by ten wybór i paradoksalnie, 
czy nie byłoby Siostrze łatwiej, gdyby 
nosiła habit? 

– Kiedy myślałam o  życiu 
zakonnym, nie znałam żadnego 
zgromadzenia ani żadnej siostry 
zakonnej. Byłam bardzo młoda. 
Miałam tylko wielkie pragnienie 
poświęcić się Bogu. Dopiero po 
wstąpieniu okazało się, że to są 
siostry niehabitowe Odczytałam to 
jako wolę Bożą. Nie znałam wtedy 
powiedzenia Założyciela: „Tu nas 
Bóg chce mieć, a więc tu pracować 
będziemy”. Teraz je znam i parafra-
zuję: „Tu Bóg chciał mnie mieć. Tu 
przepracowałam całe życie”.

A życie ukryte? Owszem habit 
jest znakiem sam w sobie. Siostra 
habitowa świadczy swoją obecno-
ścią. Moja przygoda z Bogiem jest 
ukryta. Aby być znakiem, muszę 
trochę popracować, ale czy może 
być coś piękniejszego, jak naśla-
dowanie ukrytego życia Jezusa 
i Maryi? 

I jeszcze: zadziwia mnie to, 
że Pan Jezus większość zbaw-
czej obecności na ziemi spędził 
w  ukryciu. A  ponadto w  obec-
nych czasach spotykamy coraz 
więcej niewiary, postaw anty-
kościelnych, a  nawet agresji 
względem stroju duchownego. 
W zgromadzeniu ukrytym widzę 
większą możliwość dotarcia 
ze świadectwem życia chrześ- 
cijańskiego do współczesnego, 
zagubionego człowieka.

– W  tym roku mija 90 lat posługi 
sióstr w  diecezji drohiczyńskiej, 
bowiem przybyłyście z Nowogród-
ka do Drohiczyna w  1925  r. wraz 
z  reorganizacją diecezji pińskiej. 
Czy w związku z tym zgromadzenie 
przewiduje jakieś obchody? 

– Chcę Pani pogratulować zna-
jomości naszej historii. To jest 
piękne. Co do obchodów wyżej 
wspomnianej rocznicy na razie 
nic mi nie wiadomo. Organizacja 
jubileuszu należy do kompeten-
cji przełożonej prowincjalnej i jej 
zarządu. A w świętowanie chęt-
nie się włączę, bo myślę, że będę 
zaproszona jako jedna z 21 sióstr  
pochodzących z  diecezji drohi-
czyńskiej.

– Obecnie mają siostry dwie placówki 
na terenie naszej diecezji – w Węgro-
wie i  Sokołowie Podlaskim. Czy 
mogłaby Siostra Czytelnikom „Nie-
dzieli Podlaskiej” przybliżyć, ile Was 
jest i czym konkretnie się zajmujecie 
w tych właśnie placówkach? 

– W  diecezji drohiczyńskiej 
mamy dwie placówki, tj. w Soko-
łowie Podlaskim (od 1904 r.)  
i w Węgrowie (od 1899 r.). W wyżej 
wymienionych wspólnotach jest 
18 sióstr, a na cmentarzu są dwie. 

W Sokołowie Podlaskim zadania 
apostolskie pełnią siostry przez 
katechizację, prowadzenie sklepu 
z dewocjonaliami, troskę o bieli-
znę kościelną, ubieranie ołtarzy. 
Siostry prowadzą też bursę dla 
dziewcząt. Siostry starsze i chore 
apostołują cierpieniem, a wszyst-
kie modlitwą i ofiarą.

W Węgrowie, w  jednej z naj-
starszych placówek prowincji 
siedleckiej, siostry prowadzą 
katechezę. Jedna z sióstr pracu-
je w szpitalu jako pielęgniarka. 
W Węgrowie pracowała zasłużona 
i odznaczana wieloma odznacze-
niami ludowa tkaczka s. Dominika 
Bujnowska. Była też apostołką 
wśród ludzi chorych i samotnych. 
Jej imię i nazwisko nosi jedna z ulic 
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„TU BÓG CHCIAŁ MNIE MIEĆ”

Z s. Marianną 
Kalicińską 

ze Zgromadzenia 
Sióstr Służek 

Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanej, 

pochodzącą 
z parafii Ostrożany, 

rozmawia 
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S. MARIANNA KALICIŃSKA 
ur. 8 stycznia 1947 r. w Borzy-
mach. W wieku 14 lat wstąpiła 
do Zgromadzenia Sióstr Służek 
Najświętszej Maryi Panny Niepo-
kalanej. W zgromadzeniu ukoń-
czyła szkołę średnią i studia na 
Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, które uwieńczyła pracą 
magisterską na temat: „Historia 
zgromadzenia w okresie mię-
dzywojennym”. Życie zakonne 
realizowała w następujących 
placówkach: Sokółkce, Branie-
wie, Rzymie, domu generalnym 
w Mariówce, Łomży i w Białysto-
ku. Pracowała jako katechetka, 
sekretarka w Referacie Kate-

chetycznym Kurii Diecezjalnej 
i jako referentka powołaniowa. 
W zgromadzeniu pełniła funkcje 
przełożonej domu, przełożonej 
prowincjalnej i zastępczyni prze-
łożonej generalnej. Obecnie jako 
emerytka należy do wspólnoty 
przy ul. Ogrodowej 14 w Siedl-
cach. (eh)

tego miasteczka. To wiele mówi, 
prawda? 

Pragnę nadmienić, że jedna 
z sióstr z diecezji drohiczyńskiej 
– s. Cecylia Rypina została obda-
rzona powołaniem misyjnym. Od 
trzynastu lat posługuje w jednym 
z najuboższych krajów Afryki – 
Rwandzie.

– Jak będziecie świętować w Waszej 
wspólnocie Dzień Życia Konsekro-
wanego? 

– Świętowanie dnia konsekra-
cji najpierw odbywa się we włas- 
nym sercu. Program wyznacza 
miłość do Oblubieńca, któremu 
jestem poślubiona. 

Ponadto program Dnia Życia 
Konsekrowanego przygotowu-
je nam diecezja. Włączamy się 
w program uroczystości, w litur-
gię z  odnowieniem zakonnej  
profesji. 

A we wspólnocie? Będzie na 
pewno wyjątkowa, świąteczna 
rekreacja. Inicjatywy są w sercu 
przełożonej prowincjalnej i przeło-
żonej domu. Na pewno przygotują 
nam jakąś niespodziankę. 

– Czy może organizujecie jakieś 
rekolekcje czy dni skupienia dla 
dziewcząt poszukujących drogi włas- 
nego powołania, a może – w związ-
ku z Rokiem Życia Konsekrowane-
go – jakieś inne formy przybliżenia 
charyzmatu Siostry zgromadzenia? 

– Zgromadzenie prowadzi reko-
lekcje ewangelizacyjne, rekolekcje 
dla dziewcząt poszukujących włas- 

nej drogi powołania, rekolekcje 
z indywidualnym prowadzeniem. 
Ostanie rekolekcje ewangelizacyjne 
odbyły się w Domu Prowincjal-
nym w Siedlcach przy ul. Ogro- 
dowej 16 A  w  dniach 23-25 
stycznia. Prowadzimy też jedno-
dniowe dni modlitwy. Najczęś- 
ciej organizowane są w  soboty. 
Zarówno rekolekcje, jak i dni modli-
twy pozwalają dziewczętom wejść 
w klimat spotkania z Jezusem. Uczą 
je słuchania Jego słów i otwierają 
na Jego miłość. Pomagają odkry-
wać bogactwo swej osobowości, 
pozwalają doświadczyć radości 
z przebywania we wspólnocie. 

Ogłoszenia o  rekolekcjach 
można znaleźć w  Internecie na 
stronie naszego zgromadzenia: 
www.sluzki.pl lub na portalu pod-
lasie24.pl.

W Roku Życia Konsekrowane-
go przybliżamy nasz charyzmat 
poprzez prezentację zgromadze-
nia na antenie Katolickiego Radia 
Podlasie. Mamy w planie wyjazdy 
na terenie diecezji. Chcemy w ten 
sposób dać radosne świadectwo 
płynące z naszej konsekracji.

– W  dwóch zdaniach: Dlaczego 
warto wybrać Wasze zgroma- 
dzenie? 

– Warto wybrać nasze zgroma-
dzenie, bo jest ciche, ukryte, nie-
znane … jak Jezus w Nazarecie.

Każda osoba powołana słucha 
głosu Dobrego Nauczyciela. To On 
wybiera zgromadzenie, a jeśli On 
wybrał służki, to warto...
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nasza rozmowa

W rocznicę poświęcenia kościoła 
katedralnego pw. Trójcy Świętej 

w Drohiczynie 10 stycznia bp Ta- 
deusz Pikus celebrował w nim 
uroczystą Eucharystię, połączoną 
z Nieszporami. Bp. Pikusa, jako 
ordynariusza drohiczyńskiego 
przeżywającego po raz pierwszy 
tę uroczystość, powitał proboszcz 
parafii katedralnej ks. Zbigniew 
Średziński. Ksiądz Biskup przy-
pomniał, że świątynia, będąca 
obecnie drohiczyńską katedrą, 
została poświęcona 10 stycznia 
1723  r. przez biskupa łuckiego 
Stefana Rupniewskiego. 5 czerw-
ca 1991 r. w Białymstoku, wraz 
z ustanowieniem diecezji drohi-
czyńskiej, papież św. Jan Paweł II  
podniósł ją do rangi katedry. Odwie-
dził on ją też osobiście 10 czerw- 
ca 1999 r. Natomiast biskup senior 
Antoni Dydycz 10 stycznia 2005 r. 
dokonał jej rekonsekracji po grun-
townej przebudowie. 

Homilię wygłosił prepozyt 
Drohiczyńskiej Kapituły Kate-
dralnej ks. Stanisław Ulaczyk, 
który nawiązał do biblijnego 
rozumienia świątyni, przeniesio-
nego także na obecne kościoły, 
mające być domem Boga i ludzi. 
– Katedra ma spełniać – powie-
dział – rolę pierwszego takiego 
domu w Kościele diecezjalnym. 
Nawiązując zaś do historycznej 
wizyty i modlitwy papieża Fran-

ciszka w konstantynopolitańskiej 
świątyni Haga Sofia, która nosi 
na sobie tragiczne znamiona 
przeszłości, powiedział, że dro-
hiczyńska katedra ma również za 
sobą bolesne wydarzenia. W jej 
kryptach spoczywają wojewodo-
wie podlascy z czasów, gdy Dro-
hiczyn był stolicą województwa, 
wygnany z Pińska bp Kazimierz 
Bukraba, administrator apos- 
tolski ks. inf. Michał Krzywicki 
i  pierwszy biskup drohiczyński 
Władysław Jędruszuk. 

Ks. Ulaczyk przypomniał rów-
nież, że świątynia ta stała się 
przestrzenią świętości dla wynie-
sionych na ołtarze błogosławio-
nych księży, związanych z nią: 
Ignacego Kłopotowskiego, Wła-
dysława Maćkowiaka i Antoniego 
Beszty-Borowskiego, a także wielu 
innych świętych ludzi. Prosił też 
o modlitwę, aby nadal była ona 
przestrzenią świętości dla tych, 
którzy odkryją w niej swój dom 
z Bogiem.

W uroczystości wzięli udział 
drohiczyński biskup senior Antoni 
Dydycz, kanonicy Drohiczyńskiej 
Kapituły Katedralnej, przedsta-
wiciele innych kapituł z diecezji 
drohiczyńskiej, kapłani pracujący 
w Drohiczynie i spoza niego, kle-
rycy, siostry zakonne, miejscowe 
Bractwo Rycerskie i mieszkańcy 
miasta.  Ks. Artur Płachno

Nie mogło zabraknąć miejscowego Bractwa Rycerskiego
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Katedra –  
dom Boga i ludzi
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T uż po wojnie w  Serpelicach 
powstał parafialny Teatr 

„Nadbużanka”, złożony z  mło-
dzieży i  dorosłych. Początkowo 
repertuar ograniczał się do jase-
łek w okresie Bożego Narodzenia 
i  „Golgoty” w  Wielkim Poście, 
według autorskiego scenariusza 
o. Anioła, założyciela tego teatru. 
Z czasem grane sztuki poruszały, 
oprócz tematów religijnych, także 
wątki patriotyczne czy historycz-
ne, a występy urozmaicane były 
zabawnymi jednoaktówkami. 
Zespół występował nie tylko w Ser-
pelicach, ale i w wielu okolicznych 
miejscowościach

Pod koniec lat 60. XX wieku 
zawiesił swą działalność ze wzglę-
du na pogarszający się stan zdro-
wia, a później śmierć o. Anioła Sta-
nisława Dąbrowskiego. Przez ponad  
20 lat nie było nikogo, kto zastąpiłby 

charyzmatycznego zakonnika i pod-
jął się próby odnowienia tradycji 
teatralnych w Serpelicach. W latach 
80. częściowo reaktywowano teatr, 
ale po kilku latach grania „Golgoty” 
i jeżdżenia ze spektaklem po oko-
licznych miejscowościach zaniecha-
no prób. Jedynie w okresie Bożego 
Narodzenia zachowała się tradycja 
organizowania jasełek przy udziale 
młodzieży szkolnej i dzieci przed-
szkolnych. Tymczasem w 2006 r., 
w rocznicę śmierci Jana Pawła II,  
br. Krzysztof Kuc przygotował insce-
nizację „Zaufał Panu”. Zaangażo-
wało się w to przedsięwzięcie wiele 
osób w różnym wieku – od dzieci 
przez młodzież po dorosłych miesz-
kańców Serpelic. Od 2010 r. znowu 
zaczęto przygotowywać w okresie 
wielkopostnym przedstawienia 
„Golgoty” według oryginalnego 
scenariusza o. Anioła. 

W styczniu 2014 r. wystawiona 
została sztuka według Karola Woj-
tyły „Brat naszego Boga” o mala-
rzu Adamie Chmielowskim, który 
zrezygnował z kariery artystycznej 
i jako zakonnik Albert Chmielow-
ski poświęcił się ubogim i  bez-
domnym. Inicjatorem tych działań 
był Rafał Dydycz we współpra-
cy z  Alicją Zienkiewicz-Zieliń-
ską i  serpelickimi zakonnikami. 
U  progu bieżącego roku „Brat 

naszego Boga” ponownie poja-
wił się w Serpelicach – w nowej 
obsadzie i  rozszerzonej wersji. 
Tym razem grupę aktorów zasiliły 
osoby z ościennych parafii – razem 
było ich 23. Trudów reżyserii pod-
jęli się znowu pasjonaci teatru  
R. Dydycz i A. Zienkiewicz-Zieliń-
ska. Na premierę spektaklu o św. Bra- 
cie Albercie przybył biskup senior 
Antoni Dydycz. 

Agata Wasilewska

S taraniem Sokołowskiego Ośrod-
ka Kultury oraz Urzędu Mia-

sta Sokołów Podlaski ukazał się 
drugi tom Sokołowskiego Rocz-
nika Historycznego. Na promocję 
wydawnictwa, która miała miej-
sce 15 stycznia w sali widowisko-
wej SOK-u, przybyli przedstawiciele 
Rady Programowej z bp. Antonim 
Dydyczem na czele oraz władze 
miasta z burmistrzem Bogusławem 
Karakulą. Obecni byli też uczniowie 
sokołowskich szkół. Rocznik jest 
pokłosiem sesji naukowej, która 
odbyła się w  Sokołowie Podla-
skim 24 kwietnia 2014 r. jako jed- 
na z wielu inicjatyw związanych 
z 590. rocznicą powstania miasta. 

Rozpoczęciem spotkania była pro-
jekcja fragmentu filmu z koncertu 
jubileuszu 10-lecia ZPiT „Sokoło-
wianie”. Zebrani obejrzeli uroczysty 
polonez w wykonaniu ówczesnej 
najstarszej grupy oraz zdjęcia z waż-
nych imprez kulturalnych ostat-
nich kilku miesięcy, w tym z cyklu  
„50 koncertów na 50-lecie Sokołow-
skiego Ośrodka Kultury”. 

Burmistrz miasta w  swoim 
wystąpieniu przypomniał, że 
w  obchody jubileuszu 590-lecia 
nadania praw miejskich Sokoło-
wowi Podlaskiemu włączyło się 
wiele innych instytucji i  niefor-
malnych grup społecznych, m.in. 
Sokołowskie Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne, a także Zespół 
Redakcyjny z Radą Programową 
Rocznika Historycznego, które-
go I  tom, wydany w 2014 r., był 
poświęcony powstaniu stycznio-
wemu.   Wyraził przekonanie, że 
również II tom rocznika jest bardzo 
wartościowym i unikatowym opra-
cowaniem prezentującym istotną 

część z historii Sokołowa.  Podzię-
kował autorom, członkom Rady 
Programowej, Zespołowi Redakcyj-
nemu za wykonaną mrówczą pracę 
nad redakcją i złożeniem tekstów 
oraz fotografii. – Moje szczególne 
podziękowania kieruję pod adresem 
(…) Jacka Odziemczyka, człowieka 
oddanego odkrywaniu i zgłębianiu 
historii naszego powiatu i miasta, 
za jego ogromny wkład w powsta-
nie tego wydawnictwa – dodał. 

Krótkie wykłady wygłosili auto-
rzy niektórych rozdziałów – Joanna 
Kalaga, Mirosław Roguski i Artur 
Ziontek, a prowadzący spotkanie 
Bogusław Niemirka ogólnie zapo-
znał zgromadzonych z  zagad-
nieniami zawartymi w  tomie.  
Bp Dydycz skierował do inicjatorów 
i autorów publikacji słowa uznania, 
podkreślił potrzebę dbania o pamięć 
historyczną oraz zachęcił młodzież 
do zaangażowania w to dzieło. 

Publikację można nabyć 
u wydawców, jest ona też dostępna 
w bibliotekach regionu. 

Jadwiga Ostromecka
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Na promocję wydawnictwa przybyli 
przedstawiciele Rady Programowej 
z bp. Antonim Dydyczem na czele

Ag
at

a 
W

as
ile

w
sk

a

„Brat naszego Boga” ponownie pojawił się w Serpelicach – 
w nowej obsadzie i rozszerzonej wersji

 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

niedziela  
podlaska

niedziela podlaska

„Brat naszego Boga” 
w Serpelicach

Pamięci historii miasta Sokołów Podlaski Czy wiesz, że...
Skład personalny Komitetu 
Światowych Dni Młodzieży 
Diecezji Drohiczyńskiej przy-
gotowujący Festiwal Piosenki 
Religijnej i Patriotycznej 
„Śpiewajmy Panu” składa się 
z następujących osób:  
ks. Janusz Bolewski, ks. Łukasz 
Suszko, Agata Niewińska,  
Ewelina Wawrzyniak.


