
www.niedziela.pl 29 marca 2015 . nr 13 (1058) niedziela 

niedziela
PODLASKA

nr 13 (1058) • K • rok LVIII • 29 III 2015 • PODLASIE

I

D okładnie rok temu, w  sobotę  
29 marca, dowiedzieliśmy się, 

że Ojciec Święty Franciszek nowym 
biskupem drohiczyńskim mianował 
dotychczasowego biskupa pomoc-
niczego archidiecezji warszawskiej 
Tadeusza Pikusa. Stąd świętowanie 
tegorocznej Niedzieli Palmowej ma 
podwójny wymiar. Z jednej strony 
cieszymy się z triumfalnego wjazdu 
Jezusa do Jerozolimy i oczekujemy 
już na Wielki Tydzień, podczas 
którego przeżywać będziemy naj-
ważniejsze tajemnice naszej wiary, 
przygotowując się, by jak najpeł-
niej doświadczyć radości płynącej 
z Poranka Wielkanocnego. Z drugiej 
zaś – świętujemy pierwszą roczni-
cę tak ważnej z punktu widzenia 
naszej diecezji nominacji.

I myślę też, że najlepszymi życze-
niami dla naszego Pasterza w tym 
jakże ważnym dla niego dniu będzie 
nasza obietnica, że choć to kolejny 
Wielki Tydzień w naszym życiu 
będziemy czerpać z niego pełnymi 
garściami. Pójdziemy z Jezusem na 
Ostatnią Wieczerzę i do Ogrójca, 
będziemy Mu towarzyszyć na Gol-
gocie, a w końcu w grocie, gdzie 
spocznie Jego święte ciało... To 
ona nada sens posłudze Księdza 
Biskupa.

Edyta Hartman

Obietnica

T rudno sobie wyobrazić lepsze-
go zwiastuna nadchodzącej 
Paschy niż Niedziela Palmowa. 

Rozwinięte bazie w rękach dzieci, 
ludzi w  sile wieku i  staruszków 
wyrastają ponad głowami wier-
nych, wykrzykujących radosne 
„Hosanna!”. Po raz kolejny nieła-
two będzie zaakceptować prosty 
fakt, że zanim zakróluje w liturgii 
„Alleluja”, trzeba będzie jeszcze 
przejść przez czwartkową agonię 
w Ogrodzie Oliwnym i  piątkową 
samotność Golgoty… Tymczasem 
musi nam wystarczyć zapowiedź 
zwycięstwa – zwycięstwa tak wiel-
kiego, że jego owoce przetrwają 
wieczność! 

Izajasz, jak co roku, użycza swo-
ich ust Słudze Pańskiemu, by ten 
mógł ogłosić światu swoje niezasłu-
żone cierpienie, które staje się fun-
damentem wypełnienia woli Bożej. 
Miał „przyjść z pomocą strudzone-
mu przez słowo krzepiące”, a oto 
musi znosić „zniewagi i oplucie”. 
To wszystko jednak nie prowadzi do 
załamania i rezygnacji, lecz otwiera 

na przyszłą chwałę. Podobnie dzieje 
się w psalmie responsoryjnym, gdzie 
pełne wyrzutu wołanie prześlado-
wanego kończy się wezwaniem do 
wychwalania Pana „śpieszącego 
na ratunek”. Dojrzała refleksja, 
jakiej dokonuje św. Paweł, 
korzysta z podobnego sche-
matu: Chrystus, z własnej 
i  nieprzymuszonej woli 
rezygnujący z  Boskich 
prerogatyw, „ogołocony” 
i stający w ludzkiej posta-
ci jako sługa – uniżony 
i  posłuszny, otrzymuje 
w  końcu wywyższenie 
„ponad wszelkie imię”. Teraz można 
o Nim w pełni powiedzieć, że jest 
Panem, czyli prawdziwym Bogiem. 
Wiersz przed Ewangelią dopowiada, 
iż wszystko to stało się „dla nas”! 
Męka Chrystusa, opowiedziana tym 
razem przez św. Marka, w zasadzie 
nie powinna być komentowana. 
Trzeba wsłuchać się i bardzo głę-
boko rozważać każdy element tej 
historii przede wszystkim po to, 
by odnaleźć w niej cząstkę włas- 

nych doświadczeń. Musi pojawić 
się pytanie, czy bliżej nam do 
zdrady Judasza, czy też stać nas 
„tylko” na Piotrowe „zaparcie się” 
Mistrza? Dlaczego tak głośno roz-
brzmiewa nienawistne „Ukrzy-

żuj!”, a wcale nie słychać 
wyznania mesjańskiej god-
ności Jezusa? Jak można 
wytłumaczyć paradoks, 
że Ten, który „przeszedł 
dobrze czyniąc”, tak łatwo  
„w poczet złoczyńców 
został zaliczony”? 

Męka Pana nie tylko nie 
jest – jak chciałoby wielu – 

„zamkniętą przeszłością”, lecz jest 
czymś, co dokonuje się nieustannie. 
Uczestniczymy w tym niezwykłym 
wydarzeniu, ilekroć wchodzimy 
w  tajemnice Eucharystii. Uobec-
nia się tam wypełniona w Wielki 
Piątek zapowiedź z Wieczernika: 
„To jest Ciało moje; To jest moja 
Krew” – Jezus, zawieszony między 
złoczyńcami, oddaje życie „dla nas 
i dla naszego zbawienia”.

Ks. Tomasz Pełszyk

ZBAWIENIE 
PRZYSZŁO 

PRZEZ KRZYŻ

w numerze: 

Ksiądz z Podlasia doktorem Oksfordu –  
relacja

7. Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5. Wileńskiej 
Brygady Armii Krajowej – zapraszamy

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Modlitwa wtedy jest praw-
dziwa, gdy słuchamy Boga 
i mówimy do Niego. Jałmużna 
zbliża nas do drugiego człowie-
ka, dlatego musimy nauczyć się 
pomagać i przyjmować pomoc. 
Post służy nam samym, 
bo to wyrzeczenie pomaga nam 
uporządkować nasze życie.

Bp Tadeusz Pikus 
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 „Zaufał 
Panu, niech 
go Pan 
wyzwoli, 
niech go 
ocali, jeśli 
go miłuje”  
 (Ps 22, 9)
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W ielki Post jest dla wszystkich 
chrześcijan czasem łaski i na- 

wrócenia. Motywacją do zasta-
nowienia się nad swoim życiem 
są słowa Chrystusa: „Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewange- 
lię” (Mk 1,15).

Aby umożliwić dłuższe spotka-
nie ze Słowem Bożym i uwrażliwić 
na jego piękno i głęboką wartość, 
w  Zespole Szkół z  Oddziałami 
Integracyjnymi im. Jana Pawła II 
w Siemiatyczach katecheci przy 
współpracy z biblioteką szkolną 
zorganizowali „Dni głośnego czy-
tania Pisma Świętego”. Wszyscy 
uczniowie poszczególnych klas 
wyznania katolickiego i prawo-
sławnego na zajęciach z  kate-
chezy przychodzili do czytelni, 
aby wysłuchać głośno czytanych 
fragmentów Ewangelii według 
św. Mateusza – „Kazania na  
Górze”. 

Lektorami byli: kapłan kato-
licki i prawosławny, nauczyciele 
i uczniowie kl. III B gimnazjalnej. 
Uczestnicy spotkania obejrzeli 
również prezentację multimedial-
ną, której celem było zachęcenie 

do systematycznej lektury Pisma 
Świętego. Na koniec każdy dostał 
„SMS-a od Pana Boga” w posta-
ci wydrukowanego na karteczce 
wybranego cytatu z Ewangelii. 

 Barbara Oleksiuk

II

niedziela podlaska

krótko
 SIEMIATYCZE
W dniach 10-18 marca w kap- 
licy Domu Rekolekcyjnego Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus 
była odprawiana nowenna do  
św. Józefa, poprzedzająca uroczy-
stość odpustową ku czci św. Jó- 
zefa, obchodzoną 19 marca. 
W dniach 13-14 marca pod has- 
łem: „Tak, pomagam!” wolontariu-
sze z siemiatyckich Szkolnych Kół 
Caritas przy sklepach prowadzili 
przedświąteczną zbiórkę żywności 
dla ludzi będących w trudnych 
warunkach materialnych. 

WĘGRÓW
11 marca w I LO im. A. Mickiewi-
cza podczas Dnia Dawcy Szpiku 
można było zarejestrować się 
jako potencjalny dawca szpiku 
w rejestrze Fundacji Dawcy Ko-
mórek Macierzystych Szpiku.  
15 marca w parafii pw. św. Piotra  
z Alkantary i św. Antoniego 
z Padwy miało miejsce pierwsze 
spotkanie modlitewne „Bło-
gosławieństwo dla wszystkich 
mieszkańców miasta”, połączone 
z Wieczorem Wiary. Prowadził je 
ks. Tomasz Bieliński – duszpasterz 
akademicki z Siedlec. 

WARSZAWA
W dniach 11-12 marca bp Tade- 
usz Pikus uczestniczył w 368. Ze- 
braniu Plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski. Spotkanie 
dotyczyło m.in. nierozerwalności 
sakramentu małżeństwa. 

MIEDZNA
13 marca w sanktuarium maryj-
nym podczas Drogi Krzyżowej 
rozważania wraz z oprawą mu-
zyczną prowadzili podopieczni 
i terapeuci ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Miedznie.

BIELSK PODLASKI
16 marca w parafii pw. Miłosier-
dzia Bożego odbyła się uroczy-
stość pogrzebowa śp. Stanisławy 
Kolejkowicz – matki śp. ks. Hen- 
ryka Kolejkowicza, kapłana naszej 
diecezji (zmarł 23 grudnia 1998 r.).  
Mszy św. pogrzebowej przewod-
niczył bp Tadeusz Pikus.
Ks. Krzysztof Żero

W parafii pw. św. Piotra z Alkan-
tary i  św. Antoniego Padwy 

w Węgrowie 14 marca odbyły się 
warsztaty muzyczne dla człon-
ków i  sympatyków Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży oraz 
scholi parafialnej, które poprowa-
dziła Marta Wysocka – studentka 
logopedii na APS w Warszawie 
oraz uczestniczka Drohiczyńskich 
Warsztatów Muzyki Liturgicznej.

Warsztaty głównie skupione 
były wokół podstawowych ćwiczeń 
na rozgrzewkę, oddechowych, gło-
sowych oraz wprawek dykcyjnych. 
Podczas rozgrzewki rozluźniliśmy 
swoje ciało, gdyż swoboda ruchu 
jest bardzo ważna, omówiliśmy 

także poprawną postawę ciała. 
Jednym z  zadań uczestników 
podczas ćwiczeń głosowych było 
wejście w głąb siebie i odnalezie-
nie najwygodniejszego dźwięku, 
który następnie mruczeliśmy na 
mormorando.

W celu przybliżenia ćwiczeń 
głosowych Marta zapoznała nas 
z  budową aparatu artykulacyj-
nego i  funkcją poszczególnych 
narządów mowy, po czym roz-
grzaliśmy nasz aparat mowy, 
stosując ćwiczenia żuchwy, warg 
i  języka. Następnie rozpoczęli-
śmy emisję głosu, która wyrabia 
umiejętności modulowania siły 
i wysokości głosu.

Podczas warsztatów skupili-
śmy się również nad poprawną 
dykcją, która jest bardzo ważna 
podczas śpiewu. Warsztaty 
muzyczne były doskonałą oka-
zją do poznania podstawowych 
ćwiczeń niezbędnych przed próbą 
śpiewu. Pragniemy, aby te warsz-
taty nie były tylko jednodniową 
przygodą, ale nowo poznane 
ćwiczenia stały się codziennym 
elementem naszych spotkań, 
a nabyte umiejętności były wska-
zówką podczas śpiewu na nie-
dzielnych Eucharystiach i Wie-
czorach Wiary. Niech nasz śpiew 
będzie prawdziwą modlitwą.

 Martyna Zarzycka

Warsztaty muzyczne w klasztorze

Spotkanie ze Słowem Bożym
SIEMIATYCZE

WĘGRÓW
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Uczniowie wysłuchali fragmentów Ewangelii według św. Mateusza

Intencje modlitewne dla członków Żywego i Nieustającego Różańca 
Diecezji Drohiczyńskiej na kwiecień
= O zażegnanie konfliktów między państwami, szczególnie na Ukrainie
=O przemianę serc dla nieprzyjaciół Kościoła i Ewangelii
=O błogosławieństwo Boże dla rodzin oczekujących potomstwa

Duszpasterstwo Wspólnot Maryjnych Diecezji Drohiczyńskiej
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W parafii pw. św. Stanisława Bisku- 
pa i Męczennika w Sarnakach 

6 marca miało miejsce szczegól-
ne wydarzenie. Na kopule nowe-
go kościoła, umieszczonej tuż nad 
prezbiterium, stanął krzyż. Prace 
przy budowie świątyni miały być 
wznowione wiosną, ale dzięki 
łagodnej zimie trwały prawie cały 
czas. Dzięki temu kopuła, na której 
stanął krzyż, została już pokryta 
blachą miedzianą. 

Krzyż został poświęcony w pierw-
szy czwartek miesiąca po adoracji 
Najświętszego Sakramentu, a w pią-
tek tuż przed nabożeństwem Drogi 

Krzyżowej został umieszczony na 
kopule na wysokości 26 metrów.  
– Tak Pan Jezus pokierował, że krzyż 
stanął właśnie w piątek, w czasie 
Wielkiego Postu, gdy parafianie 
przyszli na Drogę Krzyżową. Te 
sprawy połączyły się od strony 
duszpasterskiej, teologicznej i histo-
rycznej, z czego się bardzo cieszymy 
– podkreślił ks. Andrzej Jakubowicz, 
dziekan sarnacki. 

Szczególny udział w umieszcze-
niu krzyża na kopule mieli para-
fianie, a wśród nich strażacy z OSP 
Lipno, którzy użyczyli niezbędnego 
sprzętu.  Dorota Kalinowska 

W niedzielę 8 marca bp Tadeusz 
Pikus udzielił sakramentu 

bierzmowania w parafii pw. św. An- 
drzeja Boboli w  Siemiatyczach. 
W uroczystości wzięli udział kapła-
ni: dziekan siemiatycki ks. Sta- 
nisław Ulaczyk, ks. Tomasz Szmur-
ło, gospodarz parafii ks. Jan Koc, 
wikariusze z parafii oraz kapłani 
z parafii sąsiednich. Młodzież do 
sakramentu dojrzałości chrześcijań-
skiej przygotowywał ks. Piotr Wój-
cik wraz z katechetkami Agniesz-
ką Olendzką i Barbarą Oleksiuk. 
W czasie tych przygotowań mło-
dzież miała także spotkania z oso-
bami świeckimi. Katechistami były 
małżeństwa: Ewa i Jan Boguszew-
scy, Elżbieta i Mirosław Drzasowie, 
Ewa i Bogdan Klepaccy oraz Aneta 
i Waldemar Radziszewscy.

W czasie homilii, nawiązując 
do słów Ewangelii, Ksiądz Biskup 
mówił do zebranych o przestrzega-
niu Bożych przykazań i o tym, jak 
wiele osób ma trudności z ich zacho-
waniem, postrzegając Kościół jako 
zbiór nakazów i zakazów. Porównu-
jąc rolę przykazań w naszym życiu 
do świateł kierujących ruchem 
w dużym mieście, zwracał uwagę, 
jak bardzo są one nam potrzeb-
ne. „Potrzebne są mądre prawo 
i mądrość przeżywania wolności” 
– podkreślił. Zwracając się do kan-

dydatów do bierzmowania, mówił 
o wybranych przez nich patronach, 
którzy pokazują, że każdy czło-
wiek już tu, na ziemi, może stać 
się świętym, człowiekiem doskona-
łym. „Aby zostać świętym, trzeba 
podjąć taką decyzję, trzeba tego 
chcieć i do tego dążyć” – usłyszała 
młodzież. Ponadto zauważył też, że 
przygotowania do przyjęcia darów 
Ducha Świętego pozwalają świa-
domie powiedzieć „Amen”, by te 
dary były naszymi darami. Zachęcał 
młodych ludzi do pracy nad sobą, 
zaznaczając, że dary to ziarna, które 
zasiewamy, a jakie będą tego owoce 
– zależy już od nas.

Tego dnia sakrament bierzmo-
wania przyjęło prawie 60 osób. Na 
zakończenie Eucharystii dziękowali 
oni Księdzu Biskupowi za udziele-
nie bierzmowania, zaś kapłanom, 
katechetom i katechistom za to, że 
byli z nimi na drodze przygotowań 
do przyjęcia sakramentu. Dzięko-
wali też rodzicom, którzy od dnia 
chrztu św. pomagali im w dorasta-
niu do dojrzałości chrześcijańskiej.

Bierzmowanie to sakrament, 
który przyjmujemy raz w życiu, bo 
wyciska na duszy niezatarty znak 
szczególnej przynależności do Jezu-
sa Chrystusa.

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

III

wiadomości

Dary Ducha Świętego
zapraszamy
 DZIEŃ PAPIESKI
10 kwietnia w Miejskim Ośrodku 
Kultury Sportu i Rekreacji w Klesz-
czelach, w ramach Dnia Papie-
skiego, odbędzie się uroczystość 
upamiętniająca św. Jana Pawła II.

KURS „EMAUS”
W dniach 17-19 kwietnia Diece-
zjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji 
św. Józefa w Drohiczynie zaprasza 
na kurs „Emaus”. Więcej informacji 
i formularz zgłoszeń na stronie: 
snedrohiczyn.pl. 

SPOTKANIE „SYCHAR”
19 kwietnia w Domu Zakonnym 
Sióstr Karmelitanek od Dzieciątka 
Jezus w Siemiatyczach odbędzie 
się kolejne spotkanie Ogniska 
Wiernej Miłości Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw „Sychar”. 
Rozpocznie się ono Mszą św.  
o godz. 15. Więcej informacji 
i kontakt, tel. 693-802-204.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
W dniach 25-26 kwietnia w sali 
parafialnej w Zembrowie odbę-
dzie się I część katechez przed-
małżeńskich. Kolejna, II część 
będzie miała miejsce w dniach  
9-10 maja. Zgłoszenia, e-mail: 
petrus@drdrohiczyn.pl,  
tel. 693-802-204. 

KONKURS 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podlaskiego i Muzeum 
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Klu-
ka w Ciechanowcu organizują 
konkurs na najlepiej zachowany 
zabytek wiejskiego budownic-
twa drewnianego w wojewódz-
twie podlaskim. Celem konkur-
su jest promowanie właścicieli 
budynków drewnianych oraz 
rozpropagowanie tych budyn-
ków i ich właścicieli na terenie 
Polski i Europy. Więcej informacji 
o konkursie: Muzeum Rolnictwa 
im. ks. Krzysztofa Kluka, tel.  
(86) 277-13-28 w. 21 (godz. 8-16) 
lub www.muzeumrolnictwa.pl. 
Zgłoszenia obiektów do kon- 
kursu przyjmowane będą  
do 10 maja.
Ks. Krzysztof Żero
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Sakrament bierzmowania przyjęło prawie 60 osób

SARNAKI

Krzyż na kopule nowego kościoła

Krzyż został umieszczony na kopu-
le na wysokości 26 metrów
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W kursie wzięło udział 47 osób 
m.in. z: Węgrowa, Siemia-
tycz, Łochowa, Hajnówki, 

Rudki, Bielska Podlaskiego, Drohi-
czyna, a nawet z Łap. Opiekunem 
duchowym kursu był ks. Robert 
Grzybowski – dyrektor Domu  
św. Antoniego w Drohiczynie, zaś 
koordynatorem był po raz pierwszy 
Rafał Burakowski z Siemiatycz. 
Wspierała ich ekipa 9 osób świec-
kich, zwłaszcza małżeństwa, które 
zrzeszają się w SNE.

Ks. Robert opowiedział, że kurs 
zrodził się wyjątkowo sprawnie, 
a niezwykła kreatywność jego auto-
rów była ewidentnie darem Bożym. 
– Kiedy sami przeżyliśmy ten kurs, 
który powstał jakby przypadkiem, 
byliśmy bardzo poruszeni jego głę-
bią. Pan Bóg tak nas prowadził, że 
wiedzieliśmy, że nie my go przygo-
towaliśmy, tylko On. Odkryliśmy 
przy tym, że te kilka zdań o św. Jó- 
zefie, jakie znajdują się w Piśmie 
Świętym, niosą ze sobą głęboki 
przekaz dla życia duchowego – 
dodaje ks. Robert.

– Dla mnie jest to odkrycie nowych 
form pobożności, wyjście z doświad-
czenia monotonii w relacji z Chrystu-
sem. Taki duch ożywiający – mówi 
Anna. Dla niektórych jest to pierw-
sza ewangelizacja, zaś dla pozosta-
łych okoliczność do umocnienia się 
w wyznawanej wierze. – Pan Bóg 
otwiera mi kolejne furtki. Pokazu-
je, jaki jest stan mojego zaufania,  
że ciągle mam nad czym pracować. 
Uświadamiam sobie na nowo,  
że jeśli chwycę się Boga, On nie 
zawiedzie – mówi Dorota.

W Drohiczynie nie zabrakło 
także dzieci, najmłodszych uczest-
ników kursu. Było ich siedmioro. 
Nie uczestniczyły one we wszyst-
kich elementach kursu, jednak 
ekipa SNE zapewniła opiekę nad 
nimi. Tego zadania podjęła się 
nauczycielka z Siemiatycz. – Dzieci 
są grzeczne, nie sprawiają proble-
mów wychowawczych. Są żądne 

wiedzy, wyzwań. Oprócz zabawy 
najmłodsi uczą się też np. literek 
– opowiedziała o swojej posłudze 
na kursie Teresa. 

Ks. Grzybowski, zapytany o to, 
jak dałoby się opowiedzieć innym 
o kursie, powiedział: – Jest to histo-
ria „człowieka z krwi i kości”, który 
na miarę swoich możliwości idzie 
krok w krok za Bogiem. To najwięk-
sza lekcja tego kursu. Zaproszenie, 
abym ze wszystkimi swoimi lęka-
mi, ograniczeniami i słabościami 
oddał się w ręce Boga, ponieważ 
On pragnie uczynić ze mnie narzę-
dzie swojej miłości. Józef wie, co 
to bunt, grzech, zagubienie Jezu-
sa, co to życie bez Jezusa, co to 
odrywanie się od przywiązań do 
rzeczy i osób. On tę drogę przebył 
z Jezusem i zwyciężył, dlatego może 
być przykładem dla każdego z nas.

Zapraszamy więc wszystkich do 
udziału w kursie „Józef”. Jest on 

skierowany do osób, które doko-
nały już aktu oddania swego życia 
Jezusowi Chrystusowi. – Jest to 
kurs w pierwszym rzędzie dla tych, 
którzy mieli już doświadczenie 
spotkania z Bogiem, ale wszyst-
ko w nich wygasło. Ten kurs ma 
za zadanie budzić w  tych oso-
bach nowe, wielkie pragnienie 
bliskości z Bogiem – dopowiada  
ks. Robert.

Anna Mularska

IV

ZAUFAĆ BOGU JAK ŚW. JÓZEF

Koordynator kursu Rafał Burakowski

Wszystko przypominało zakład stolarski
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Ikona Świętej Rodziny, nad którą medytowano w czasie kursu

W dniach 13-15 marca w Podlaskim Centrum Dialogu w Drohiczynie odbył się kurs „Józef” 
zorganizowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Drohiczyńskiej
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relacja

J est samo południe, wchodzę do College’u 
Świętego Krzyża. Na dziedzińcu kilkunastu 
studentów z rodzicami, rodzinami i przy-

jaciółmi pozuje do pamiątkowych fotografii. 
Dostrzegam ks. Pawła Rytela-Andrianika. Pod-
chodzę i witam się z nim, jego tatą i bratem, 
którzy przyjechali na tę uroczystość specjalnie 
z Polski. Są po raz pierwszy w Anglii i Oks-
fordzie. Kilka ujęć profesjonalnego fotografa, 
naszych tabletów i smartfonów zachowa ten 
dzień w  pamięci. Zbliża się pora lunchu, 
udajemy się do uniwersyteckiej stołówki. 
Stoły nakryte z prostą elegancją, czekają na 
studentów, profesorów i zaproszonych gości. 
Zasiadamy. Kelnerzy w śnieżnobiałych koszu-
lach i czarnych kamizelkach, przygotowani 
do akcji, czekają... Trzy uderzenia łyżeczką 
o szkło przerywają przyjacielskie rozmowy. 
Wstajemy. Oto profesor rozpoczyna modli-
twę przed posiłkiem. XXI wiek, Uniwersytet 
w Oksfordzie, nauka i wiara, i w tym miejscu 
Jezus Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel. Jemy.

Po lunchu w college’u udajemy się do jedne-
go z najwspanialszych zabytków architektury 
w Oksfordzie – Sheldonian Theatre. Tu spo-
tykają się dziś tegoroczni absolwenci wszyst-
kich oksfordzkich college’ów na uroczystości 
nadania tytułów naukowych. W bramie witają 
nas panowie w czarnych płaszczach i melo-
nikach. Z uśmiechem na twarzy wskazują 
drogę. Wchodzimy do środka. W drzwiach 
dostajemy program uroczystości. Cały teatr 
wypełniony do ostatniego miejsca. Na samym 
dole – scenie absolwenci i pracownicy naukowi 
uniwersytetu. Kolejne dwa poziomy – balkony 
zajmują goście – rodzina i przyjaciele. 

W odróżnieniu do innych uniwersytetów 
sama obrona pracy doktorskiej odbywa się 
za zamkniętymi drzwiami w obecności dwóch 

specjalistów z danej dziedziny. Dopiero po ok. 
roku jest obrzęd tzw. graduacji, czyli nadanie 
stopnia naukowego absolwentom Uniwer-
sytetu w Oksfordzie. Tak więc nie ma stresu 
obrony pracy doktorskiej, bo to już dawno za 
studentami. Pozostało dzisiejsze świętowanie.

Uroczystość rozpoczyna się punktual-
nie o  godz. 14.30. Wszystko perfekcyjnie 
przygotowane. Najpierw wykład prorek-
tora o  uniwersytecie, budynku, w  którym 
się znajdujemy, nauce. Następnie kanclerz 
odczytuje nazwiska studentów, którym dziś 
zostaną wręczone dyplomy. Zaczyna od dok-
toratów, a  kończy na licencjatach. Wśród 
nazwisk doktorów pojawia się nazwisko 
ks. Pawła Rytela-Andrianika – polskiego 
kapłana z  diecezji drohiczyńskiej. Jest to 
miły polski i katolicki akcent w światowej 
nauce. Uniwersytet w Oksfordzie ma swój 
specjalny rytuał, niezmienny przez setki lat 
swojej działalności. Dwa najważniejsze ele-
menty tego rytu graduacji to język łaciński 
i postać Jezusa Chrystusa. Nadanie stopni 
naukowych jest po łacinie i w imię Jezusa 
Chrystusa – naszego Pana i Zbawiciela. Pro-
rektor błogosławi absolwentów słowami: „In 
nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti”.

Słowa Benedykta XVI, że wiara i nauka to 
„dwa skrzydła, które unoszą człowieka do 
Boga”, na Uniwersytecie Oksfordzkim stają 
się rzeczywistością. W minioną sobotę tym 
bardziej szczególną, że oto kapłan Kościoła 
katolickiego został doktorem nauk oriental-
nych (w zakresie judaistyki i  hebraistyki) 
Uniwersytetu w  Oksfordzie. Gratulujemy  
ks. dr. Pawłowi Rytelowi-Andrianikowi 
i  życzymy obfitych łask Bożych w  pracy 
duszpasterskiej i akademickiej! 

Dariusz Parczewski, Oksford

V

KSIĄDZ Z PODLASIA 
DOKTOREM OKSFORDU

Ks. Paweł Rytel-Andrianik tuż po ceremonii 
wręczenia tytułu
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Pamiątkowe zdjęcie z bratem i tatą,  
którzy specjalnie przyjechali z Polski

Uroczystości w Sheldonian Theatre

Wkładam garnitur, wiążę krawat, dopijam ostatni łyk kawy 
i za chwilę będę już w drodze do College’u Świętego Krzyża 
w centrum miasta. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy. Jadę na ceremonię 
wręczenia tytułów naukowych studentom Uniwersytetu Oksfordzkie-
go. Niby nic, bo przecież w mieście uniwersyteckim takie ceremonie 
odbywają się dość często. Na ulicach widzimy studentów w galowych 
strojach, którzy z dyplomami w rękach i z uśmiechem na twarzy prze-
chadzają się ulicami miasta. A jednak dzisiejszy dzień jest szczególny
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W dniach 12-15 marca w para-
fii pw. Trójcy Przenajświęt-
szej i św. Anny w Prostyni 

odbywały się rekolekcje wiel-
kopostne, których patronem 
był bł. ks. Jerzy Popiełuszko. 
W  czwartek i  piątek nauki dla 
dzieci i  młodzieży ze szkół w: 
Kiełczewie, Orzełku, Prostyni 
i Rytelach Święckich prowadził 
ks. Błażej Samociuk. Swoje nauki 
popierał melodyjnymi piosenka-
mi i  inscenizacjami z udziałem 
uczniów. Nawiązywał do postaci 
ks. Jerzego Popiełuszki i przypo-
wieści o  Synu Marnotrawnym. 
Podczas pierwszego dnia ucznio-
wie obejrzeli również wystawę 

fotograficzną „Kapłan – bł. ks. Je- 
rzy Popiełuszko” zaprezentowaną 
w kościele parafialnym. Drugie-
go dnia po katechezie w szkole 
wszyscy udali się do kościoła, 
gdzie odprawiona została Droga 
Krzyżowa, a następnie Msza św., 
w której kazanie wygłosił ks. Jaro-
sław Górski, proboszcz parafii 
Kąty. On właśnie przewodniczył 
wielkopostnym rekolekcjom 
parafialnym w  piątek, sobotę  
i niedzielę.

W niedzielę 15 marca o godz. 
11 odbyła się Msza św., która 
była podsumowaniem tygodnio-
wej wystawy o bł. ks. Popiełuszce 
i zwieńczeniem rekolekcji wielko-

postnych. Uroczystej Mszy  św. 
w intencji Ojczyzny przewodni-
czył biskup drohiczyński Tadeusz 
Pikus. Współcelebransami byli: 
ks. Czesław Banaszkiewicz –  
kustosz wystawy i  przyjaciel  
ks. Jerzego, ks. Paweł Rytel-An-
drianik – pochodzący z tutejszej 
parafii i ks. Krzysztof Maksimiuk –  
senior w parafii Prostyń. Na uro-
czystości przybyli: Urszula Woło-
siewicz, wicestarosta powiatu 
ostrowskiego, przedstawiciele 
NSZZ „Solidarność” z  Ostrowi 
Mazowieckiej wraz z  pocztem 
sztandarowym, księża z sąsied-
nich parafii, a także poczty sztan-
darowe: Zespołu Szkół Gminnych 
im. Jana Pawła II w  Prostyni, 
Szkoły Podstawowej im. Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w  Kiełczewie, OSP w  Prostyni, 
OSP w  Treblince oraz harcerze 
z 14. drużyny „Sokoły” z Prostyni 
wraz z  proporcem. Wszystkich 
zebranych powitał w  bazylice  
ks. Ryszard Zalewski. Księdza 
Biskupa w parafii kwiatami powi-
tała rodzina Gałązków. Podczas 
Mszy św. na ołtarzu wysta-
wiony był krzyż z  relikwiami  
bł. ks. Jerzego, pod którym wid-
niał napis: „Zło dobrem zwy-
ciężaj”. W nabożeństwie czynny 
udział brali parafianie prostyń-
scy i  przedstawiciele „Solidar-

ności” z Ostrowi Mazowieckiej. 
Oprawę Mszy św. uświetnił chór 
parafialny. W  homilii bp Pikus 
mówił o znaczeniu męczeńskiej 
śmierci ks. Popiełuszki, o wyba-
czaniu i  wolności, bez której 
człowiek nie może funkcjono-
wać. Dużo miejsca poświęcił też 
słowom św. Pawła, powtarza-
nym przez bł. ks. Jerzego: „Zło 
dobrem zwyciężaj”. Na zakoń-
czenie nabożeństwa głos zabrał  
ks. Czesław Banaszkiewicz, który 
opowiedział o  ostatnich latach 
życia ks. Jerzego, o zdecydowa-
nym działaniu przeciw ówczesnej 
władzy i  o  jego gotowości na 
męczeńską śmierć. Po zasłonięciu 
Cudownej Statuy i odśpiewaniu 
patriotycznej pieśni „Boże, coś 
Polskę” odbyła się prezentacja 
pt. „Życie i  męczeńska śmierć 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, czyli 
droga do świętości 1947-84”, 
przygotowana przez ostrowski 
Oddział NSZZ „Solidarność”.

Zwieńczeniem uroczystości 
było ucałowanie relikwii bł. ks. Je- 
rzego przez wszystkich obecnych. 
Wyrazem wdzięczności za życie 
i męczeństwo kapłana był wpis 
do Księgi Pamiątkowej. W Prosty-
ni swoje podziękowania złożyło 
bardzo dużo osób, w tym Pasterz 
diecezji drohiczyńskiej. 

Ewa Jakubik 

VI

niedziela podlaska

Zwieńczeniem uroczystości było ucałowanie relikwii bł. ks. Jerzego
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NIE DAJ SIĘ ZWYCIĘŻYĆ ZŁU...
REKOLEKCJE Z BŁ. KS. JERZYM POPIEŁUSZKĄ

Rekolekcjom towarzyszył krzyż 
z relikwiami bł. ks. Jerzego

Uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny przewodniczył biskup drohiczyński Tadeusz Pikus
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W Siemiatyczach we wtorek 3 marca odby-
ło się spotkanie połączone z wykładem  

dr. Marcina Zwolskiego z białostockiego oddzia-
łu IPN pt. „Odnajdywanie potajemnych miejsc 
pochówków ofiar komunistycznego terroru 
w  województwie białostockim”. Głównym 
punktem prelekcji była informacja o ekshu-
macjach prowadzonych na terenach Aresztu 
Śledczego w Białymstoku.

 Dr Zwolski zwracał uwagę, że przez wiele lat 
nie znano miejsc pochówku ofiar totalitaryzmu. 
Opowiadał o problemach, jakie napotykały 
rodziny szukające grobów swoich bliskich. 
Uczestnicy prelekcji otrzymali bardzo obszer-
ne informacje na temat prac obecnie prowa-
dzonych przez Instytut Pamięci Narodowej, 
o ekshumacjach pozwalających zidentyfikować 
odnalezione prochy, o potajemnych cmenta-
rzach, zbrodniach ukrywanych przed światem. 
Prelegent przypomniał, jak długo czekano, 
by o morderstwach tych można było mówić 
głośno. – W latach 90., gdy żyło jeszcze wielu 
świadków zbrodni wojennych i powojennych, 
istniała możliwość, by do nich dotrzeć, zebrać 
konkretne informacje, chociaż często były to 
informacje anonimowe. Świadkowie bali się 
ujawniać swoich tożsamości, wiele osób do dziś 
boi się głośno mówić o tamtych wydarzeniach –  
mówił badacz historii. Dr Zwolski opowiadał też 
o trudnościach, jakie ciągle jeszcze napotykają 

pracownicy IPN, o braku jasnych przepisów, które 
umożliwiałyby prowadzenie badań. Jak można 
było usłyszeć, dopiero w 2011 r. zostało podpi-
sane porozumienie pomiędzy Instytutem Pamię-
ci Narodowej, Ministerstwem Sprawiedliwości 
i Radą Pamięci Walk i Męczeństwa, w którym 
podmioty te zobowiązały się do podjęcia zgod-
nych działań w celu odnalezienia potajemnych 
miejsc pochówku pomordowanych. W 2012 r., 
kiedy dokonano ekshumacji na tzw. Łączce 
Powązkowskiej, co rozwiało wątpliwości wielu 
sceptyków, powołano Polską Bazę Genetyczną 
Ofiar Totalitaryzmów. Przełamało to barierę 
mentalną, przestano wątpić, że trzeba to robić, 
trzeba poszukiwać miejsc pochówków. 

Dr Marcin Zwoliński jest uczestnikiem 
grupy prowadzącej ekshumacje w ogrodach 
przy białostockim Areszcie Śledczym i o tych 
pracach opowiadał bardzo szczegółowo. Opo-
wiadał o technicznych trudnościach związa-
nych z poszukiwaniami, o tym, jak niewiele 
brakowało, by poszukiwania w Białymstoku 
nie przyniosły żadnego skutku. Ale przede 
wszystkim opowiadał o tym, co odnaleziono 
w centrum Białegostoku, o dziesiątkach jam 
grobowych, szczątkach setek osób. Widać było, 
jak te drastyczne opisy wstrząsają słuchaczami. 
W tym miejscu prelekcję uzupełniono filmem 
o ekshumacjach w Białymstoku. Wstrząsający 
obraz zawierał też relacje członków pracującej 
tam ekipy. Jedna z osób mówiła: – Jadąc tam, 
byliśmy przygotowani do tej pracy, wiedzieliś- 
my że znajdziemy tu wiele ciał, ale nie byliś- 
my przygotowani do wykopywania dzieci, 
noworodków, dzieci nawet kilkumiesięcznych, 
kobiet w zaawansowanej ciąży. W Białymstoku 
ekshumowano szczątki co najmniej 289 ofiar 
i – jak podkreślają badacze – prace te nie są 
jeszcze zakończone. W czerwcu ekipa ma wrócić 
do pracy na tym terenie. 

Współorganizatorami spotkania były Katolic-
kie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział 
w Białymstoku, Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Białymstoku i Siemiatycki Ośrodek 
Kultury. Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

W sobotę 11 kwietnia rozpocznie się 7. Pod-
laski Rajd Śladami Żołnierzy 5.Wileńskiej 

Brygady Armii Krajowej.
„Wymarsz” to pierwszy etap tegorocznej 

edycji. Etap zmechanizowany, którym chcemy 
uczcić pamięć żołnierzy 1. i  4. szwadronu 
Brygady Śmierci na Podlasiu. Wyruszamy 
w  pierwszą trasę, która w  1945  r. zajęła 
oddziałowi mjr. „Łupaszki” dwanaście dni. 
Dołącz, by poznać związane z tym przemar-
szem miejscowości, wydarzenia i najważniej-
sze postaci. Nie wiemy, jak można właściwie 
oddać im cześć. Staramy się więc zachować 
przynajmniej pamięć. Dołącz do nas. Z rodzi-
ną, przyjaciółmi. Bądźmy razem specjalnie 
dla nich – Żołnierzy Wyklętych.

Wyruszamy z Oleksina – miejsca pierwszej 
koncentracji. Kończymy w  Narewce Mszą 
św. sprawowaną w  ich intencji. Po drodze 
wykonujemy zadania, pokonujemy trudności, 
poznajemy historię.

Szczegółowe informacje otrzymasz po kontak-
cie ze Stowarzyszeniem Historycznym im. Da- 
nuty Siedzikówny „Inki”. Organizatorzy

VII

pamięć

O ofiarach totalitaryzmu

7. Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej 
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Można było zdobyć autograf 
dr. Marcina Zwolskiego



niedziela nr 13 (1058) . 29 marca 2015 www.niedziela.pl

W dniach od 6 do 8 marca odbył 
się drugi termin rekolekcji 

wielkopostnych organizowanych 
przez KSM naszej diecezji. Wzięło 
w nich udział ponad 30 osób z róż-
nych parafii zrzeszonych zarówno 
w KSM-ie, jak i Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. Zmagania 
z naszą grupą różnych tempera-
mentów i  charakterów podjął się  
ks. Łukasz Suszko, który z obola-
łymi żebrami dzielne wytrzymał 
z nami trzy dni.

Rekolekcje rozpoczęły się od 
wspólnej kolacji i przywitania grupy. 
Następnie udaliśmy się na pokut-
ną Drogę Krzyżową brzegiem rzeki 
Bug i ulicami Drohiczyna. Droga 
Krzyżowa bardzo zapadła wszyst-
kim w pamięć, ponieważ dotykała 
problemów tak naprawdę każdego 
z nas. Nikt nie ma życia usłanego 
różami i choćby ktoś starał się to 
ukrywać czy udawać, że jest OK, 
to czas tych rekolekcji był właśnie 
czasem zastanowienia się nad sobą 
i swoim prawdziwym życiem, a nie 
tym ukrytym pod maską wspaniałoś- 
ci. Dobrym momentem ku temu był 
czas przygotowania do spowiedzi, 
gdzie każdy mógł zastanowić się, 
co w jego życiu jest jeszcze maską, 
i przypiąć pinezkę na „górze kusze-

nia” Pana Jezusa, a później udać się 
do spowiedzi, gdzie dwóch kapła-
nów posługiwało w konfesjonale.

Kolejny dzień rekolekcji rozpo-
częliśmy wspólną modlitwą, śnia-
daniem i Mszą św. w kaplicy WSD, 
na którą przybyli również wolon-
tariusze przygotowujący się do 
Światowych Dni Młodzieży. Po Mszy 
św. zostaliśmy podzieleni na trzy 
grupy. Każda z grup odbyła szkole-
nie z pierwszej pomocy, wysłuchała 
konferencji ks. Karola i stworzyła 
portret superwolontariusza.

Jak to w  życiu często bywa, 
wszystko toczy się wokół jedzenia, 

więc kolejnym punktem spotkania 
był wspólny obiad, po którym mie-
liśmy chwilę czasu dla siebie. Kto 
i jak spędził ten czas, tylko jeden 
Pan Bóg wie, ale o godz. 15 zgro-
madził nas na kolejnej konferencji 
ks. Łukasza. Próbowaliśmy na niej 
zastanowić się nad tajemnicą Krzy-
ża. Po konferencji udaliśmy się do 
katedry na adorację poświęconą 
obronie życia nienarodzonych, włą-
czając się przez to w akcję „40 Dni 
dla Życia”. Po adoracji mieliśmy 
spotkanie z siostrami zakonnymi, 
które z racji Roku Życia Konsekro-
wanego pragnęły podzielić się świa-

dectwami swojej wiary i powołania. 
Na koniec dnia obejrzeliśmy film 
„Klik – i rób, co chcesz”.

Niedziela była dla nas czasem 
dobrego świętowania rozpoczęte-
go modlitwą, śniadaniem, a potem 
konferencją poświęconą tematowi 
Eucharystii. Dla nas to był także 
czas refleksji nad tym, jak każdy 
spędza niedzielę i  czy naszym 
miejscem spotkania z Bogiem jest 
kościół, a może Biedronka bądź 
Topaz? Ostatnim najważniejszym 
punktem spotkania była Msza św. 
w katedrze wraz alumnami WSD 
i miejscową ludnością.

Na koniec przyszedł czas wspól-
nego zdjęcia i rozstania. Każdy wró-
cił do swojego domu, a czy był to 
czas owocny, na pewno przyszłość 
i codzienne życie pokaże, bo życie 
każdego nas to temat na nasze włas- 
ne rekolekcje, a takie spotkanie jak 
to w Drohiczynie pomogło to sobie 
uświadomić. Trzeba zastanowić się, 
jak wygląda moja „góra kuszenia” 
i nie bać się z  Jezusem przez nią 
przejść. Dziękujemy członkom KSM 
za opiekę nad nami, a ks. Łukaszowi 
Suszko za ten wspólny czas, który 
chciał z nami spędzić i głębiej wpro-
wadzić w czas Wielkiego Postu.

Magdalena Murawska
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W rekolekcjach uczestniczyło ponad 30 osób

 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

Wielkopostne zatrzymanie

Czy wiesz, że...
Najstarszym kapłanem 
w diecezji drohiczyńskiej 
jest ks. Eugeniusz  
Moczulski, który ma  
95 lat i mieszka obecnie 
w Domu św. Antoniego 
w Drohiczynie.

DROHICZYN

W Parafialnym Uczniowskim Klubie Sportowym 
„Fides” Węgrów od września 2014 r. rozpoczęło 

naukę gry w szachy od podstaw 30 dzieci. Szachiści 
spotykają się na nauce godzinę w tygodniu w dwóch 
grupach. Zajęcia prowadzi Agnieszka Dżbik. Po 7 mie-
siącach szkolenia postanowiliśmy sprawdzić umiejętnoś- 
ci młodych adeptów królewskiej gry. Zorganizowaliśmy 
pierwszy w życiu dzieci Turniej Szachowy „Pierwszy 
Krok”. Zgłosiło się 20 dzieci. Najmłodszą była 4,5-letnia 

Żaneta Frąckiewicz. Turniej rozegraliśmy systemem 
szwajcarskim na dystansie 6 rund przy tempie gry 
30 minut na zawodnika. Sędziował Waldemar Kulik.

W kategorii dziewcząt I miejsce zajęła Aleksandra 
Żurawicka, II Zuzanna Dżbik, III Kinga Marchela. 
W kategorii chłopców I miejsce zajął Patryk Krawczak, 
II Bartosz Kodym, III Bartek Zasłonka. 

Turniej Szachowy „Pierwszy Krok” był bardzo dobrą 
okazją do zdobycia norm na kategorię. Normę na  
IV kategorię zdobyli Patryk Krawczak i Zuzanna Dżbik. 
Normę na V kategorię zdobyli zaś: Przemysław Sekuła, 
Bartek Zasłonka, Adrian Gajowniczek, Natalia Ołtusek, 
Paulina Dziewulska i Kinga Marchela. 

Każde dziecko otrzymało dyplom, maskotkę „Arcy-
miś” i książkę. Natomiast trzech najlepszych w kate-
goriach dziewcząt i chłopców puchary i medale. 

Gratulujemy serdecznie zdobycia kategorii. Cieszymy 
się z dobrych wyników i trzymamy kciuk i na kolejnych 
turniejach, m.in. na turnieju „Nadziei Wielkanocnej”.

Dziękujemy Waldemarowi Kulikowi za sędziowanie 
i Agnieszce Dżbik za przygotowanie dzieci do turnieju. 

Ks. Krzysztof Domaraczeńko

„Pierwszy Krok” w PUKS „Fides” Węgrów

Młodzi adepci królewskiej gry uczestniczyli 
w pierwszym w życiu turnieju szachowym
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