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P an Jezus po swoim wniebowstą-
pieniu nie pozostawił Kościoła 

bez opieki. W dniu Pięćdziesiątnicy 
na Maryję i Apostołów zstąpił Duch 
Święty. Uroczystość upamiętniającą 
to wydarzenie potocznie nazywamy 
Zielonymi Świątkami. Nazwa ta 
wywodzi się z obrzędów ludowych, 
związanych z modlitwą o urodzaje, 
gdy ołtarze przystrajano zielony-
mi gałązkami. To określenie ma 
też wymowę duchową – w tradycji 
chrześcijańskiej zieleń jest symbo-
lem życia, które w Kościele daje 
nam Duch Święty.

W naszych modlitwach zwracaj-
my się do Ducha Świętego. Może On 
nam ofiarować różne dary. W sakra-
mencie bierzmowania otrzymujemy 
je w pełnym wymiarze. Zwracajmy 
się, gdy potrzeba nam „światła” 
– przed egzaminami, niełatwymi 
wyborami i w trudnych sytuacjach. 
Za publiczne odmówienie w dniu 
dzisiejszym hymnu „O Stworzycie-
lu, Duchu, przyjdź” możemy uzy-
skać odpust zupełny. Przykładem 
dla nas niech będzie Najświętsza 
Maryja Panna, którą w poniedziałek 
po Niedzieli Zesłania Ducha Święte-
go czcimy jako Matkę Kościoła, tym 
bardziej że pod tym tytułem jest Ona 
główną patronką naszej diecezji.

Ks. Krzysztof Żero

Pokrzep stałością 
mocy swej...

L udzie od zawsze szukają czegoś, 
co ich fascynuje, co pozwala 
przeżyć wielką duchową przy-

godę. Zapewne w kręgu tych ocze-
kiwań i pragnień należy umieścić 
coraz częstsze i łatwiej dostępne 
spotkania, na których podejmowa-
na jest modlitwa w Duchu Świętym 
o uzdrowienie i uwolnienie. Szla-
chetny zamiar musi być jednak 
skonfrontowany z rzeczywistością 
duchową, gdzie tak mocno próbuje 
działać Zły. Otwarte serce człowie-
ka czasami nie zdaje sobie sprawy, 
kogo tak naprawdę przyjmuje... 
Sprawdzianem jest zawsze pra-
widłowość: tylko w Duchu Świę-
tym możemy wyznać, że naszym 
Panem jest Jezus – tylko i wyłącz-
nie On! 

Opis zesłania Ducha Świętego 
na Apostołów poprzedzony jest 
informacją o ich trwaniu na modli-
twie wraz z Matką Jezusa i innymi 
uczniami. Zebrani w Wieczerniku 
wypełnili ściśle zalecenie Mistrza, 
oczekując na obiecany Dar – na 
Pocieszyciela i Obrońcę. Rozgłasza-
nie „wielkich dzieł Bożych” wyma-
gało specjalnego uzdolnienia, mocy 
ducha i światła dla rozumu. Nad-
zwyczajne znaki, jakie towarzyszy-

ły przyjściu Parakleta, zmuszały 
obserwatorów do zadawania istot-
nych pytań: o przyczynę odwa-
gi przybyszów z Galilei, o źródło 
mądrości, które towarzyszyło ich 
nauczaniu. Ujawniony wtedy dar 
języków do dzisiaj fascynuje. Warto 
zauważyć, że pierwsze udzielenie 
Ducha Świętego, które dokonało 
się jeszcze przed Pięćdziesiątnicą, 
powiązane zostało z o wiele więk-
szym darem, jakim jest władza 
odpuszczania grzechów. Uczynił 
to Jezus, stając wśród Apostołów 
z  pozdrowieniem i  życzeniem: 
„Pokój wam!”. Był to początek misji 
– początek ewangelizacji. W roze-
słaniu misyjnym nie mogło zabrak-
nąć asystencji Ducha Świętego. On 
jedynie daje światło do rozeznania 
przychodzącego Jezusa i wskazuje 
na Jego prawdziwą naturę. Wyzna-

nie wiary w Bóstwo Chrystusa jest 
możliwe tylko dzięki Jego pomocy. 
Św. Paweł wskazuje na „chrzest 
w Duchu” jako nieodzowny ele-
ment budowania Kościoła.

Duch Święty nigdy nie chowa 
zazdrośnie dla siebie swych 
bogactw. Jego naturą jest niepo-
skromiona chęć obdarowywania. 
Ojciec i Syn czynią z Trzeciej Osoby 
Boskiej – za Jej radosną zgodą – dar 
dla człowieka. Czyż można się więc 
dziwić modlitewnemu wezwaniu 
z  sekwencji mszalnej: „oschłym 
wlej zachętę, ulecz serca ranę”? 
„Dawca łask drogich” pragnie, 
byśmy i my dzielili się z potrze-
bującymi swoją wiarą i wszelkimi 
dobrami. Ma to być wielkoduszne 
udzielanie – bez skąpstwa i bez 
zazdrości! 

 Ks. Tomasz Pełszyk

DAR 
OJCA 
I SYNA

w numerze: 

Rocznica ingresu bp. Tadeusza Pikusa 

Diecezjalny Dzień Skupienia Wspólnot Odnowy 
w Duchu Świętym Diecezji Drohiczyńskiej

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Żyjemy z Chrystusem na zie-
mi, z Nim umieramy i zmar-
twychwstajemy, ale również 
wpatrujemy się w Chrystusa, 
który wstępuje do nieba. Waż-
ne jest zatem, abyśmy umieli 
mocno chodzić po ziemi, 
ale wraz z Chrystusem umieli 
też patrzyć w niebo.

Bp Tadeusz Pikus 
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„Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; 
różne są też rodzaje posługiwania, 
ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, 
lecz ten sam Bóg, 
sprawca wszystkiego we wszystkich”  
  (1 Kor 12, 4-6)
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N awracajcie się i  wierzcie 
w Ewangelię” (Mk 1,15) – to 

hasło roku duszpasterskiego, ale 
i  temat wiosennego czuwania 
członków wspólnot maryjnych. 
Pierwsze takie czuwanie odbyło 
się w  pierwszą sobotę miesiąca 
maja w sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Łazówku, w dzień 
ustanowiony przez ówczesnego 
ordynariusza bp. Antoniego Dydy-
cza wspomnieniem Matki Bożej 
Łazówkowskiej. Na czuwanie przy-
było ok. 500 osób z dekanatów: 
łochowskiego, sokołowskiego, 
sterdyńskiego i  węgrowskiego 
oraz wielu kapłanów. Z  parafii 
w  Jabłonnie Lackiej pieszo przy- 
było 88 parafian z ks. Jerzym Cud-
nym. Piesza pielgrzymka przybyła 
także ze Sterdyni z wikariuszem 
ks. Przemysławem Łozą i siostrą ze 
Zgromadzenia Sióstr Opatrzności 
Bożej. Czuwanie rozpoczęła Eucha-

rystia pod przewodnictwem paste-
rza diecezji bp. Tadeusza Pikusa. Jej 
intencją przewodnią była modlitwa 
wynagradzająca Niepokalanemu 
Sercu Maryi za zniewagi i bluźnier-
stwa. W homilii przewodniczący 
celebry mówił m.in.: – Nawrócenie 
nasze to zwrócenie się do Boga, 
odwrócenie się od grzechu i przy-
jęcie zaproszenia Jezusa Chrystu-
sa, a tym zaproszeniem są słowa: 
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech co 
dnia bierze krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje!” (Łk 9,23). Jeśli kto chce 
– tu nie ma nakazu, to apel do 
wolności człowieka; chodź za Mną, 
odwróć się od tego, co zgubne. My 
dzisiaj żyjemy dobrze, syci, może 
i wina nie brakuje, jak w Kanie. 
Żyjemy sobie, jak pasażerowie na 
Titanicu 103 lata temu, bezpieczni, 
rozbawieni, ale nagłe zderzenie 
i  katastrofa. Czyja? – katastrofa 
ludzi, nie statku.

Po Eucharystii ks. Tomasz Peł-
szyk poprowadził modlitwę różań-
cową, rozważając tajemnice radosne 
Różańca św. Po blisko 2,5-godzin-
nej modlitwie nastąpiła przerwa. 
Miejscowy proboszcz ks. Robert  
Krasowski zaprosił uczestników 
do wiejskiej stodoły, gdzie czeka-
ły z wielkimi sercami parafianki 
tej niewielkiej parafii, z  gorącą 
kawą i herbatą przy stołach zasta-
wionych smakowitymi ciastami. 
Kolejny punkt programu realizował  
ks. Karol Lipczyński. Podczas kon-

ferencji, na przykładzie objawień 
Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie, 
przedstawił konsekwencje zlek-
ceważenia Bożego wezwania do 
nawrócenia. Mówił m.in.: – Matka 
Boża, aby przeszkodzić złemu 
duchowi w  jego złowieszczych 
planach, objawiając się w bardzo 
trudnych momentach dla ludzkości, 
przychodzi, aby nas ratować. Mary-
ja, ukazując się w Kibeho w Rwan-
dzie trzem miejscowym uczennicom 
gimnazjum, prosząc w ich języku 
o nawrócenie, apelowała: „Okażcie 
skruchę, żałujcie, żałujcie! Nawróć-
cie się, kiedy jest jeszcze czas”. 
Mówiła: „Dzisiaj wielu ludzi nie 
potrafi już prosić o przebaczenie. Ci 
ludzie znów krzyżują Syna Bożego. 
Przyszłam wam o tym przypomnieć 
szczególnie tu, w Rwandzie, gdyż 
znajduję tu jeszcze ludzi pokor-
nych, którzy nie są przywiązani 
do bogactw i pieniędzy”. Po konfe-
rencji miała miejsce kolejna uczta 
duchowa, pozwalająca bardziej 
przylgnąć do naszego Zbawiciela 
– adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, którą tradycyjnie prowa-
dził ks. Roman Kowerdziej. To czas, 
kiedy można prosić, dziękować, ale 
i wsłuchiwać się, co mówi Chrystus. 
Czuwanie zakończyliśmy Apelem 
Jasnogórskim i  rozjechaliśmy się 
w różne strony, zastanawiając się 
zapewne, czy jesteśmy gotowi na  
„katastrofę”.   

Renata Przewoźnik

II

niedziela podlaska

krótko
 BIELSK PODLASKI
9 maja w parafii pw. Miłosier-
dzia Bożego odbyło się uroczy-
ste zainaugurowanie sezonu 
motocyklowego 2015  
w naszej diecezji i rejonu  
północno-wschodniej Polski.  
Mszy św. w intencji moto- 
cyklistów przewodniczył  
bp Tadeusz Pikus.

MIEDZNA
9 maja w parafii pw. Zwia-
stowania Najświętszej Maryi 
Panny Pasterz diecezji udzielił 
ok. 70-osobowej grupie mło-
dzieży sakramentu dojrzałości 
chrześcijańskiej.

SEROCZYN STERDYŃSKI
10 maja w parafii pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego bp An- 
toni Dydycz przeprowadził wizy-
tację kanoniczną parafii. 

CIECHANOWIEC
10 maja w Muzeum Rolnictwa 
im. ks. Krzysztofa Kluka miały 
miejsce Jarmark św. Wojciecha, 
inaugurujący sezon turystycz-
ny, oraz Święto Lasu. Mszy św. 
w zabytkowym kościele na 
terenie muzeum w oprawie 
myśliwskiej przewodniczył  
bp Tadeusz Pikus. W spotkaniu 
uczestniczyli twórcy ludowi, 
kupcy, rzemieślnicy i ogrodni-
cy, a przez cały dzień wystaw-
com towarzyszyły występy 
zespołów folklorystycznych, 
kapel i muzyków.

POBIKRY
10 maja bp Tadeusz Pikus, 
w pierwszą rocznicę konse-
kracji kościoła, przewodniczył 
uroczystości odpustowej ku 
czci patrona św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika.

SIEMIATYCZE – MIELNIK
W dniach 10-11 maja oddział 
KSM przy parafii pw. św. An-
drzeja Boboli w Siemiatyczach 
zorganizował rowerowy wy-
jazd turystyczno-modlitewny 
do Mielnika i Serpelic.

Ks. Krzysztof Żero
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ŁAZÓWEK

Czuwanie wspólnot maryjnych

Na czuwanie przybyło ok. 500 osób z dekanatów: łochowskiego,  
sokołowskiego, sterdyńskiego i węgrowskiego oraz wielu kapłanów

Ks. Grzegorzowi Wierzbickiemu, 
wikariuszowi parafii konkate-

dralnej w Sokołowie Podlaskim, 
składamy wraz z darem modli-
twy serdeczne wyrazy współ-

czucia z powodu śmierci Mamy

ŚP. HALINY
Niech Dobry Bóg obdarzy  

śp. Halinę szczęściem  
wiecznym.

Redakcja „Niedzieli Podlaskiej”



www.niedziela.pl 24 maja 2015 . nr 21 (1066) niedziela 

M etropolia lwowski abp Mieczy-
sław Mokrzycki oraz dyrektor 

Caritas Spes Archidiecezji Lwow-
skiej ks. Wiesław Dorosz przesłali 
do dyrektora Caritas Diecezji Dro-
hiczyńskiej podziękowanie za oka-
zaną pomoc przesłaną na Ukrainę.

W piśmie tym czytamy: „Ze 
względu na obecną sytuacje 
w Ukrainie, w ostatnich miesią-
cach Caritas Spes Archidiecezji 
Lwowskiej pomaga uchodźcom ze 
wschodu Ukrainy i Krymu, liczba 

których ciągle się zwiększa. Poma-
gamy przede wszystkim poprzez 
zabezpieczenie tych osób żywnoś- 
cią, środkami czystości, odzieżą 
i pościelą. Pomagamy także przy 
organizacji ich nowych domów czy 
mieszkań.

Dlatego w sposób szczególny pra-
gniemy podziękować Caritas Diece-
zji Drohiczyńskiej na czele z dyrek-
torem ks. Łukaszem Gołębiewskim 
za otrzymaną pomoc humanitarną: 
żywność, środki czystości, odzież. 

Dzięki otrzymanej od was pomocy, 
która jest wyrazem waszej solidar-
ności z naszym Kościołem, mamy 
możliwość wspierać najbardziej 
potrzebujące rodziny.

Za okazaną pomoc jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy.

Potrzeby wciąż są bardzo duże. 
Dlatego też prosimy o dalsze wspar-
cie naszej działalności charytatyw-
nej w  tym trudnym dla Ukrainy 
czasie”. 

Oprac. ks. Mariusz Boguszewski 

III

wiadomości

Podziękowanie diecezji drohiczyńskiej za pomoc Ukrainie zapraszamy
 KURS 
W dniach 4-7 czerwca Diecezjal-
na Szkoła Nowej Ewangelizacji 
św. Józefa w Drohiczynie zapra-
sza na kurs „Jezus w czterech 
Ewangeliach”. Więcej informacji 
i formularz zgłoszeń na stronie 
internetowej: snedrohiczyn.pl. 

WEEKENDOWY KURS
W dniach 5-7 czerwca w Domu 
Duszpasterstwa Młodzieży 
„Porcjunkula” w Serpelicach nad 
Bugiem odbędzie się week-
endowy kurs przygotowujący 
do sakramentu małżeństwa. 
Zgłoszenia i informacje: Dom 
Duszpasterstwa Młodzieży 
„Porcjunkula”, Serpelice 89,  
08-220 Sarnaki, e-mail: 
domduszpasterstwa@gmail.
com, tel. 693-611-468. 

SPOTKANIE MŁODYCH
6 czerwca pod hasłem: „W imię 
Ducha Świętego” odbędzie 
się 19. Spotkanie Młodych na 
Lednicy. KSM naszej diecezji, jak 
co roku, organizuje wyjazd na 
Lednicę. Informacje i zgłosze-
nia: Wioleta Pietraszko, e-mail: 
w.pietraszko@ksm-drohiczyn.
pl, tel. 508-456-496 lub (85) 
655-77-55.

LEKTORZY
6 czerwca w katedrze w Drohi-
czynie odbędzie się uroczyste 
ustanowienie ministrantów 
w posłudze lektorskiej. O godz. 
15 Mszy św. ze specjalnym 
błogosławieństwem będzie 
przewodniczył bp Tadeusz 
Pikus. Ks. Marcin Szymanik – 
diecezjalny duszpasterz służby 
ołtarza do udziału w Mszy św. 
zaprasza szczególnie kapłanów 
z parafii kandydatów oraz rodzi-
ny lektorów. 

DLA ŻYCIA I RODZINY
7 czerwca w Sokołowie Pod-
laskim odbędzie się Marsz dla 
Życia i Rodziny połączony z Fe-
stynem Rodzinnym oraz Dniem 
Dziecka. Marsz wyruszy o godz. 
15 spod konkatedry w kierunku 
Domu Miłosierdzia. 

Ks. Krzysztof Żero

KORYTNICA – GÓRKI GRUBAKI
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P ierwszy Wieczór Chwały odbył się 
w kościele w Sarnakach w sobotę 

25 kwietnia. Spotkanie zorganizo-
wała Wspólnota Przyjaciele Oblu-
bieńca. Wspólnoty takie zawiązano 
wiosną 2014 r. w kilku miejscach 
w diecezji, są to Łochów, Sarnaki, 
Siemiatycze, Węgrów. Wspólnoty 
powstały po przejściu etapu przygo-
towującego, jakim było Seminarium 
Odnowy Wiary. Przez kilka miesięcy 
grupy osób poszukujących swoje-
go miejsca w Kościele modliły się, 
rozważały Słowo Boże i prosiły, by 
Pan wskazał drogę, którą mają iść. 
Po cyklu systematycznych spotkań 
zawiązały się wspólnoty Przyjaciół 
Oblubieńca. 

W kwietniu Przyjaciele Oblubień-
ca zorganizowali pierwszy diece-
zjalny Wieczór Chwały. Spotkanie 
rozpoczęła Msza św. sprawowana 
przez kapłanów, którzy na co dzień 
opiekują się wspólnotami w swoich 
parafiach. Wierni z wielką uwagą 
wysłuchali konferencji ze świa-
dectwem o. Jacka ze Zgromadze-
nia Braci Mniejszych Kapucynów. 
Tematem konferencji było życie we 
wspólnocie.

Po wystawieniu Najświętszego 
Sakramentu rozpoczęły się adora-
cja i modlitwa uwielbienia pełna 
wezwań do Boga Ojca. Moderatorzy 
prowadzili tę modlitwę, zachęca-
jąc do wypowiadania spontanicz-

nych wezwań. Wieczór wypełniała 
też muzyka, którą przygotowała 
grupa pod kierunkiem Łukasza 
Kraujutowicza, organisty z parafii 
pw. św. Andrzeja Boboli w Siemia-
tyczach. W czasie tego wieczoru 
kapłani posługiwali w konfesjona-
łach i wielu obecnych skorzystało 
z sakramentu pokuty. Czas płynął 
szybko i dopiero po około trzech 
godzinach wierni nieśpiesznie  
opuścili kościół.

Był to pierwszy wspólnotowy 
Wieczór Chwały, ale nie ostatni – 
zapewniają Przyjaciele Oblubieńca 
i umocnieni tym spotkaniem już 
planują kolejne. 

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

M łodzież z oddziału Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży w Korytnicy na zaproszenie dyrektor 

Bożeny Rudnik gościła w Szkole Podstawowej im. 
Księdza Biskupa Franciszka Jaczewskiego w Gór-
kach Grubakach. Na zaproszenie dzieci i rodziców, 
a także samych nauczycieli młodzież przygotowała 
bajkę, zatytułowaną „Kopciuszek”, którą wystawiła 
przed uczniami. Było to niezwykłe wydarzenie, które 
pozwoliło uśmiechnąć się dzieciom pośród codzien-
ności, a dla młodych z KSM-u, którzy przygotowali 
się, nie tylko ucząc się ról, ale też przebierając się 
i przygotowując rekwizyty, stanowiło wyzwanie.

W tym miejscu chcielibyśmy z serca podziękować 
dyrektor Bożenie Rudnik za zaproszenie do szkoły, 
rodzicom za pyszne ciasto, a dzieciom za piękne 
przyjęcie.  Ks. Piotr Jarosiewicz

Wieczór Chwały

„Kopciuszek” pośród uczniów

SARNAKI

Przedstawienie dostarczyło wiele radości
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Siemiatycze

W Siemiatyczach obchody rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja rozpoczęto od 

Eucharystii w  kościele pw. św. Andrzeja 
Boboli. Koncelebrze przewodniczył bp Antoni 
Dydycz. Przy stole Pańskim stanęli też ks. Ta- 
deusz Kocuk, ks. Łukasz Gołębiewski, ks. To- 
masz Szmurło, ks. Piotr Wójcik. Wśród wier-
nych uczestniczących w Eucharystii obecni 
byli przedstawiciele władz, delegacje zakła-
dów pracy i poczty sztandarowe. 

W homilii bp Dydycz wspominał burzliwe 
i krwawe losy Polski i Polaków. Podkreślał 
przy tym, jak ważne dla naszej Ojczyzny były 
odniesienia do Matki Najświętszej. Mówił 
o pieśni „Bogurodzica”, która przez wieki 
była dla Polaków jak hymn narodowy. Przypo-
mniał, że pierwszy w naszych dziejach order 
nosił tytuł Immaculata, tj. Order Niepokalanej, 
i przez wiele lat był najwyższym odznacze-
niem nadawanym w Rzeczypospolitej. 

Tradycyjnie po zakończeniu uroczystości 
w kościele mieszkańcy Siemiatycz i okolic 
zebrali się przy pomniku Tadeusza Kościuszki. 
Ta część obchodów rozpoczęła się przemar-
szem delegacji i odśpiewaniem hymnu pań-
stwowego oraz okolicznościowymi przemó-
wieniami. Następnie przedstawiciele władz, 
zakładów pracy, instytucji i organizacji zło-
żyli symboliczne kwiaty pod pomnikiem. Na 
zakończenie tej części miejskich uroczystości 
zaprezentowali się członkowie Siemiatyckie-
go Towarzystwa Hippicznego „Szwadron”. 
Stowarzyszenie od kilku lat ubogaca miej-
skie uroczystości i przybliża mieszkańcom 
niepowtarzalny klimat polskiej kawalerii.

Po południu odbył się koncert w wykona-
niu Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojcie-
cha Kilara w Siemiatyczach, Zespołu Pieśni 
i Tańca „Małe Podlasie” i Orkiestry Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Na placu przed Szkołą 
Muzyczną można było usłyszeć utworzy pol-
skich kompozytorów w wykonaniu uczniów 
Szkoły Muzycznej, a dzieci i młodzi z „Małego 
Podlasia” jak zawsze zachwycali tańcem, 
strojami, energią i zaangażowaniem.  

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

Sokołów Podlaski

U roczyste obchody 224. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja 

rozpoczęły się w Sokołowie Podla-
skim Mszą św. w intencji Ojczyzny, 
sprawowaną w kościele konkate-
dralnym parafii pw. Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny 
przez ks. Andrzeja Krupę, pro-
boszcza. Okolicznościową homilię 
wygłosił ks. Grzegorz Wierzbicki, 
wikariusz parafii, który – nawiązu-
jąc do zbliżającej się 1050. rocznicy 
przyjęcia przez Polskę chrześcijań-
stwa i aktu zawierzenia Rzeczpospolitej Maryi 
przez króla Jana Kazimierza – stwierdził, że 
nasz naród ma prawo wyznawać swoją wiarę. 

Po nabożeństwie uczestnicy obchodów 
(przedstawiciele parlamentu, władz samo-
rządowych miasta, powiatu i gminy Sokołów 
Podlaski, partii politycznych, szkół, straży, 

nadleśnictwa, policji, innych instytucji i sto-
warzyszeń, kombatanci, harcerze, mieszkańcy 
miasta) w uroczystym przemarszu z pocztami 
sztandarowymi udali się pod sokołowskie 
pomniki: Armii Krajowej, ks. Stanisława Brzó-
ski i Czynu Niepodległościowego, gdzie złożyli 
wiązanki kwiatów.  Jadwiga Ostromecka

Bielsk Podlaski

Obchody powiatowe narodowego święta 
Konstytucji 3 maja rozpoczęły się nabo-

żeństwem w  intencji Ojczyzny w  cerkwi  
św. Archanioła Michała, a następnie Mszą św.  
za Ojczyznę w bazylice pw. Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny i  św. Mikołaja. Po 
Mszy św. miały miejsce uroczystości pod 
pomnikiem Niepodległości Polski.

Mszę św. w intencji Ojczyny sprawowali 
bielscy proboszczowie pod przewodnictwem 

ks. Dariusza Kujawy, proboszcza parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego. W  Mszy św. uczest-
niczyli włodarze powiatu, miasta i  gminy, 
przedstawiciele służb mundurowych, insty-

tucji życia miasta i  regionu, samorządu, 
stowarzyszeń, weterani, harcerze, poczty 
sztandarowe, młodzież, mieszkańcy powiatu 
i miasta.

– Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! 
Dziś w ojczyźnie naszej od Bałtyku po gór 
szczyty rozbrzmiewa to wyznanie naszych 
serc. Rozbrzmiewa nie tylko na bielskiej 
ziemi, ale także i tam, gdzie żyją i modlą się 
dzieci polskiego narodu, dzieci emigracji tej 
dawnej, wolnościowej, i  obecnej, zarobko-
wej, za pracą i chlebem – mówił w homilii 
ks. Zbigniew Karolak, proboszcz parafii pw. 
Najświętszej Opatrzności Bożej. 

Po Mszy św. złożono kwiaty pod pomni-
kiem św. Jana Pawła II, po czym uczestnicy 
uroczystości przy akompaniamencie Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej działającej przy bielskim 
Zespole Szkół nr 1 im J. K. Piłsudskiego przeszli 
w miejsce głównych obchodów pod pomnik 
Niepodległości Polski, mieszczący się na skwe-
rze im. Izabeli Branickiej. Tam po okolicznoś- 
ciowych przemówieniach część artystyczną 
przedstawili uczniowie II Liceum Ogólnokształ-
cącego im. B. Taraszkiewicza. Na zakończenie 
uroczystości włodarze powiatu, miasta i gminy, 
delegacje samorządów i bielskich instytucji, 
przedsiębiorstw, placówek oświatowych oraz 
innych organizacji złożyli wieńce i kwiaty przed 
pomnikiem Niepodległości Polski.

 Tadeusz Szereszewski
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Pod pomnikiem św. Jana Pawła II złożono 
kwiaty i zapalono znicze

Po zakończeniu uroczystości w kościele 
mieszkańcy Siemiatycz i okolic zebrali się 
przy pomniku Tadeusza Kościuszki

Po nabożeństwie uczestnicy obchodów udali się pod 
sokołowskie pomniki, m.in. Czynu Niepodległościowego
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Bp Tadeusz Pikus objął kano-
nicznie diecezję drohiczyńską 
24 maja 2014 r. Uroczysty 
ingres do katedry pw. Trójcy 
Świętej w Drohiczynie odbył się 
dzień później 

Uczestniczyli w nim nuncjusz apostolski 
w Polsce abp Celestino Migliore, księża 
biskupi z Białorusi i Ukrainy oraz człon-

kowie Konferencji Episkopatu Polski. Obecna 
była liczna grupa duchowieństwa z różnych 
diecezji, nie zbrakło reprezentantów zako-
nów męskich i żeńskich, parlamentarzystów, 
władz państwowych z wojewodami podlaskim 
i mazowieckim, władz samorządowych róż-
nych szczebli, delegacji polskich uczelni, służb 
mundurowych, reprezentantów instytucji, 
organizacji i  stowarzyszeń oraz kapłanów 
prawosławnych. Obecna była też wdowa 
po prezydencie RP na uchodźstwie Karoli-
na Kaczorowska, przybyły bractwa kurkowe 
z całej Polski. 

Ojciec Święty Franciszek 29 marca 2014 r. 
mianował dotychczasowego biskupa tytular-
nego Lisinii, pełniącego obowiązki biskupa 
pomocniczego archidiecezji warszawskiej 
Tadeusza Pikusa, biskupem drohiczyńskim, 
dziękując równocześnie za dotychczasową 

posługę bp. Antoniemu Dydyczowi. Bp Tade-
usz Pikus jest trzecim w historii biskupem 
diecezji drohiczyńskiej, od czasu jej powo-
łania przez Ojca Świętego św. Jana Pawła II 
w 1991 r. z części diecezji pińskiej i powięk-
szenia jej o  dekanaty diecezji siedleckiej 
w 1992 r. Wówczas to pierwszym biskupem 
drohiczyńskim został wieloletni administra-
tor apostolski diecezji pińskiej z  siedzibą 
w  Drohiczynie bp Władysław Jędruszuk, 
którego po śmierci zastąpił bp Antoni Pacyfk 
Dydycz OFMCap. 

Bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus urodził się 
l września 1949 r. w Zabielu, parafia Doli-
stowo w archidiecezji białostockiej, jako syn 
Bronisława i Stanisławy z domu Gudel. Po 
ukończeniu Wyższego Metropolitalnego Semi-
narium Duchownego w Warszawie święcenia 
kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 r. z rąk  
bp. Jerzego Modzelewskiego. Święcenia bisku-
pie przyjął 8 maja 1999 r. w archikatedrze 
św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk kard. 
Józefa Glempa, prymasa Polski. Wspókonse-
kratorami byli biskup warszawsko-praski 
Kazimierz Romaniuk oraz biskup włocławski 
Bronisław Dembowski. Zawołaniem biskupim 
bp. Tadeusza Pikusa, umieszczonym pod her-
bem, są słowa: „Surrexit Dominus vere” – Pan 
prawdziwie zmartwychwstał.

W homilii podczas ingresu Ksiądz Biskup 
powiedział: – Nie pozwalajmy, by nad nami 
panowało dziedzictwo uprzedzeń, niezgody 
czy nienawiści, nie pozwalajmy, by ktoś nam 
odebrał życzliwość i szacunek do drugiego 
człowieka. Nie wolno nam bać się prawdy 
rozpoznanej i podawanej w duchu miłości 
Bożej. Trzeba nam godnie i  godziwie żyć 
na miarę uczniów Chrystusa. (…) Niech 
Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła, 
Patronka diecezji drohiczyńskiej, bł. ks. Ig- 
nacy Kłopotowski, syn tej ziemi, oraz nowi 
święci Jan XXIII i Jan Paweł II kierują nas na 
drogę zbawienia, którą jest Jezus Chrystus, 
Ten, który prawdziwie zmartwychwstał, oraz 
niech upraszają Trójcę Przenajświętszą o bło-
gosławieństwo i stałą opatrzność dla Kościoła 
drohiczyńskiego i wszystkich mieszkańców 
tej pięknej krainy. 

Rocznica ingresu stanowi okazję do zło-
żenia życzeń Pasterzowi Kościoła drohiczyń-
skiego, aby czerpał radość z  wybrania do 
tej misji przez Boga oraz otwarcia się na 
wszelkie Jego łaski, związane z powierzo-
ną posługą, a podczas posługi duszpaster-
skiej i  spotkań z  mieszkańcami Podlasia 
i Mazowsza pełen mocy mógł przekazywać 
wszystkim nadzieję daną przez Zmartwych- 
wstałego!  I

V

rocznica

ROCZNICA INGRESU 
BP. TADEUSZA PIKUSA

W podziemiach drohiczyńskiej katedry
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NASZE 
CREDO

Na to spotkanie przybyli członkowie 
wspólnot: „Dobry Pasterz” z Bielska 
Podlaskiego, „Effata” z  Hajnówki, 

„Radość w Panu” z Sokołowa Podlaskiego 
oraz z Węgrowa i Hodyszewa. Gospodarzem 
spotkania była ciechanowiecka wspólnota 
„Emmanuel”. Gośćmi, a zarazem osobami gło-
szącymi konferencje byli ks. Andrzej Witerski, 
koordynator wspólnot Odnowy w Duchu Świę-
tym naszej diecezji, oraz Danuta Zajkowska 
z Białegostoku, wieloletni koordynator biało-
stockiej Odnowy w Duchu Świętym. Wielką 
radością dla nas była obecność kapłanów 
– ks. Henryka Wojnowskiego, duchowego 
opiekuna sokołowskiej wspólnoty, oraz ks. Ja- 
nusza Szymańskiego – opiekuna wspólnoty 
ciechanowieckiej. 

Spotkanie rozpoczęło się wzajemnym powi-
taniem, zawiązaniem wspólnoty i modlitwą 
uwielbienia Pana Jezusa, który nas zgro-
madził. Przyzywaliśmy też Ducha Świętego 
i wstawiennictwa Maryi, abyśmy ten dzień 
mogli jak najlepiej przeżyć i zrozumieć gło-
szone do nas treści. W programie dnia sku-
pienia były m.in. dwie konferencje, Msza św. 
poprzedzona Koronką do Bożego Miłosierdzia. 
Po smacznym obiedzie był czas na spotkania 
w grupach dzielenia, pytania i odpowiedzi oraz 
wspólnotowe rozmowy związane z podjętym 
tematem.

Nasze Credo – nasz styl życia
Pierwszą konferencję pt. „Nasze Credo – nasz 
styl życia” wygłosiła Danuta. Na wstępie swego 
wystąpienia powiedziała, że idea „Naszego 
Credo” wzięła swój początek ze spotkań zespołu 
odpowiedzialnych za grupy Odnowy z terenu dzi-

M atka Boża czczona jest w  wielu miej-
scach na świecie. Są to wielkie sanktu-

aria przyciągające rzesze wiernych i skromne 
świątynie, w których od wieków, z  poko-
lenia na pokolenie, 
uwielbia się Boga  
w  objęciach Matki 
Maryi. Do tej dru-
giej kategorii należy  
sanktuarium Matki 
Zbawiciela w Doma-
nowie. To tam wkrót-
ce skronie Maryi Koś- 
ciół przyozdobi ko- 
ronami, potwierdza- 
jąc Jej owocną obec-
ność w sprawie zba- 
wienia zarówno miej- 
scowych parafian, 
jak i pątników mod- 
lących się przed 
łaskami słynącym 
obrazem Madonny 
z Dzieciątkiem.

Sanktuaria nie 
rodzą się w  jednej 
chwili. Są one owo-
cem wielowiekowej 
więzi pomiędzy Bo- 
giem i człowiekiem. 
Ta więź jest owocem dialogu, który ze strony 
Boga ma formę oferty zbawczej, wyzwolenia 
człowieka z wszelkich ograniczeń, braków, tak 
by żył pełnią godności Bożego dziecka; ze stro-
ny człowieka wyraża się w postawie modlitwy, 
przyjmowania i przeżywania sakramentów 
świętych, tworzenia wspólnoty zbawienia na 
poziomie własnej rodziny i parafii, kierowaniu 
się w całym życiu zasadami ewangelicznymi 
i stałą orientacją na wartości chrześcijańskie. 
Na ziemi domanowskiej zbawczy dialog trwa 
nieprzerwanie od prawie sześciu wieków. 
Trzeba przecież docenić przedsanktuaryjny 
czas przygotowania miejsca i ludzi na szcze-
gólny znak Bożej łaski.

Na podstawie badań historycznych wykaza-
no, że Domanowo i okoliczne wioski powsta-
wały wskutek napływu ludności z Mazowsza, 
która zwłaszcza w drugiej połowie XIII wieku 
licznie szukała na Podlasiu przestrzeni życio-
wej. Jedni otrzymywali te ziemie z nadania, 
inni sami zajmowali niezagospodarowane 

dotychczas tereny i organizowali swoje życie 
rodzinne, tworzyli sąsiedztwa tak ważne 
wówczas zwłaszcza w chwilach zagrożenia. 
Nie znamy ich imion i nazwisk. Jednym z nich 

był z  pewnością 
Doman, którego 
ród dał począ-
tek późniejszej 
wsi z  kościołem 
parafialnym. Nie 
poznamy ich cech 
charakterologicz-
nych ani osiągnięć 
życiowych. Porów-
nując jednak ze 
współczesną emi-
gracją, możemy 
stwierdzić, że naj-
częściej zdolność 
do opuszczania 
gniazda rodzinne-
go uzyskują ludzie 
odważni, z włas- 
nym pomysłem 
na życie, ale też 
i niezaradni życio-
wo, których sama 
rodzina czasami 
wypycha w świat 
w nadziei, że tam 

szybciej uzyskają samodzielność. Na ziemie 
szerokiego pogranicza Polski i Litwy napły-
wali też, w znacznie mniejszych ilościach, 
osadnicy z Rusi. Nie stworzyli oni jednak 
swoich ośrodków kulturowo-religijnych, ale 
z biegiem czasu przyjmowali kanon kultury 
polskiej. Jedna cecha łączyła ich wszystkich. 
Byli chrześcijanami. Przybyli bez złota i sre-
bra, ale z rękami gotowymi do ciężkiej pracy 
w lesie, na polu i zagrodach i z wiarą w Boga 
w Trójcy Świętej Jedynego, i miłością do Bogu-
rodzicy Dziewicy Maryi. To wystarczyło, aby 
puszczę uczynić ziemią poddaną, służącą 
wyżywieniu rodzin, aby stworzyć miejsce 
godne człowieka.

Bóg błogosławił ich pracy. Rodziny się 
powiększały, rody zaludniały coraz to nowe 
przestrzenie. Opiekę duszpasterską otrzymy-
wali od kapłanów z grodu Brańsk i z Rudki. 
Po upływie wieku dojrzeli do utworzenia 
własnej parafii.  

Cdn.

PANI DOMANOWSKA. 
DROGA DO KORONACJI (CZ. 1)

KS. ANDRZEJ ULACZYK
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siejszych diecezji i archidiecezji: warszawskiej, 
warszawsko-praskiej, łowickiej, białostockiej, 
warmińskiej i elbląskiej zrzeszonych w Federacji 
„Wieczernik” z siedzibą w Magdalence. „Nasze 
Credo” zostało wówczas potwierdzone przez 
kard. Józefa Glempa, z  jednoczesnym błogo-
sławieństwem dla tych, którzy ten styl życia 
podejmą. W 1995  r. również abp Stanisław 
Szymecki, metropolita białostocki, wyraził zgodę 
na kierowanie się w życiu zasadami zawartymi 
w „Naszym Credo” przez członków grup Odnowy 
w Duchu Świętym archidiecezji białostockiej na 
zasadzie dobrowolności. W dalszej części konfe-
rencji prelegentka wyjaśniła, że „Nasze Credo” 
wyraża się w zobowiązaniach, które podejmują 
członkowie grup Odnowy po 2-3-letniej forma-
cji we wspólnotach. Zobowiązania wypływają 
z pragnienia, aby łaska Odnowy mogła wydać 
jak najobfitsze owoce. Stanowi to również znak 
jedności i pomaga w usystematyzowaniu życia 
wewnętrznego dla tych, którzy ten styl życia 
podejmują. Przyrzeczenia są składane na rok i co 
roku ponawiane. Proponując podjęcie „Naszego 
Credo”, zachęcała do współpracy z łaską Boga, 
aby łaska Odnowy nie została zmarnowana, 
lecz stale wzrastała. Danuta przypomniała, że 
treści „Naszego Credo” są już nam dobrze znane, 
ponieważ bazują na podstawach Rekolekcji 
Ewangelizacyjnych Odnowy (REO) i koncentrują 
się na następujących treściach: Bóg jest miłością; 
Jezus jest Panem i jedynym Zbawicielem czło-
wieka; Duch Święty działający dzisiaj; Kościół 
miejscem świadectwa i służby chrześcijanina; 
Nasza misja, którą jest ewangelizacja w szero-
kim wymiarze. 

11 punktów – 11 zobowiązań
Z drugiej konferencji, którą wygłosił ks. Andrzej 
Witerski, dowiedzieliśmy się, czego dotyczy 
„Nasze Credo”. W bardzo prosty i przystępny 
sposób wyjaśnił nam każdy z 11 punktów, 
w których zawarte są zobowiązania. Brzmią 
następująco: 

1. Codzienna modlitwa dziękczynna i wielbią-
ca jako odpowiedź na Boga obecnego w naszym 
życiu.

– rachunek sumienia,
– Słowo Boże w formie refleksji, medytacji, 

„lectio divina” czy w innej formie,
– jedna z  wybranych form modlitwy za 

Kościół (jedna z godzin brewiarza, „Anioł Pań-
ski”, Różaniec, Apel Jasnogórski, Eucharystia 
w wybrany dzień powszedni).

2. Podejmowanie rozeznawania przed waż-
niejszymi decyzjami życiowymi.

3. Troska o żywą pobożność do Ducha Świę-
tego i Maryi.

4. Podjęcie konkretnego zaangażowania apo-
stolskiego, które byłoby przejawem ewangeli-
zacji (włączenie się w konkretną działalność 
Kościoła czy wspólnoty).

5. Troska o  to, by praca zawodowa, życie 
rodzinne lub inne formy służby bliźniemu sta-
wały się drogą ku Bogu i miejscem zjednoczenia 
z Nim.

6. Podjęcie określonej formy życia we wspól-
nocie (w grupie modlitewnej, w grupie dzie-
lenia).

7. Troska o pełny udział w Eucharystii i o ado-
rację Najświętszego Sakramentu co jakiś czas.

8. Troska o uczestnictwo w sakramencie 
pokuty i pojednania co miesiąc oraz – o ile 
to możliwe – o kierownictwo duchowe.

9. Poznawać nauczanie papieża i własnego 
biskupa.

10. Dbać o udział w rekolekcjach zamknię-
tych przynajmniej raz na dwa lata.

11. Dziesiątą część własnych dochodów 
przeznaczać na rzecz Boga i ubogich.

„Nasze Credo” przeżywamy jako ideał, ku 
któremu pragniemy zdążać. Przewiduje się 
możliwość przyjęcia zobowiązań obejmują-
cych wszystkie punkty lub tylko wybrane.

W tym dniu na tym etapie zakończyli-
śmy temat „Nasze Credo”. Postanowiliśmy 
rozważać w sercu podane treści, powracać 
do nich i  w  przyszłości podjąć konkretne 
zobowiązania. 

Modlitwą dziękczynienia Bogu i ludziom 
zakończyliśmy nasz dzień skupienia. Rozjeż-
dżając się do swoich miejscowości, wzajem-
nym pocałunkiem i uściskami pożegnaliśmy 
się ze sobą, bowiem do takiego gestu zachę-
cało tego dnia Boże Słowo.

Jadwiga Porzezińska, 
koordynator diecezjalny

VII

Odnowa w Duchu Świętym

W Ciechanowcu 25 kwietnia odbył się Diecezjalny 
Dzień Skupienia Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji 
Drohiczyńskiej. Takie spotkania odbywają się co roku. 
Tym razem podejmowaliśmy temat „Nasze Credo”
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Spotkanie rozpoczęło się modlitwą uwiel-
bienia Pana Jezusa, który nas zgromadził

Uczestnicy spotkania przybyli z  różnych 
wspólnot z terenu diecezji

Konferencję głosił ks. Andrzej Witerski, 
koordynator wspólnot Odnowy w Duchu 
Świętym w diecezji drohiczyńskiej
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W czwartek 7 maja pracownicy 
Nadleśnictwa Sokołów udzia-

łem w uroczystej Mszy św. w swo-
jej intencji rozpoczęli obchody 
70-lecia nadleśnictwa.

Nabożeństwo było sprawowane 
w kościele pw. Najświętszego Zba-
wiciela w Zembrowie. Na terenie 
parafii Zembrów mieszka nadleś- 
niczy Robert Płocki. Nadleśnic-
two Sokołów zostało utworzone 
w 1945 r. z dawnych lasów państwo-
wych – uroczysk: Wymysły, Wilczy 
Kąt, Gródek i Czekanów o ogól-
nej powierzchni prawie 250 ha  
oraz z  lasów upaństwowionych 
w  wyniku reformy rolnej na 
podstawie dekretu PKWN z dnia  
6 września 1945 r. W skład nad-
leśnictwa weszły przede wszyst-
kim lasy z majątków: Przeździat-
ka, Repki, Kurowice, Kupientyn. 
Pierwszym nadleśniczym został 
Józef Wojciechowski (przed wojną 
leśniczy w   prywatnych lasach 
Zbigniewa Malewicza, właściciela 

majątku Przeździatka). Jednocześ- 
nie na północy powiatu soko-
łowskiego w  1945  r. powstało 
drugie nadleśnictwo, z  siedzibą 
w Kosowie Lackim. Przejęło ono 
w posiadanie rozległe lasy prywat-
ne, dobrze urządzone lasy mająt-

ków w Ceranowie i Sterdyni – lasy 
ceranowskie i puszczę sterdyńską 
(ponad 2500 ha). Nadleśniczym 
Nadleśnictwa Kosów był wówczas 
Jan Sokołowski. Na przełomie lat 
1945 i  1946 oba nadleśnictwa 
połączono.  

Tego dnia w  zembrowskiej 
świątyni zrobiło się zielono od 
mundurów i okolicznościowych 
dekoracji. Pracownicy sokołow-
skiego nadleśnictwa przybyli 
razem z  rodzinami, a  Liturgia 
miała uroczystą oprawę. W kaza-
niu ks. Piotr Arbaszewski, pro-
boszcz parafii, podkreślił m.in., 
że praca w  lesie to bliskość 
z naturą, której człowiek też jest 
częścią. Zaznaczył, że natura nie 
da się oszukać; Pan Bóg ustano-
wił pewne prawa, których nie 
można zmieniać bez następstw. 
Dodał też, że lasy to ogólnona-
rodowe dobro, a do ich właści-
wego funkcjonowania potrzeba 
ładu, harmonii i właściwej pie-
lęgnacji. Podkreślał, że leśnicy, 
czyli ludzie w  mundurach, są 
posłani, aby pilnować harmonii 
lasu. W kazaniu wspomniał też 
o  zagrożeniach, jakie niosłaby 
prywatyzacja lasów. – Życzę, 
żebyście w pracy odnaleźli har-
monię ducha i etos pracy ludzkiej, 
która dobrze wykonana może być 
uwielbieniem Boga i dziękczynie-
niem Stwórcy, ekspiacją za grzech 
i źródłem działalności charyta-
tywnej. Niech Pan Bóg błogosławi 
wam wszystkim w dziele pięknej 
pracy w  lesie – powiedział na 
zakończenie. Do przybyłych pra-
cowników leśnych i  ich rodzin 
serdeczne słowa skierował też 
ks. Jan Wasilewski, wiele lat 
pracujący na Białorusi, „gdzie 
lasów dużo”...

Jadwiga Ostromecka
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Na jubileusz pracownicy sokołowskiego nadleśnictwa przybyli razem 
z rodzinami
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Nadleśnictwo Sokołów Podlaski świętuje jubileusz

W imieniu Publicznego Gim-
nazjum im. Jana Pawła II 

w  Korytnicy mamy zaszczyt 
zaprosić wszystkich uczniów 
gimnazjów i szkół podstawowych 
na 7. Gminny Przegląd Piosenki 
Obcojęzycznej, który odbędzie 
się 12 czerwca w naszej szkole. 
Podstawowe cele konkursu to: 
prezentowanie umiejętności języ-
kowych i  wokalnych uczniów, 
promowanie aktywności twór-
czej wśród dzieci i  młodzieży, 
zainteresowanie i  motywowa-
nie uczniów do nauki języków 
obcych, doskonalenie sprawności 
językowych oraz zainteresowanie 
uczniów kulturą innych obsza-
rów językowych. Warunki uczest-
nictwa: wykonawcy występują 
w  trzech grupach wiekowych: 
uczniowie przedszkoli; klas I-III 
szkół podstawowych i IV-VI szkół 
podstawowych; uczniowie klas 

I-III gimnazjum. 
Każdy uczestnik 
przeglądu prezen-
tuje jeden wybrany 
utwór w  językach 
angielskim lub 
rosyjskim. Czas wy- 
stępu nie powi-
nien przekraczać 
5 minut. W każdej 
grupie wiekowej 
przyznane zosta-
ną miejsca I, II i III 
w kategorii solista. 
Z  każdej szkoły dopuszcza się 
dwóch wykonawców w  danej 
kategorii wiekowej. Podkładem 
muzycznym podczas przesłu-
chań konkursowych może być 
akompaniament lub nagranie 
instrumentalne na płycie CD lub 
pendrivie (niedopuszczalne są 
nagrane partie drugiego głosu 
oraz chórków lub używanie ory-

ginalnych nagrań 
jako podkładu do 
śpiewu). Uczest-
nicy zapewnia- 
ją sobie podkład 
muzyczny we włas- 
nym zakresie i ma- 
ją obowiązek do- 
starczenia go na  
płycie CD lub pen- 
drivie. Płyty po- 
winny być opisa-
ne: wykonawca, 
tytuł piosenki, 

szkoła. W  przerwie zapewnia-
my poczęstunek dla uczniów 
i opiekunów.

Bliższe informacje pod nr. tel. 
(25) 661-24-94 – Dorota Żmuda, 
Izabella Derlatka, Anna Radzio, 
e-mail: sekretariatpgk@op.pl; 
ks. Piotr Jarosiewicz – Facebook, 
e-mail: jarosz84@gmail.com.

Ks. Piotr Jarosiewicz

7. Gminny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej w Korytnicy
ZAPROSZENIE


