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Od kiedy pojawił się na ziemi człowiek, 
obserwujemy nieustanną walkę o  jego 
duszę. Dzisiaj to zmaganie się dobra ze 

złem przybrało spektakularny wymiar, ponieważ 
przeciwko Bogu i naturze wykorzystuje się – obok 
przejaskrawionego ponad wszelkie normy poczu-
cia wolności – nawet prawo stanowione przez 
rozmaite gremia tego świata. Cierpliwość Stwórcy 
jest zadziwiająca: zamiast karać i udowadniać 
swoje racje, woli poruszać rozum i sumienie czło-
wieka, by poznał po owocach, jakie są rzeczywiste 
plany szatana, a co niesie wypełnianie woli Pana.

Rozmowa Boga z Adamem i Ewą może posłu-
żyć jako wzór ankiety psychologicznej. Pierwsi 
rodzice muszą najpierw uświadomić sobie, co 
„zyskali”, grzesząc. Okazuje się, że zostali odarci 
ze swej godności: widzą swoją nagość, odczuwają 
wstyd i bezsilność. Owocem niewierności jest też 
wchodzenie w kłamstwo – przeniesienie winy na 
kogoś innego, aby siebie usprawiedliwić. Pan Bóg, 
nie bawiąc się w zbyteczne dywagacje, odkrywa 
natomiast plan ratowania człowieka, gdzie naj-
istotniejszym elementem jest pokonanie „węża” 
przez „potomstwo niewiasty”. Najwyższy ukazuje 
diabła w całej jego naturze, jako wroga rodzaju 

ludzkiego. Inteligencja Złego sprawiła jednak, że 
dokonał on spustoszenia w ludzkim myśleniu. 
Doświadczył tego nawet Chrystus, kiedy to – po 
skutecznych egzorcyzmach – sam został uznany 
za opętanego, sługę szatana. Nauczyciel wykorzy-
stał ten moment, by poruszyć zdrowy rozsądek 
słuchaczy: zło nie działa wbrew swoim intere-
som; grzechem przeciwko Duchowi Świętemu 
jest twierdzenie, że Święty, który czyni dobro 
w imieniu i mocą Bożą, miałby coś wspólnego 
z Belzebubem! Po stronie Jezusa są ludzie (Jego 
„rodzina”), którzy tak jak On wypełniają wolę 
Bożą. Św. Paweł przenosi rozważane zagadnienie 
na inny jeszcze poziom, gdy pokazuje zdolności 
Złego w kuszeniu człowieka. Chodzi o zwątpienie, 
które ogarnia kogoś, kto doświadcza przemijania, 
obawia się śmierci i  tego, co po niej nastąpi. 
Apostoł z wielkim przekonaniem poucza, że 
„duch wiary” pozwala to wszystko pokonać, 
szczególnie dzięki wpatrywaniu się w  Jezusa 
umarłego i zmartwychwstałego: „chociaż nisz-
czeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, 
który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień”. 
Utrapienia doczesne zapowiadają tylko bezmiar 
chwały, jaka nas czeka w niebie.

Czego chce Zły? Chce nas przekonać, że Bóg 
nie jest… Bogiem! Chce być naszym panem. 
Chce, byśmy uznali dobro za zło i potępienie za 
nasze największe szczęście! Dlaczego – wobec 
tak oczywistych kłamstw – człowiek tak często 
słucha szatana? Czy zwycięski Krzyż jest dla 
wielu ciągle tylko znakiem męki, a nie dowodem 
wiecznej i zbawiającej Miłości? A co na to Bóg? 
On jest cierpliwy wobec grzeszników…

 Ks. Tomasz Pełszyk

I

M ija 16 lat od wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Drohi-
czynie – historycznej stolicy województwa podlaskiego. To 

wielkie wydarzenie jest upamiętniane corocznie świętowaniem 
Dnia Podlasia. Również i w tym roku zapraszamy do Drohiczy-
na 10 czerwca o godz. 18 na obchody rocznicy pobytu Papieża 
Polaka na Podlasiu. Wizyta ta była wydarzeniem epokowym 
w historii Drohiczyna. Ksiądz Biskup w liście zapraszającym 
na tegoroczne święto napisał: „Istotnym elementem obchodów 
Dnia Podlasia powinna być modlitwa i pamięć, którym mogą 
towarzyszyć wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne, wydarze-
nia kulturalne, folklorystyczne, sportowe, akcje charytatywne, 
konkursy (…) proszę, by w tym roku i na przyszłość każda 
parafia, oczywiście w łączności z katedralną w Drohiczynie, 
z zaangażowaniem wszystkich parafian, wspólnot, instytucji 
oraz z czynnym udziałem gości włączyła się w tym szczegól-
nym dniu w dzieło jednania. Dzień ten powinien być przeży-
wany w duchu dziękczynienia, pojednania, łaski, ale także 
wszechstronnej promocji naszego Podlasia, którego największą 
wartością są jego mieszkańcy – dzieci jednego Boga”. 

 Ks. Mariusz Boguszewski

DZIEŃ PODLASIA

WALKA O DUSZĘ CZŁOWIEKA 

w numerze: 

Wszystko, co żyje, chwali Maryję –  
twórczość przedszkolaków

Otwarcie Szlaku Unitów Sokołowskich

MYŚL NA TYDZIEŃ

Mamy być uczniami i naśladowcami 
Boga, a będziemy nimi, gdy zacho-
wamy Jego naukę. Umiłuje nas wtedy 
Bóg Ojciec i Syn Boży, którzy przyj-
dą, aby zamieszkać w nas

Bp Tadeusz Pikus 
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U roczyste odsłonięcie pomnika Otto Warpechow-
skiego odbyło się miejscowości Paczuski Duże. 

Pomnik powstał w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Bohater, 
któremu został poświęcony, urodził się 5 maja 1917 r. 
w Rumunii. Bohaterski obrońca zamku w Liwie przez 
dwa lata zwodził Niemców, którym wmawiał krzyżac-
kie pochodzenie zamku, ryzykując tym swoje życie. 
Niemcy chcieli wykorzystać cegłę z rozbiórki zabytku 
na budowę obozu śmierci w Treblince. Warpechowski 
był także archeologiem, opiekunem zabytków powiatu 
sokołowskiego oraz żołnierzem II Armii Wojska Polskie-
go. Otto często odwiedzał Brzozów, skąd pochodziła 
jego matka Olimpia Warpechowska, tam też prowadził 
badania archeologiczne. W tym roku przypada 70. rocz- 
nica jego śmierci.

W uroczystym odsłonięciu i poświęceniu pomnika 
udział wzięli mieszkańcy wsi Paczuski, przedstawi-
ciele władz gminnych, senator Maria Koc, dyrektor 
Muzeum Zbrojowni w Liwie Roman Postek, inicjator 
rajdu rowerowego szlakiem Otto Warpechowskiego, 
strażacy z OSP Paczuski i OSP Rozbity Kamień, mło-
dzież ze szkól na terenie Gminy Bielany. Obecny był 
Eugeniusz Świnarski, mieszkaniec Paczusk Dużych, 
który jest jedynym świadkiem śmierci Otto. 

Gmina dokonała także renowacji pomników w Woje-
wódkach Górnych. W niedzielę 10 maja odbyło się ich 
uroczyste poświęcenie. Jeden z pomników upamiętnia 
śmierć żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli 
w wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 r., drugi zaś śmierć 
dwóch mieszkańców wsi Wojewódki Górne, którzy 
zginęli podczas II wojny światowej w 1944 r.

W uroczystości uczestniczyli ks. Andrzej Krupa oraz 
proboszcz parafii w Rozbitym Kamieniu ks. Andrzej 
Ułasiuk, nauczyciele, poczty sztandarowe, strażacy, 
młodzież i mieszkańcy Gminy Bielany. 

Karolina Skibniewska

W sanktuarium Matki Bożej Ostrożańskiej, w uro-
czystość Wniebowstąpienia Pańskiego w niedzielę  

17 maja bp Tadeusz Pikus przewodniczył Mszy św. 
Jedną z jej intencji była modlitwa o uwolnienie pol-
skiego społeczeństwa od różnego rodzaju uzależnień, 
połączona ze świadectwami osób uzależnionych od 
alkoholu, które przyjechały do Ostrożan, aby na tzw. 
mityngu informacyjnym przybliżyć działalność wspól-
noty Anonimowych Alkoholików.

Przedstawiciele rodziny parafialnej Katarzyna Kryń-
ska i Stanisław Cieśliński przywitali Księdza Biskupa, 
prosząc o modlitwę o uwolnienie od nałogów i trzeź-
wość oraz o wolność duchową dla parafian. Poprosili 
również o pobłogosławienie nowo powstałego koła 
Żywego Różańca pw. św. Stanisława Kostki i św. Do- 
minika Savio.

Ks. Roman Szmurło, kustosz sanktuarium, zwrócił 
uwagę, iż wśród parafian jest wiele osób chorujących 
duchowo na różnego rodzaju uzależnienia i spotka-
nie z członkami wspólnoty AA może pokazać, że jest 
wyjście z tej bardzo ciężkiej, nieuleczalnej i śmiertelnej 
choroby poprzez pracę z drugim, tak samo chorym czło-
wiekiem, który wyzwolił się ze szponów alkoholizmu. 
Poprosił również o modlitwę w tej intencji.

W homilii bp Pikus m.in. mówił o nałogach jako 
chorobie ciała, duszy i rozumu. Wychodzenie z nało-
gów to bardzo trudna droga do wolności. Wolności 

opartej na zasadach chrześcijańskich. Ale jeżeli ktoś 
się podejmie pracy nad swoim uzależnieniem, to efekty 
mogą być zaskakująco pozytywne.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
ruchu AA, którzy mówili o historii powstania wspól-
noty w Stanach Zjednoczonych w 1935 r. W Polsce 
ruch świętował w ubiegłym roku 40-lecie działalności. 
Przybliżyli główne zasady pracy i wychodzenia z uza-
leżnienia dzięki Programowi 12 Kroków. Mówili także, 
jak ten program zadziałał w ich życiu, jak pozwolił 
żyć w  trzeźwości nawet po kilkanaście lat. Ksiądz 
Proboszcz przypomniał również o Audycji Trzeźwie-
jących Alkoholików, która w każdy czwartek o godz. 
21.40 gromadzi słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie.

Lech Zakrzewski 

II

niedziela podlaska

krótko
 LEŚNA PODLASKA  
 (diec. siedlecka)
17 maja miały miejsce powiato-
we uroczystości „Dnia Strażaka”, 
połączone z XVI Pielgrzymką 
Strażaków Powiatu Bialskiego 
do sanktuarium Matki Bożej 
Opiekunki Podlasia w Leśnej 
Podlaskiej. Mszy św. na placu 
przed sanktuarium w intencji 
strażaków i ich rodzin prze-
wodniczył bp Antoni Dydycz.

CZEKANÓW
17 maja podczas uroczystości 
odpustowych ku czci patrona 
św. Andrzeja Boboli bp Tadeusz 
Pikus udzielił sakramentu 
bierzmowania 25-osobowej 
grupie młodzieży. 

DZIADKOWICE
18 maja Gimnazjum w Dziad-
kowicach otrzymało imię św. 
Jana Pawła II – w 95. rocznicę 
jego urodzin. Podczas uroczy-
stości Mszy św. przewodniczył 
i kazanie wygłosił bp Tadeusz 
Pikus. 

RUSKÓW
17 maja w parafii św. Izydora 
64-osobowa grupa młodzieży 
przyjęła sakrament bierzmo-
wania z rąk bp. Tadeusza 
Pikusa. 

HOLONKI
20 maja w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II pod hasłem 
„Dzieci są przyszłością rodziny 
i społeczeństwa, nadzieją, która 
ciągle kwitnie, przyszłością, 
która bez przerwy się otwiera”, 
odbył się XII Międzyszkolny 
Konkurs Recytatorski Poezji 
Karola Wojtyły i o Janie  
Pawle II. 

DROHICZYN
W dniach 22-24 maja 
w Nadbużańskim Ośrodku 
Ewangelizacji odbył się kurs 
wychowawców i kierowników 
placówek wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży oraz kierow-
ników wycieczek szkolnych.

Ks. Krzysztof Żero

Poświęcenie pomników
GMINA BIELANY

SANKTUARIUM W OSTROŻANACH

Modlitwa w intencji trzeźwości
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Pomnik Otto Warpechowskiego

Mszy św. przewodniczył bp Tadeusz Pikus
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M ieszkańcy Siemiatycz wzięli udział w pierwszym 
w tym roku nabożeństwie fatimskim. W środę 13 

maja z obu siemiatyckich parafii wierni wyruszyli 
z  figurą Fatimskiej Pani i  modlitwą różańcową. 
W parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny procesji przewodniczył ks. Stanisław Ula-
czyk. Figurę pomiędzy ołtarzykami nieśli wierni: 
Apostolat Maryjny, kobiety, mężczyźni, dzieci, 
młodzież i siostry karmelitanki. W modlitwie różań-
cowej polecano mieszkańców Siemiatycz, rolników 
i ich pracę, młodzież przygotowującą się do sakra-
mentu bierzmowania. 

Prowadzenie modlitwy powierzano kapłanom 
i poszczególnym grupom wiernych. Z modlitwą i pieś- 
nią na ustach wierni przeszli z kościoła na cmentarz 
parafialny, gdzie jeden z ołtarzyków przygotowano 
przy zabytkowej kaplicy św. Anny. Różaniec zakoń-
czono przy pomniku św. Jana Pawła II. 

W parafii pw. św. Andrzeja Boboli w nabożeństwie 
wzięli udział uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 
z  Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II.  

Właśnie w  tym dniu szkoła obchodzi rocznicę 
nadania imienia wielkiego Polaka św. Jana Pawła II.  
Społeczność szkoły niosła figurę Matki Bożej, 
podniosłość chwili podkreślała obecność pocztu 
sztandarowego.  Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

R zesze wiernych wzięły udział w pierwszym w tym 
roku nabożeństwie fatimskim odprawionym 

w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Węgrowie. Nabożeństwu przewodniczył 
bp Antoni Dydycz. Nabożeństwo rozpoczęło się 
o godz.17.30 adoracją Najświętszego Sakramentu 
oraz czytaniem podziękowań i  próśb złożonych 
do Matki Bożej Fatimskiej. Następnie rozpoczęła 
się Msza św. Bp Antoni Dydycz przypomniał m.in. 
znaczenie modlitwy różańcowej, do której zachęcała 
w objawieniach Matka Boża. – Jest to modlitwa, 
która ma charakter jednoczący, ona jednoczy czło-
wieka z Bogiem poprzez przypominanie wydarzeń 
z Fatimy, ale też jednocząc nas z Bogiem, siłą rzeczy 
jednoczy ludzi między sobą. Jest to modlitwa, która 
ma szczególne przeznaczenie na nasze czasy, czasy 
kiedy jest tyle konfliktów, tyle napięć. Dlatego też 
Matka Najświętsza poprzez dzieci z Fatimy prosi 
o modlitwę różańcową – mówił biskup. 

Po zakończeniu Mszy św. z bazyliki mniejszej 
tradycyjnie wyruszyła procesja różańcowa z figurą 

Matki Bożej Fatimskiej. Rozważania różańcowe 
prowadził bp Dydycz. 

W nabożeństwie fatimskim w  Węgrowie licz-
nie uczestniczyli wierni oraz księża z  dekanatu 
węgrowskiego. Natalia Bala-Gąsecka

III

wiadomości

Majowe spotkanie z Fatimską Panią
zapraszamy
 60. ROCZNICA  
ŻYCIA ZAKONNEGO
13 czerwca w kościele pofran-
ciszkańskim podczas odpustu 
ku czci św. Antoniego bp Anto-
ni Dydycz będzie świętował 60. 
rocznicę życia zakonnego oraz 
swoje imieniny. Mszy św.  
o godz. 12 przewodniczył 
będzie bp Tadeusz Pikus, 
a kazanie wygłosi wikariusz ge-
neralny ks. Zbigniew Rostkow-
ski. Życzenia Solenizantowi 
w imieniu duchowieństwa zło-
ży ks. Andrzej Krupa – ekonom 
diecezjalny.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
W dniach 13-14 czerwca w sali 
parafialnej w Zembrowie 
odbędzie się I część katechez 
przedmałżeńskich (dwuweek-
endowy kurs przedmałżeń-
ski). Kolejna, II część będzie 
miała miejsce w dniach 27-28 
czerwca. Zgłoszenia należy 
kierować na adres: petrus@
drdrohiczyn.pl lub tel. 693-
802-204. Rozpoczęcie katechez 
w sobotę o godz. 8.30. Uczest-
nicy otrzymują zaświadczenie 
ukończenia katechez przed-
małżeńskich oraz ukończenia 
dnia skupienia dla narze-
czonych. Natomiast nie jest 
zaliczana poradnia rodzinna 
dla narzeczonych. 

SPOTKANIE „SYCHAR”
21 czerwca w domu zakon-
nym Sióstr Karmelitanek od 
Dzieciątka Jezus w Siemiaty-
czach odbędzie się kolejne 
spotkanie Ogniska Wiernej 
Miłości Wspólnoty Trudnych 
Małżeństw Sychar. Rozpocznie 
się ono Mszą św. o godz. 15. 
Celem spotkania jest pomoc 
małżonkom rozwiedzionym 
i przeżywającym różne kryzysy. 
Funkcjonuje ono w naszej die-
cezji od września 2013 r. i liczy 
32 osoby. Liderem jest Alicja 
Karczewska, zaś opiekunem 
duchowym ks. Piotr Arbaszew-
ski. Więcej informacji i kontakt 
tel. 693-802-204.
Ks. Krzysztof Żero

WĘGRÓW
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Procesja różańcowa

Figurę Fatimskiej Pani niosą w procesji dzieci

Pierwsze nabożeństwo fatimskie
SIEMIATYCZE
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Intencje modlitewne dla członków Żywego i Nieustającego Różańca 
Diecezji Drohiczyńskiej na czerwiec
= O wynagrodzenie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za zniewagi
=O powstrzymanie działań wojennych między narodami i nienawiści do chrześcijan
=O siły potrzebne w pracy apostolskiej dla papieża Franciszka i biskupa Tadeusza

Duszpasterstwo Wspólnot Maryjnych Diecezji Drohiczyńskiej
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W konkursie udział wzię-
ło  udział 30  placówek 
i 14 osób indywidualnych. 

Komisja konkursowa miała dyle-
mat, wybierając najciekawsze 
prace. W  składzie jury znaleźli 
się: ks. Krzysztof Mielnicki – 
dyrektor Wydziału Katechezy 
i Szkolnictwa Katolickiego Kurii 
Diecezjalnej w  Drohiczynie, 
Roman Postek – historyk sztu-
ki oraz  Małgorzata Pepłowska 
– twórczyni ludowa. Głównymi 
wyznacznikami przy ocenia-
niu prac okazała się zgodność 
z tematem, samodzielność wyko-
nania oraz estetyka. Wysoko 
punktowana przez komisję była 
także oryginalność prac. 

Z okazji tego wydarzenia mieli-
śmy zaszczyt gościć bp. Tadeusza 
Pikusa, który odwiedził nasze 
przedszkole. Dzieci przywitały 
Gościa, śpiewając hymn naszej 
placówki. 

Przedszkolaki z  najstarszej 
grupy specjalnie dla Księdza 
Biskupa oraz wszystkich gości 
przygotowały występ wraz 
z  Kingą Głuchowską i  Moniką 
Barszcz. Śpiewały oraz recytowały 
wiersze o tematyce maryjnej. Dzie-
ci w nagrodę otrzymały gromkie 

brawa od publiczności. Dodatko-
wo na scenie wystąpiły uczennice 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Węgrowie, przygotowa-
ne pod kierunkiem pani Wiesławy 
Kuryłek. Występ zrobił ogromne 
wrażenie i wzbudził wiele euforii 
wśród zebranych. 

Ksiądz Biskup nawiązał zna-
komity kontakt z dziećmi, wyka-
zując się poczuciem humoru oraz 
dając się poznać jako osoba 
bardzo serdeczna. Chętnie foto-

grafował się z  laureatami oraz 
przedszkolakami. 

W I kategorii (dzieci trzyletnie) 
nagrodzono na pierwszym miej-
scu Alicję Deszczyńską z Katolic-
kiego Przedszkola św. Antoniego 
w Węgrowie. Drugi uplasował się 
Filip Jankowski z Niepublicznego 
Przedszkola w Czerwonce. Nato-
miast trzecie miejsce na podium 
zajęła Alicja Roguska z Katolic-
kiego Przedszkola św. Antoniego 
w Węgrowie.

IV

WSZYSTKO, CO ŻYJE, NIECH CHWALI MARYJĘ
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Dzieci śpiewały i recytowały wiersze o tematyce maryjnej

W tym dniu wiele było radości i śpiewu

13 maja odbyło się 
rozstrzygnięcie 
konkursu plastycz-
nego pt. „Wszyst-
ko, co żyje, niech 
chwali Maryję”. Na 
adres Katolickiego 
Przedszkola św. An-
toniego wpłynęły 143 
prace z terenu całej 
Polski, w tym 9 prac 
trzylatków, 27 prac 
czterolatków i 107 
prac pięciolatków 
oraz sześciolatków 

niedziela podlaska
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Bp Tadeusz Pikus nawiązał z dziećmi świetny kontakt

V

kultura

W II kategorii (dzieci czte-
roletnie) przyznano najwyższe 
miejsce na podium dla Eweliny 
Sobeckiej z Gminnego Przedszko-
la w Mokobodach. Drugie miej-
sce zajęła Martyna Brzozowska 
z Zespołu Szkół z dodatkowym 
nauczaniem języka białoruskie-
go im. Ziemi Orlańskiej w Orli. 
Na trzeciej pozycji znalazła się 
Gabriela Ignaciuk z Przedszkola 
Samorządowego w Sarnakach. 
Wyróżnienia przyznano Róży 
Kuć z Zespołu Oświatowego im. 
Marianny Frąckowiak w  Skib-
niewie. 

W III kategorii (dzieci pięciolet-
nie i sześcioletnie) uhonorowano 
na najwyższym stopniu podium 
Wiktorię Jastrzębską z  Gmin-
nego Przedszkola w  Mokobo-
dach. Środkowe miejsce zajął 
Sebastian Krupa z Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Węgrowie. Trzecie miejsce 
zajęła Wiktoria Bronisz z Przed-
szkola nr 1 im. Czesława Janczar-
skiego w Węgrowie. Przyznano 
także wyróżnienia dla następują-
cych osób: Andżeliki Androsiuk 
z Przedszkola Samorządowego 
w  Sarnakach, Zofii Bagińskiej 
z Punktu Przedszkolnego „Kra-

ina Radosnych Maluchów” przy 
Zespole Szkół w Dubinach, Anto-
ninie Chromiec z    Przedszkola 
Samorządowego w Sarnakach, 
Mateuszowi Kontowicz z Zespo-
łu Szkół w  Drohiczynie, Oli- 
wii Kopciewskiej z Przedszkola  
nr 7 Kubusia Puchatka w Biel-
sku Podlaskim, Oliwii Onopiuk 
z Zespołu Szkół z dodatkowym 
nauczaniem języka białoru-
skiego im. Ziemi Orlańskiej 
w Orli, Summer Pachla z Kato-
lickiego Przedszkola św. Anto-
niego w  Węgrowie oraz Annie 
Wąsowskiej z  Przedszkola nr 
1 im. Czesława Janczarskiego 
w Węgrowie. 

Oczywiście nie zabrakło prac 
nadesłanych indywidualnie. 
W kategorii trzylatków I miejsce 
zajęła Julita Błońska. Wśród pię-
ciolatków i sześciolatków głów-
na nagroda przypadła dla Zuzan-
ny Piktel z Bielska Podlaskiego. 
Nagrodę specjalną przyznano 
Jakubowi oraz Julii Grajewskim 
z Drohiczyna. 

Tak piękne i  wzruszające 
spotkanie na długo pozostanie 
w naszej pamięci.  Zapraszamy 
do udziału za rok w kolejnej edy-
cji konkursu.  I

W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Sokołowie Podlaskim 13 ma- 

ja odbył się kolejny „Wieczór przy 
świecach”. Spotkanie poetyckie, 
którego bohaterką była Danuta 
Kalinowska – poetka, założyciel-
ka i kierownik artystyczny zespo-
łu „Seniorynki” działającego przy 
Sokołowskim Ośrodku Kultury. 

Spotkanie rozpoczęła Hanna 
Lecyk, dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. Przywitała przy-
byłych gości i bohaterkę wieczoru. 
P. Danusia, mimo wielu lat pracy 
z  zespołem, który występował 
w ciągu 12 lat istnienia już 290 
razy, a zakładała go będąc już na 
emeryturze, jest wciąż pełna wigo-
ru. Jak powiedziała Pani Dyrektor, 
niejedna dwudziestolatka mogła-
by jej pozazdrościć ekspresji, weny 
i optymizmu.

 Historię życia i twórczości gwiaz-
dy wieczoru przedstawiła Bożena 
Mrozowska-Gozdołek, opiekunka 
Klubu Literackiego „Erato” działa-
jącego przy bibliotece. 

Na początek usłyszeliśmy kilka 
refleksyjnych wierszy na temat 
przemijającego życia i  piosenkę 
w  wykonaniu zespołu „Senio-
rynki”. Następnie kilka wierszy 
poruszających tematykę ważnych 
wydarzeń, które odcisnęły piętno 
na wspomnieniach Kalinowskiej, 
były to m.in. teksty dotyczące osoby 
i działalności Jana Pawła II, a także 
tragicznej katastrofy pod Smoleń-
skiem. Kolejną część programu p. 
Danusia poświęciła mamom. Tej 

Niebieskiej, której miesiąc maj hołd 
oddaje, oraz tej ziemskiej, swojej 
mamie Jadwidze.

Po kolejnych piosenkach przy-
szedł czas na to, co wszyscy obecni 
lubią i na co wszyscy czekali, czyli 
część kabaretową. Usłyszeliśmy 
kilka humorystycznych wierszy 
i piosenek, które rozbawiły zapeł-
nioną salę do łez. 

Potem były kwiaty, życzenia 
i podziękowania oraz występy przy-
jaciół z Klubu Literackiego. Bukiety 
kwiatów od Marii Koc, senator RP  
i  byłej dyrektor Sokołowskiego 
Ośrodka Kultury, oraz aktualnej 
dyrektor SOK Iwony Kopiwody prze-
kazała Alina Simanowicz. Słowo od 
siebie dodał również ks. Dariusz 
Matuszyński, dyrektor Szkół Sale-
zjańskich w Sokołowie Podlaskim, 
zauroczony twórczością Danuty 
Kalinowskiej. Kilka utworów zapre-
zentowali Michał Soszka grający na 
pianinie i  jego podopieczny Piotr 
Wincenciak, grający na skrzypcach 
uczeń Gimnazjum nr 1 w Sokołowie 
Podlaskim.

Danuta Kalinowska po latach 
pracy w zawodzie nauczyciela prze-
szła na emeryturę i cały swój czas 
poświęciła działalności społeczno-
-kulturalnej. Za swoje osiągnięcia 
była niejednokrotnie odznaczana, 
m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Kawalerskim, meda-
lem Działacza Kultury oraz Złotą 
Odznaką ZNP. Swoją działalnością 
niesie ona radość, nadzieję i opty-
mizm. Lech Zakrzewski

Bohaterką spotkania była Danuta Kalinowska (w środku)
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Wieczór autorski  
Danuty Kalinowskiej

SOKOŁÓW 
PODLASKI
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W dniu 14 maja członkowie 
dwunastu oddziałów KSM 

z naszej diecezji wraz z księżmi 
asystentami przybyli do Podla-
skiego Centrum Dialogu w Drohi-
czynie na comiesięczne spotkanie 
z cyklu Rad Kierownictw i Księ-
ży Asystentów KSM. Spotkanie 
rozpoczęliśmy wspólnym odmó-
wieniem Litanii Loretańskiej. 
Następnie ks. Łukasz Suszko – 
zastępca asystenta diecezjalne-
go KSM przybliżył historię, ideę 
i  główne cele Światowych Dni 
Młodzieży. Oczywiście wszyscy 
doskonale wiemy, że najbliższe 
ŚDM odbędą się już w  2016  r. 
w  Krakowie. Wydarzenia cen-
tralne odbędą się w dniach 26-31 
lipca 2016 r., natomiast pięć dni 
wcześniej odbędą się Tygodnie 
Misyjne w diecezjach. Również do 
naszej diecezji przybędą uczest-
nicy spotkania, m.in. z  Rosji 
i  Irlandii, dlatego warto dobrze 
przygotować się na ich przyjęcie. 
Jest to bezcenny czas wzajem-

nego poznawania i ubogacania 
się, w związku z czym potrzeba 
wiele ciekawych pomysłów na 
to, w jaki sposób to my – mło-
dzi możemy przygotować się 
do Światowych Dni Młodzieży. 
Dlatego też podzieliliśmy się na 
cztery grupy, które miały zano-
tować swoje pomysły. Było ich 

mnóstwo, wiele bardzo cieka-
wych. Mamy nadzieję, że uda się 
je zrealizować. 

Po przedstawieniu pomysłów 
młodych z naszej diecezji, Mate-
usz Stefaniuk – zastępca prezesa 
KSM zaprezentował ogólnopol-
skie pomysły na przygotowanie 
się do ŚDM 2016, do których 

J ak co roku w  połowie maja 
KSM-owicze z  całej Polski 

spotykają się w  Warszawie na 
Krajowej Radzie Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży. Przedsta-
wiciele zarządów z  19 diecezji 
tradycyjnie zasiedli w auli Sekre-
tariatu Konferencji Episkopatu 
Polski. 

Naszą diecezję reprezentowa-
li: ks. Andrzej Lubowicki – asy-
stent diecezjalny KSM, ks. Łukasz 
Suszko – zastępca asystenta, 
Monika Pietraszko – prezes zarzą-
du, Ewelina Trusiak – skarbnik, 
Kamila Dębska – członek Komisji 
Rewizyjnej oraz Jakub Akonom – 
członek zarządu. Spotkanie roz-
poczęło się od wspólnej modlitwy 
i przywitania przybyłych delega-
cji. Na początku zostało skierowa-
ne zaproszenie na Ogólnopolskie 
Dni Formacyjne dla Kleryków oraz 
Zarządów i Kierownictw Oddzia-
łów KSM, które odbędą się na 
Śnieżnicy. KSM z Siedlec zaprosił 

na XXII Ogólnopolski Festiwal 
Muzyki Chrześcijańskiej Hosan-
na Festiwal 2015. Ks. Janusz 
Wilk – asystent KSM z Legnicy 
przedstawił trasy tegorocznego 
VI Rajdu dla Życia i zaapelował 
o  pomoc w  przyjęciu uczestni-
ków rajdu podczas ich przejazdu 
przez poszczególne diecezje. Die-
cezja dohiczyńska także będzie 
gościła uczestników rajdu z die-
cezji ełckiej 7 lipca w  Sokoło-
wie Podlaskim. Przewodniczący 
prezydium Krzysztof Kumięga 
w imieniu KSM w Ełku zaprosił 
na Ogólnopolskie Mistrzostwa 
w Piłce Siatkowej KSM oraz na 
Miasteczko Modlitewne w Zaba-
wie, organizowane przez KSM 
w Tarnowie. 

Najbardziej interesującym 
tematem podjętym podczas majo-
wej sesji były obchody XXV-lecia 
KSM w Polsce, które odbędą się 
10 października 2015 r. w Kra-
kowie. Świętowanie rozpocznie 

VI

niedziela podlaska

KSM-owicze przed Światowym Dniem Młodzieży

Pamiątkowe zdjęcie w siedzibie KEP

Już trwają przygotowania do ŚDM w Krakowie

Krajowa Rada KSM w Warszawie
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diecezja

się Mszą św. w  Łagiewnikach, 
po której odbędzie się Uroczysta 
Jubileuszowa Sesja, a wieczorem 
Ogólnopolski Bal Jubileuszowy. 
W ramach obchodów XXV-lecia 
KSM odbędzie się także Piel-
grzymka do Rzymu połączona 
ze spotkaniem z Ojcem Świętym 
Franciszkiem. 

Podczas spotkania zostały 
poruszone również takie tema-
ty, jak: Ogólnopolskie Rekolekcje 
Kapłańskie w  Łomży, Kongres 
Młodzieży Misyjnej i  Polonijnej 
oraz szkolenia dziennikarskie 
i  diecezjalne redakcje czasopi-
sma „Wzrastanie”. Na zakończe-
nie Krajowej Rady KSM zostały 
rozdanie zaświadczenia ukoń-
czenia kursu dla instruktorów 
KSM. Następne spotkanie Zarzą-
dów Diecezjalnych KSM dopiero 
w październiku na Uroczystych 
Obchodach Jubileuszu XXV-lecia 
KSM w Polsce. 

 Ewelina Trusiak

oczywiście można się włączać, 
np.: #prayforwyd, Bilet dla Brata, 
Adoptuj Pielgrzyma, Poświęć 
Kilometr. 

Następnie Monika Pietraszko 
– prezes KSM przybliżyła ofertę 
na tegoroczne wakacje: obozy 
formacyjno-rekreacyjne dofinan-
sowane przez FSUSR, Wakacje 
z Wartościami oraz obóz „KSM 
na 5” dla KSM-owiczów z okazji 
20-lecia KSM Diecezji Drohiczyń-
skiej. Przypomniała także, że już 
niebawem odbędzie się Campus 
Festiwalowy, na który serdecznie 
zapraszamy. 

Kolejne spotkanie – „Dzień” 
Wspólnoty KSM odbędzie się 
25 czerwca w  Nadbużańskim 
Ośrodku Edukacji w Broku. Ser-
decznie zapraszamy wszystkie 
oddziały KSM z naszej diecezji 
do formacyjno-integracyjnego, 
przedwakacyjnego spotkania 
KSM-owiczów z  diecezji drohi- 
czyńskiej. 

Ewelina Wawrzyniak

W pamięci wielu ludzi zachował 
się obraz matki pochylonej nad 

dzieżą i ugniatającej w niej chle-
bowe ciasto. Trzeba je było dobrze 
wymiesić, czyli włożyć wiele pracy, 
aby uzyskało dobrą konsystencję 
i w efekcie wypiec smaczny, wiej-
ski, domowy chleb. To wyobra-
żenie możemy odnieść, według 
sługi Bożego Stefana kard. Wy- 
szyńskiego, także do świątyni 
w Domanowie. W niej jak w starej 
dzieży Matka Zbawiciela „urabia” 
wiernych na wzór Swojego Syna. 
Wkłada w tę pracę całe swoje mat-
czyne serce, mądrość Ewangelii, 
łaskę Jezusa Chrystusa, którą 
w pełni jest obdarzona. Dlatego 
kościół jest nie tylko miejscem 
zgromadzenia wiernych, doświad-
czeniem wspólnoty, ale przede 
wszystkim miejscem uświęcenia, 
działaniem Boga obecnego w Sło-
wie i sakramentach świętych.

Kwerenda zasobów archiwal-
nych ujawnia istnienie w Doma-
nowie trzech po sobie budowanych 
kościołów. Pierwszy został wznie-
siony staraniem samego fundato-
ra Piotra Koca w drugiej połowie 
XV wieku. Służył wiernym do 
1656 r., gdy wracający spod Czę-
stochowy Szwedzi ze szczególną 
pasją niszczyli kościoły i znajdują-
ce się w nich obrazy Matki Bożej. 
Świątynię w Domanowie spalili. 
Wierni z pożogi wynieśli zacho-
wany i czczony do dzisiaj obraz 
Matki Bożej, późnogotycki wielki 
krucyfiks, który w  tej świątyni 
zajmował prawdopodobnie cen-
tralne miejsce w głównym ołtarzu 
oraz granitową kropielnicę, której 
powstanie datuje się na przełom 
XV/XVI wieku. 

Nieznany jest czas budowy 
drugiej świątyni. Wiemy, że jej 
konsekracja odbyła się, gdy pro-
boszczem był ks. Tadeusz Jabłoń-
ski (1730-1743). Tytuł nowego 
kościoła został poszerzony 
o  wspomnienie Przemienienia 

Pańskiego i  św. Jana Nepomu-
cena. Był to niewielki kościół 
wzniesiony z  drewna, pokryty 
częściowo dachówką i słomą. We 
wnętrzu kościoła znajdowały się 
trzy ołtarze: główny – Trójcy Prze-
najświętszej i dwa boczne: św. Ja- 
na Nepomucena i  Matki Bożej 
Szkaplerznej. Z  wyposażenia 

tego kościoła do dzisiaj zacho-
wała się wykonana w  1737  r. 
z drzewa sosnowego barokowa 
ambona oraz rzeźba przedstawia-
jąca Matkę Bożą i św. Jana pod 
Krzyżem, umieszczona na belce 
tęczowej. Świątynia otoczona była 
rzędem drzew lipowych.

Po około stuletnim użytkowa-
niu podjęto decyzję o przebudowie 
kościoła w Domanowie. W 1763 r. 
ówczesny proboszcz i  dziekan 
brański Franciszek Pietraszko na 
miejscu starej świątyni wzniósł 
nowy kościół, który został kon-
sekrowany 2 maja 1779 r. przez 
biskupa synopeńskiego, probosz-
cza bielskiego Jana Szyjkowskie-
go. Nowa świątynia zbudowana 
została z  ofiar wielu parafian, 
z  których wyróżnił się Michał 
Bogusz i ksiądz proboszcz. Ten 
kościół został wzniesiony na 
murowanych fundamentach. 
Ściany od zewnątrz obito deska-
mi, a  dach pokryto dachówką. 
Na dachu wzniesiono czworo-

kątną wieżyczkę zwieńczoną 
pozłacanym krzyżem, w której 
została umieszczona sygnatur-
ka. Wewnątrz świątyni rozmiesz-
czono pięć ołtarzy: trzy przenie-
sione ze starego kościoła i dwa 
nowe. Ks. Pietraszko w głównym 
ołtarzu umieścił cieszący się 
czcią parafian obraz Matki Bożej 
Szkaplerznej i zasuwający obraz 
św. Doroty. W nawach bocznych 
ołtarze wystawiono na cześć 
Świętej Trójcy i  z  zasuwającym 
obrazem Matki Bożej, a w górnej 
części z obrazem św. Barbary oraz 
ołtarz poświęcony św. Francisz-
kowi i  św. Antoniemu. Pozosta-
łe dwa ołtarzyki rozmieszczono 
w tylnej części świątyni i dedyko-
wano Panu Jezusowi i św. Janowi 
Nepomucenowi. Wokół kościoła 
zbudowano kamienny parkan 
z pięcioma bramami. Szybko się 
jednak okazało, że kościół nie 
może pomieścić wiernych. Dlatego 
w 1875 dobudowano z ofiar wier-
nych tzw. babiniec, nad którym 
znalazło się miejsce na chór. Cały 
dach kościoła przykryto blachą 
cynkową, ozdabiając go dodatko-
wymi wieżyczkami.

Kościół w  Domanowie wraz 
z upływem czasu wymagał cią-
gle nowych remontów. Troskliwi 
duszpasterze wraz z parafianami 
nieustannie zabiegali, aby było 
to godne miejsce modlitwy przed 
słynącym łaskami wizerunkiem 
Matki Zbawiciela. Czasami remont 
był wymuszony okolicznościami. 
Podczas działań II wojny świato-
wej dach był wielokrotnie prze-
strzelony. Trzeba więc było nie-
które arkusze blachy wymieniać, 
inne polutować, aby zapobiec 
dewastacji kościoła. Do dzisiaj 
ta troska nie opuszcza wiernych 
z parafii Domanowo, aby Matka 
Boża mogła ich w swoim sank-
tuarium pociągać wzorem życia 
i orędownictwem do Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa.

PANI DOMANOWSKA. 
DROGA DO KORONACJI (CZ. 3)

KS. ANDRZEJ ULACZYK
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Na cmentarzu w Rogowie 16 maja 
bp Antoni Dydycz poświęcił 

pomnik na grobie księdza unic-
kiego Sofroniusza Trocewicza. 
Uroczystość zgromadziła potom-
ków z rodzin Trocewiczów, Szyma-
niaków, Szumów, Myszkowskich, 
Gierszów, Kędzierskich, Mate-
juków. Organizatorkami spotkania 
i poświęcenia pomnika były panie 
Krystyna Myszkowska i  Wanda 
Giersz. One to prześledziły historię 
życia i koleje losów ks. Trocewicza. 
Odszukały miejsce pochówku i na 
cmentarzu w Rogowie postanowiły 
umiejscowić pomnik jego pamięci. 

Ksiądz Biskup wyraził uzna-
nie dla organizatorów spotkania 
i przypomnienia sylwetki rogow-
skiego unity. Następnie poświęcił 
pomnik i wraz z przybyłymi udał 
się do kościoła parafialnego pw. św. 
Anny w Rogowie, który mieści się 
w pounickiej świątyni, gdzie wraz 
z ks. Łukaszem Gołębiewskim i pro-
boszczem parafii Rogów ks. Ro- 
bertem Nowaszewskim odprawił 
Mszę św. w intencji ks. Trocewicza. 

W homilii Ksiądz Biskup m.in. 
przypomniał życiorys ks. Sofro-
niusza. Jego pobyty w klasztorach, 
gdzie pełnił funkcje opata i kon-
sultora. Jego aresztowania, poby-
ty w więzieniach, tortury, które 
przyczyniły się do utraty zdrowia, 
a w rezultacie śmierci 28 stycznia 
1882 r., w wieku 66 lat. 

Lech Zakrzewski 

W piątek 8 maja oficjalnie otwar-
to Szlak Unitów Sokołowskich, 

wytyczony w ramach działalności 
Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej „Wielki Gościniec Litewski” 
we współpracy z   Sokołowskim 
Ośrodkiem Kultury, Sokołowskim 
Towarzystwem Społeczno-Kultu-
ralnym oraz ośrodkiem wypoczyn-
kowym Gródek Dwór nad Bugiem. 
Realizacja projektu była możli-
wa dzięki współpracy z Lokalną 
Grupą Działania „Tygiel Doliny 
Bugu” oraz współfinansowaniu 
projektu z EFR na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Pierwszym punktem uroczy-
stości otwarcia była konferencja 
w sali widowiskowej Sokołowskie-
go Ośrodka Kultury. Poza organiza-
torami przybyli na nią m.in. przed-
stawiciele władz samorządowych 
miasta i powiatu sokołowskiego 
oraz miast leżących na trasie WGL, 
działacze organizacji turystycznych 
i przedstawiciele Lokalnych Grup 
Działania z  okolicznych miast. 
Nie zabrakło mieszkańców miasta 
i powiatu sokołowskiego. Senator 
RP Maria Koc na początku przy-

pomniała, że pomysł wytyczenia 
i  oznakowania Szlaku Unitów 
Sokołowskich narodził się w Soko-
łowskim Ośrodku Kultury kilka lat 
temu, kiedy w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa był realizowany 
projekt „Wielokulturowość ziemi 
sokołowskiej”. Druga część pro-
jektu poświęcona była unitom. 
W dalszej części konferencji histo-
ryk-regionalista Jacek Odziemczyk 
mówił o historii Unii Brzeskiej, 
prześladowaniach unitów w  II 
poł. XIX wieku oraz zaprezento-
wał film o męczeństwie parafian 
z Pratulina.

Po zakończeniu konferencji 
uczestnicy mieli okazję bliżej 
poznać przeszłość i teraźniejszość 
najważniejszych miejsc Szlaku 
Unitów Sokołowskich. Przewod-
nikami byli Aneta Kułak – historyk 
z Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa w Białymstoku, autorka pracy 
doktorskiej nt. cerkwi unickich na 
Podlasiu, oraz sokołowianin Jacek 
Odziemczyk. Wycieczkowicze 
dwoma autokarami przemierzyli 
trasę: Sokołów Podlaski – Rogów 
– Szkopy – Sawice – Skrzeszew – 

Wirów – Gródek – Seroczyn – Gro-
dzisk – Sokołów Podlaski. 

W Sokołowie przewodnicy 
zwrócili uwagę na Skwer im. Uni-
tów Podlaskich – początek szla-
ku i miejsce, gdzie niegdyś stała 
unicka cerkiew. Kolejne miejsca 
to Rogów, Szkopy i Sawice, gdzie 
goście byli serdecznie witani przez 
proboszczów. Świątynie w  tych 
miejscowościach zachowały się 
w dobrym stanie, a ostatnio zostały 
odnowione. We wnętrzach można 
podziwiać elementy wystroju cha-
rakterystycznego dla cerkwi unic-
kich. Podobnie jest w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
dawnej cerkwi pw. św. Mikołaja 
Biskupa i Męczennika w nadbużań-
skim Gródku. W gródeckim kościele 
wycieczkowicze wysłuchali także 
bardzo ciekawej prelekcji bp. Anto-
niego Dydycza, który przybył razem 
ze swoim sekretarzem ks. dr. Łuka-
szem Gołębiewskim. Był też obecny 
administrator parafii ks. Grzegorz 
Bałczyński.

Kolejny etap podróży prowadził 
do Seroczyna, gdzie stara pounicka 
świątynia nie jest już użytkowana. 
Warto przypomnieć, że w ramach  
represji po powstaniu stycznio-
wym władze rosyjskie deportowały 
w głąb Rosji proboszcza Seroczyna 
i Łazowa, ks. Nikona Dyakowskie-
go. Ostatnia świątynia na Szlaku 
Unitów Sokołowskich znajduje się 
w Grodzisku, gdzie kilkanaście lat 
temu męczeństwo tamtejszych 
unitów upamiętniono obeliskiem 
zlokalizowanym tuż przy pięknie 
odrestaurowanym kościele. Szlak 
kończy się na dawnym cmentarzu 
przy ul. Bartoszowej w Sokołowie 
Podlaskim, gdzie został pocho-
wany ks. Leon Zatkalik, unicki 
proboszcz, jednocześnie pleban 
Sokołowa. 

Jadwiga Ostromecka
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Uroczystości na cmentarzu
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Otwarcie Szlaku Unitów Sokołowskich

Pomnik unickiego 
księdza S. Trocewicza

ROGÓW

Na szlaku unitów

Szlak Unitów Sokołowskich  
to jedyny tego typu wytyczony 
szlak w Polsce. Trasa liczy  
ok. 100 km. Przy kluczowych 
obiektach zostały zamontowane 
tablice informacyjne. Wydano 
również mapę oraz przewodnik 
turystyczny. 


