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Neoprezbiterzy A.D. 2015 – sylwetki nowych
kapłanów diecezji drohiczyńskiej
Uroczystości odpustowe w bazylice prostyńskiej – relacja

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Co jakiś czas rodzą się
ideologie rewolucyjne, takie
jak marksizm czy gender.
Angażują one zarówno myśl
polityczną, jak też potencjał
legislacyjny w celu przebudowy społeczeństwa w oderwaniu do Boga i natury,
aby naruszać i łamać ludzkie sumienia i głosować,
jaka ma być nauka Boga.
Bp Tadeusz Pikus

Niespodzianka

ności wobec naszych ziemskich
ojców, troszczących się o nas,
niezależnie, ile mamy lat i na
jakim etapie życia się znajdujemy (oczywiście, gdy w rodzinie panują normalne, zdrowe
relacje). Obok ojca ziemskiego,
mamy i drugiego Ojca – Tego
w niebie, do którego każdego
dnia zwracamy się w „Modlitwie
Pańskiej”. Ojca dobrego, miłosiernego, sprawiedliwego, wiernego,
stale czekającego na człowieka,
dającego mu wybór, który zawsze
jest, nigdy nie odchodzi, obdarza
łaską, wspiera w chwilach trudnych, a nawet więcej – po ludzku
beznadziejnych.
I tak sobie myślę, że właśnie w Dniu Ojca warto byłoby
i Bogu sprawić „niespodziankę”
i z całego serca podziękować Mu
za wszystko, co staje się naszym
udziałem każdego dnia, zarówno
za dobre, jak i trudne doświadczenia, których być może nie
rozumiemy... A przez to pokazać, że Mu ufamy, uznając w Nim
naszego Pana i Zbawiciela. Prawdziwego.
Edyta Hartman

www.niedziela.pl

Ks. Artur Płachno

tygodniu przypada Dzień
Ojca (23 czerwca), a więc
Wczastym
uszanowania i wdzięcz-

NOWY RZECZNIK KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI Z DROHICZYNA

K

siądz Paweł Rytel-Andrianik
jest synem Mariana i Wandy
z domu Rytel, urodził się
9 sierpnia 1976 r. w Sokołowie
Podlaskim. Szkołę Podstawową ukończył w Rytelach Święckich, Liceum Ogólnokształcące
w Węgrowie, a Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie.
Święcenia diakońskie otrzymał w Drohiczynie 16 czerwca
2000 r. Święcenia kapłańskie
zaś w Siemiatyczach 16 czerwca 2001 r. z rąk bp. Antoniego
Dydycza.
Pracował jako wikariusz parafii Ostrożany. Został odznaczony Medalem Powstania w Getcie Warszawskim, Krzyżem
Papieskim Diecezji Drohiczyń-

skiej oraz godnością kanonika
nadliczbowego Drohiczyńskiej
Kapituły Katedralnej.
Ks. Paweł Rytel-Andrianik od
czasów seminaryjnych zaangażowany jest w działalność
dziennikarską. Jest autorem
publikacji książkowych na temat sanktuarium Trójcy Świętej w Prostyni oraz Polaków
ratujących Żydów w czasie
II wojny światowej. Zaangażowany jest w działalność wydawniczą jako twórca Biblioteki Drohiczyńskiej oraz dokumentowanie nazwisk ofiar,
a także pomagających i ratujących Żydów w czasie II wojny
światowej.
Oprac. ks. Artur Płachno

Kapłan diecezji
drohiczyńskiej
ks. kan. dr Paweł
Rytel-Andrianik
podczas 369. Zebrania
Plenarnego Konferencji
Episkopatu Polski
w dniu 9 czerwca br.
został wybrany na nowego rzecznika Konferencji
Episkopatu Polski.
Zastąpi na tym stanowisku
ks. Józefa Klocha.
Nowemu Rzecznikowi
gratulujemy wyboru
i życzymy
owocnej posługi.
Redakcja „Niedzieli”
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ŁUBIN KOŚCIELNY
2 czerwca bp Tadeusz Pikus
uczestniczył w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II
w uroczystym podsumowaniu
5. edycji konkursu „Patron
w wierszu i obrazie – tworzę
z rodzicami”.
SOKOŁÓW PODLASKI
W dniach 3-5 czerwca bp Tadeusz Pikus przeprowadził
wizytację kanoniczną parafii
konkatedralnej. W uroczystość
Bożego Ciała Pasterz diecezji
przewodniczył Mszy św. i procesji eucharystycznej z konkatedry do kościoła pw. Miłosierdzia
Bożego.
7 czerwca odbył się Marsz dla
Życia i Rodziny połączony z Festynem Rodzinnym oraz Dniem
Dziecka.
DROHICZYN
W dniach 4-7 czerwca Diecezjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Drohiczynie
zorganizowała kurs „Jezus
w 4 Ewangeliach”.
6 czerwca w katedrze Trójcy
Przenajświętszej podczas Mszy
św. bp Tadeusz Pikus udzielił
błogosławieństwa do pełnienia
funkcji lektora 96 chłopcom
i mężczyznom z naszej diecezji.
SERPELICE
W dniach 5-7 czerwca w Domu
Duszpasterstwa Młodzieży
„Porcjunkula” odbył się weekendowy kurs przygotowujący do
sakramentu małżeństwa. Konferencje i spotkania warsztatowe prowadzili ojcowie kapucyni
z pomocą zespołu specjalistów
od tematyki rodzinnej.
Ks. Krzysztof Żero

II

Rodzinne świętowanie

roczyste obchody Święta Rodziny w Kleszczelach
po raz czwarty odbyły się 31 maja. Głównymi
Uorganizatorami
byli proboszczowie obu parafii –

katolickiej i prawosławnej. Oficjalne uroczystości
rozpoczęły się o godz. 9 liturgią w cerkwi Zaśnięcia
Najświętszej Maryi Panny oraz Eucharystią w katolickim kościele pw. św. Zygmunta.
Następnie o godz. 14 proboszcz ks. mitrat Mikołaj
Kiełbaszewski i proboszcz ks. Jan Krasowski dokonali uroczystego otwarcia festynu przy plebanii
katolickiej. Tu licznie zgromadzili się mieszkańcy Kleszczel i okolic, katolicy i prawosławni, by
wspólnie uczestniczyć w rodzinnym świętowaniu.
Z zaproszenia skorzystało także wielu znakomitych
gości. Obecni byli trzej posłowie ziemi podlaskiej:
Jarosław Zieliński, Dariusz Piątkowski, Krzysztof
Jurgiel z małżonkami.
Część artystyczna rozpoczęła się koncertem
amatorskiej orkiestry dętej z Prużan na Białorusi.
Następnie zabrzmiały piosenki i strofy wierszy
o tematyce rodzinnej. Wystąpił dziecięcy zespół
wokalny „Mixturki” oraz solistki Ewa Ziniewicz
i Sylwia Kamińska. Tegoroczną uroczystość uświetnił Chór Leśników Puszczy Białowieskiej, prezentując piosenki o tematyce leśnej, łowieckiej
oraz patriotycznej. Wszyscy mogli uczestniczyć
w zabawach i konkursach z nagrodami.

MOKSiR Kleszczele

ŁAZÓWEK
W dniach 1-2 czerwca biskup
senior Antoni Dydycz przeprowadził wizytację kanoniczną
w parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Łazówku (diecezjalne sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia).

Przy plebanii katolickiej mieszkańcy Kleszczel
i okolic, katolicy i prawosławni, uczestniczyli
w rodzinnym świętowaniu

Festyn rodzinny uatrakcyjniła OSP z Kleszczel
pokazem sprzętu gaśniczego. Natomiast Powiatowa Komenda Policji w Hajnówce zorganizowała bezpłatne znakowanie rowerów i telefonów.
Ogromne zainteresowanie wzbudził pokaz tresury
psa policyjnego. Nie mniejszym wzięciem cieszyły
się przejażdżki na motocyklach. Z kuchni polowej
roznosił się zapach bigosu i grochówki. Zapewniła
to niezawodna Karczma u Walentego z Kleszczel.
MOKSiR Kleszczele

SOKOŁÓW PODLASKI

150. rocznica stracenia ks. Brzóski
Sokołowie Podlaskim uczczono 150. rocznicę
stracenia ks. Stanisława Brzóski – naczelnego
Wkapelana
powstania styczniowego. W uroczystoś-

ciach udział wzięły władze samorządowe, przybyli
harcerze, a także uczestnicy Sztafety Niepodległości, którzy już po raz trzeci, pokonując trasę ponad
60 km, przybiegli z Łukowa.
Uroczystości w Sokołowie Podlaskim poprzedziła
3. Sztafeta Niepodległości. Wśród jej uczestników
znalazła się okoliczna młodzież, byli też harcerze
z Hufca im. Ryszarda Smarskiego z Brześcia. Nie
zabrakło władz samorządowych i tych, którzy pod
pomnik ks. Brzóski przychodzili w czasach PRL. To
właśnie z tego powodu wielokrotnie przesłuchiwano ks. Stanisława Falkowskiego, który po latach
zapewnia jednak, że nie żałuje swoich czynów.
Spod pomnika ks. Brzóski zebrani przeszli do
ołtarza polowego kościoła pw. Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny, gdzie odprawiono Mszę
św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Pikusa.
Dalsza część uroczystości to już wizyta w Szkole
Podstawowej nr 4, gdzie po przywitaniu i przemówieniach zaproszonych gości Jacek Odziemczyk
wygłosił wykład przeplatany pieśniami patriotycznymi w wykonaniu grupy wokalnej „Voci Cantati”.
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B. Gierzyńska

krótko

KLESZCZELE

Uczestnicy Sztafety Niepodległości przybiegli z Łukowa

Tego dnia zorganizowano także Międzyszkolny
Konkurs Wiedzy o Księdzu Kapelanie Stanisławie
Brzósce, po którym uczestnicy sztafety i konkursu
otrzymali dyplomy i medale okolicznościowe.
W 1983 r. bohater odznaczony został Gwiazdą
Wytrwałości, a w 2008 r. ówczesny prezydent Polski
Lech Kaczyński podpisał postanowienie o przyznaniu mu pośmiertnie Orderu Orła Białego. Obecnie
medal wraz z innymi pamiątkami znajduje się
w Izbie Pamięci ks. Brzóski w Szkole Podstawowej
nr 4.
Karolina Skibniewska
www.niedziela.pl

wiadomości

CHLEBCZYN

zapraszamy

Potrójne uroczystości
figury św. Floriana, patrona strażaków, przy remizie
OSP oraz z tradycyjną procesją poświęcenia pól.
Uroczystościom religijnym przewodniczył ks. Andrzej
Jakubowicz, całość zorganizowały członkinie miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich, angażując do
współpracy całą społeczność wiejską.
Ozdobny krzyż metalowy kowalskiej roboty, na
wysokim bielonym postumencie, stoi na wschodnim
krańcu wsi od 100 lat. Napis na wykonanej od nowa
tabliczce głosi: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny
zachowaj nas, Panie. Pamiątka wsi Chlebczyn dn.
5 czerwca 1915 r.”. Trwała akurat wojna, Rosjanie
opuszczali nasze tereny, zbliżali się Niemcy. Panował
niedostatek. Ludzie w okolicznych wioskach, także
w Chlebczynie, padali ofiarą chorób zakaźnych jak
tyfus czy dyzenteria. Do tych nieszczęść dołączył
pożar. Są dwie wersje co do motywacji wystawienia
krzyża: jako wotum za ocalenie wsi od tyfusu bądź
też po pożarze, który pochłonął część zabudowań
wiejskich. Obie wersje są możliwe.
Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia odnowionego krzyża, następnie przez wieś przeszła procesja w intencji poświęcenia pól, a na zakończenie tej
części przy ołtarzu polowym na tarasie strażackiej
remizy odprawiona została Msza św. Ks. Andrzej
Jakubowicz w swojej homilii odwoływał się do tajemnicy Trójcy Świętej. Podkreślał, że najważniejsze są
przykazania miłości, gdyż miłość charakteryzuje
Boga w Trójcy Jedynego. Zaś ludzkim przykładem
takiej miłości jest małżeństwo, rodzina. Miłość to dar

Agata Wasilewska

niedzielę maja w Chlebczynie odbyły się
uroczystości z okazji 100. rocznicy postawienia
Wkrzyżaostatnią
na skraju wsi. Połączono je z poświęceniem

Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia
odnowionego krzyża, następnie przez wieś
przeszła procesja w intencji poświęcenia pól

i zadanie. Gromadząc się na uroczystościach rocznicowych, chcemy dziękować i przepraszać, ale także
wyznaczać sobie nowe plany.
Po nabożeństwie zebrani wysłuchali referatu na
temat bogatej historii Chlebczyna. Później na scenie
zaprezentowały się zespoły artystyczne: mandolinowy z GOK Sarnaki, „Żar” z OSP Sarnaki i „Mielniczanki” z GOKSiR w Mielniku. Uzupełnieniem była
wystawa starych fotografii prezentująca mieszkańców i życie Chlebczyna.
Na wszystkich czekał suty poczęstunek. Stoły
uginały się od różnego rodzaju przekąsek i ciast,
był nawet płonący dzik. Młodzież mogła zagrać
w siatkówkę. Dla dzieci przygotowano dodatkowe atrakcje: cukrową watę, lody i oranżadę jak
sprzed lat.
Agata Wasilewska

GRANNE

św. Jana Chrzciciela w Grannem
gościły siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny.
Obecna była s. Dawida, dyrektor
przedszkola z Lublina, która dając
świadectwo swojego powołania,
przedstawiła również charyzmat
zgromadzenia. O pracy na misjach
w Afryce w Kenii opowiedziała
nam s. Dariana. Oba wystąpienia
były bogato ilustrowane zdjęciami wyświetlanymi z projektora.
Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy to żywe słowo, podziwiając

www.niedziela.pl

Ks. Piotr Klejzerowicz

Życie konsekrowane dzisiaj
Roku Życia Konsekrowanego
w niedzielę Trójcy PrzenajWświętszej
31 maja w parafii pw.

W parafii gościły siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny

radość i entuzjazm naszych gości
z głoszenia Dobrej Nowiny zakorzenionej w oblubieńczej miłości
Chrystusa. Spotkanie z siostrami
było okazją do modlitwy za tych,
którzy realizują swe powołanie
w zakonach, w instytutach świeckich czy w indywidualnych formach życia konsekrowanego. Było
również czasem modlitwy o nowe,
święte powołania do służby Bogu
i ludziom we wspólnocie Kościoła.
Materialnym wsparciem dla placówki misyjnej, w której pracuje
s. Dariana, były ofiary złożone
przez nas na tacę.
Ks. Piotr Klejzerowicz

MISJE ŚWIĘTE
W dniach 20-28 czerwca w parafii pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Kosowie Lackim
odbędą się misje parafialne. Ćwiczeniom duchowym
przewodniczyć będą ojcowie
redemptoryści.
W dniach 24-28 czerwca w parafii
pw. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce z okazji 20-lecia istnienia
parafii odbędą się misje parafialne. Poprowadzi je ks. Krzysztof
Kościelecki – kapelan Sióstr
Klarysek i Szpitala w Hajnówce.
27 czerwca o godz. 18 Mszy św.
będzie przewodniczył bp Tadeusz
Pikus.
ŚWIĘTOŚĆ RODZINY
28 czerwca w parafii pw.
Opatrzności Bożej w Bielsku
Podlaskim, w kolejną rocznicę
powołania parafii, odbędzie
się Dzień Modlitw o Świętość
Rodziny połączony z festynem
parafialnym.
NAUCZYCIELE
W dniach 1-2 lipca odbędzie
się Ogólnopolska Pielgrzymka
Nauczycieli na Jasną Górę. Więcej informacji na stronie www.
snedrohiczyn.pl w zakładce „dla
nauczycieli” .
REKOLEKCJE LETNIE RRN
W dniach 18-25 lipca Ruch
Rodzin Nazaretańskich naszej
diecezji organizuje rekolekcje
letnie w Jastarni. Zapisy i informacje w parafii pw. Miłosierdzia
Bożego w Bielsku Podlaskim lub
u Urszuli Drewnowskiej, tel.
(85) 730-93-06.
PÓŁKOLONIE
W dniach 19-24 lipca parafia
pw. św. Ojca Pio w Węgrowie
organizuje półkolonie dla dzieci
i młodzieży. W programie m.in.:
zawody sportowe i konkursy
plastyczne, wyjazdy na basen
do Sokołowa Podlaskiego, wycieczka do Warszawy, wycieczka
do Ośrodka NOE do Broku, park
linowy i jazda konno.
Ks. Krzysztof Żero
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NIEMYJE
NOWE

Jubileusz kapłański

10 czerwca 1990 r. w Hajnówce otrzymali święcenia kapłańskie z rąk pierwszego biskupa
drohiczyńskiego Władysława
Jędruszuka – ks. Tadeusz Czyżak
i ks. Krzysztof Napiórkowski.
Ks. Tadeusz Czyżak od jedenastu
lat jest proboszczem parafii Niemyje Nowe. Ks. Krzysztof Napiórkowski jest natomiast proboszczem
w parafii Wyrozęby, katechetą oraz
wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie.
Uroczystej Eucharystii jubileuszowej przewodniczył bp Tadeusz
Pikus, który w homilii ukazał wartość różnych środowisk, począwszy od domu rodzinnego, w rozwijaniu powołania i jego umacnianiu.
Podkreślił jednak, że to sam Chrystus wybiera do kapłaństwa oraz
że towarzyszy On wybranemu.
Mówił, że kapłan powinien zawsze
powracać do swej pierwszej miłości, która przyczyniła się do jego

PROSTYŃ

Ks. Artur Płachno

ubileusz 25 lat kapłaństwa
świętowali 23 maja w NieJmyjach
Nowych księża, którzy

Bp Tadeusz Pikus z jubilatami ks. Tadeuszem Czyżakiem (z lewej)
i ks. Krzysztofem Napiórkowskim

życiowego wyboru. Musi mieć jednak na uwadze, że nie polega ona
na emocjonalnym zauroczeniu, ale
świadomości, że była ona odpowiedzią na pierwotną miłość Boga.
Jubilaci w swoich przemówieniach podziękowali biskupowi, który udzielił im święceń –
śp. bp. Władysławowi Jedruszu-

kowi, bp. Antoniemu Dydyczowi,
z którym współpracowali prawie
20 lat, i obecnemu bp. Tadeuszowi
Pikusowi, a także księżom, podkreślając wartość wspólnoty kapłańskiej, oraz wszystkim, poczynając
od swoich rodzin, które wspomagały ich w odkryciu powołania,
a obecnie wspierają w duszpa-

35-lecie kapłaństwa

czystość z okazji 35. rocznicy
przyjęcia święceń kapłańskich
trzech jubilatów: ks. Stanisława
Ulaczyka z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Siemiatyczach, ks. Ryszarda
Zalewskiego, proboszcza z Prostyni, i ks. Andrzeja Kiersnowskiego
z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Rudce. Na uroczystość
przybył także bp Antoni Pacyfik
Dydycz, który w tym roku obchodzi
60-lecie ślubów zakonnych. Dziękczynną Mszę św. koncelebrowali
jubilaci wraz z ks. Łukaszem Gołębiewskim, sekretarzem Biskupa
Seniora. Na początku nabożeństwa ks. Ryszard Zalewski powitał wszystkich przybyłych parafian oraz gości z parafii w Rudce

Ewa Jakubik

27 maja w sanktuarium
Trójcy Przenajświętszej i św. AnWny wśrodę
Prostyni odbyła się uro-

IV

sterstwie zarówno modlitwą, jak
i okazując miłość i życzliwość.
Przedstawiciele różnych środowisk: duchownych, władz, nauczycieli, dzieci, strażaków, parafian,
hodowców koni oraz Bractwa
Kurkowego, składając życzenia,
podkreślali wiele cech osobowych,
dzięki którym jubilaci trafiają do
serc ludzi i są im bliscy.
Ks. Tadeusz Czyżak jako kapelan
hodowców koni otrzymał ozdobną
podkowę oraz odebrał przyznany
mu przez Łomżyńsko-Drohickie
Bractwo Kurkowe Krzyż Rycerski.
Śpiewy liturgiczne wykonywał zespół muzyczny, strażacy
i Bractwo Kurkowe wystąpiło
w uroczystych strojach, a przed
świątynią rozległa się salwa
armatnia oraz czekała kawalkada konnych zaprzęgów, które
wyruszyły w stronę Ciechanowca, gdzie w hotelu Nowodwory
obecni na uroczystościach jubileuszowych mogli radować się
na wspólnej agapie.
Ks. Artur Płachno

Dziękczynną Mszę św. koncelebrowali jubilaci
wraz z ks. Łukaszem Gołębiewskim

i przedstawił każdego z księży.
Homilię wygłosił Ksiądz Biskup,
mówiąc o powołaniu do kapłaństwa i zawierzeniu Bogu, który
daje siłę i wsparcie. Przypomniał
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także życiorysy księży jubilatów
i proboszczów, z którymi pracowali
jako wikariusze. W Mszy św. czynnie uczestniczyli członkowie parafialnej Akcji Katolickiej, Domowe-

go Kościoła i mieszkańcy Prostyni.
Modlitwą wiernych objęci zostali
jubilaci, ich zmarli i żyjący rodzice
i proboszczowie. Po Mszy św. głos
zabrali mieszkańcy i organizacje,
składając serdeczne życzenia księżom i biskupowi. Zabrzmiała także
pieśń „Sutanna” śpiewana przez
wszystkich zebranych w kościele.
Proboszcz bazyliki prostyńskiej nadmienił, że dokładnie
27 maja 1510 r. po uroczystości
Trójcy Przenajświętszej w Prostyni objawiła się św. Anna. To
wydarzenie zapoczątkowało kult
Trójcy Świętej i św. Anny na prostyńskim wzgórzu i doprowadziło
do powstania sanktuarium. Niech
błogosławieństwo płynące sprzed
Tronu Łaski umacnia ks. Stanisława, ks. Ryszarda i ks. Andrzeja
przez kolejne lata kapłaństwa.
Ewa Jakubik
www.niedziela.pl

Zdjęcia: al. Bartosz Ojdana
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ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE
Ks. Krzysztof Nagórny –
syn Tadeusza i Teresy
z domu Czarniewska.
Urodził się 14 czerwca
1988 r. w Siemiatyczach.
Ma jednego brata Janusza. Pochodzi z parafii
pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Dołubowie. W latach 1995 – 2001 uczęszczał do
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołubowie.
W latach 2001-2004 był uczniem Publicznego Gimnazjum nr 1 w Dziadkowicach.
W latach 2004-2008 uczył się w Technikum
Rolniczym im. Wincentego Witosa w Ostrożanach. W latach 2008-2009 był słuchaczem
na kierunku administracja publiczna w Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” w Białymstoku.
W 2009 r. wstąpił do Wyższego Seminarium
Duchownego w Drohiczynie. 13 czerwca
2014 r. przyjął z rąk bp. Tadeusza Pikusa
święcenia diakonatu. Seminarium ukończył
w 2015 r. zdanym egzaminem „ex universa
theologiae”. W tym samym roku 12 maja na
Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie obronił pracę magisterską z liturgiki na
temat: „Funkcje i posługi we Mszy św. na podstawie Ogólnego Wprowadzenia do Mszału
Rzymskiego z 2004 r.”. Promotorem pracy był
ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL.
Na obrazku prymicyjnym napisał: „Módlcie
się, bracia, aby moja i wasza ofiara była przyjemna Bogu”.

www.niedziela.pl

Ks. Emil Skobel – syn
Henryka i Barbary
z domu Sopek. Urodził
się 20 listopada 1987 r.
w Bielsku Podlaskim.
Pochodzi z parafii pw.
Trójcy Przenajświętszej
w Rudce. Ma siedmioro
rodzeństwa: czterech
braci – Marcina, Dariusza,
Michała, Macieja i trzy siostry – Agnieszkę,
Marzenę i Sylwię. Naukę rozpoczął w Szkole
Podstawowej w Rudce w latach 1994 – 2000.
Następnie w latach 2000-2003 uczęszczał do
Gimnazjum w Rudce. W latach 2003-2007 kontynuował naukę w Zespole Szkół
Rolniczych im. ks. Krzysztofa Kluka w Rudce
o profilu technik żywienia. Po maturze,
w latach 2007-2008, pracował w firmie
budowlanej w Warszawie. W latach 2008-2009 odbywał zasadniczą służbę wojskową
w jednostkach w Ostródzie i w Białymstoku.
W 2009 r. wstąpił do Wyższego Seminarium
Duchownego w Drohiczynie. Święcenia diakonatu otrzymał 13 czerwca 2014 r. z rąk
bp. Tadeusza Pikusa. 12 maja 2015 r. na
Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie obronił pracę magisterską pt. „Uczestnictwo rodziny chrześcijańskiej w życiu i misji
Kościoła w nauczaniu św. Jana Pawła II”,
napisaną pod kierunkiem ks. dr. Łukasza
Gołębiewskiego.
Na obrazku prymicyjnym napisał: „Potrzeba,
by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3, 30).

Ks. Łukasz Wojewódzki –
syn Remigiusza i Bożeny
z domu Turos. Urodził się
9 czerwca 1990 r. w Sokołowie Podlaskim. Pochodzi
z parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Łazówku. Ma troje rodzeństwa: dwóch braci – Daniela
i Artura oraz siostrę Urszulę.
W latach 1996 – 2003 uczęszczał do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łazowie. W latach
2003-2006 kontynuował naukę w Publicznym
Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Sterdyni. W latach 2006-2008 uczęszczał do Zespołu
Szkół nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta
w Sokołowie Podlaskim – liceum o profilu ekonomiczno-administracyjnym. W latach 2008-2009
uczęszczał do Zespołu Szkół nr 1 im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim –
liceum o profilu ekonomiczno-administracyjnym.
W latach 2009-2015 odbył studia magisterskie
w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. 13 czerwca 2014 r. przyjął święcenia
diakonatu z rąk bp. Tadeusza Pikusa w kościele
pofranciszkańskim w Drohiczynie. 12 maja 2015 r.
obronił pracę magisterską z homiletyki na PWTW
pt. „Recepcja nauki Soboru Watykańskiego II
o Matce Bożej w homiliach św. Jana Pawła II do
Polaków”. Promotorem pracy był ks. dr Dariusz
Kujawa.
Na obrazku prymicyjnym napisał:„Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 17).
Oprac. ks. Krzysztof Żero
21 czerwca 2015 . nr 25 (1070) niedziela
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PANI DOMANOWSKA.
DROGA DO KORONACJI (CZ. 5)
O

braz Matki Bożej w Domanowie jest namalowany na podłożu drewnianym, składającym się z trzech pionowych desek,
przytrzymywanych dwoma zastrzałami. Obraz
o wymiarach 126,5 x 91 cm ukazuje na złotym
tle w półpostaci Matkę Bożą, która trzyma na
lewym swym ramieniu błogosławiące Dzieciątko. Płaszcz Mariy jest w kolorze błękitu, szata
spodnia – suknia malowana na kolor czerwieni.
Dzieciątko w białej sukience, na którą narzucona jest szata wierzchnia w kolorze ugrowej
czerwieni, spodem wystaje pas białej sukni.
Dzieciątko trzyma w rękach szkaplerz. Jest to
bardzo piękna, podziwiana przez wielu, barokowa kompozycja, utrzymana w dobranych
kolorach i pięknym rysunku. Twarz Matki
przedstawiono bardzo delikatnie i „duchowo”,
a Dzieciątko w pełni ruchu, lekko uśmiechnięte.
Patrząc na obraz Matki Bożej z Domanowa,
doznaje się wyjątkowych wrażeń. Już sama
kolorystyka obrazu, pełna symboliki, rozmieszczenie postaci, daje nam do ręki pewien
klucz, dzięki któremu możemy opisać obraz
jako ikonę. Ma to bardzo ważne znaczenie,
gdyż ikona nie tylko dostarcza artystycznych
wrażeń, ale jednocześnie, pobudzając zmysły,
podnosi oglądającego na wyżyny wiary. Ikona
umożliwia doświadczenie nadprzyrodzoności,
wprowadza w Tajemnicę Boga.
Gdy chcemy nawiązać z jakąś osobą bezpośredni kontakt, patrzymy jej w twarz, zaglądamy w oczy. Spójrzmy więc w modlitewnym
uniesieniu w oblicze Maryi. Od razu widać,
że jest bardzo spokojne. Delikatne rysy twarzy doskonale harmonizują z pełnymi uroku
oczami. Od razu nasuwają się na myśl słowa
z 32. Pieśni „Raju”, którymi zwraca się do
Dantego św. Bernard: „Teraz spójrz znowu/
W lica, co do Chrystusa/Tak są podobne; /Ich
jasność jedynie/Pozwoli przenieść ci oblicze
Chrysta”. Oczy Maryi zwrócone są w stronę
ludzi. Jest to spojrzenie pełne wiary i miłości.
Maryja patrzy na swoje dzieci tak jak na swego
Jednorodzonego Syna. W tym dobrotliwym
spojrzeniu można też dostrzec troskę Matki,
która pragnie odnowienia tożsamości dzieci
Bożych w każdym człowieku.
Maryja okrywa się błękitnym płaszczem,
podkreślającym Jej nieskazitelność i czystość, a jednocześnie Jej wolne od grzechu
człowieczeństwo. Ta prawda o Maryi zosta-
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je jeszcze raz podkreślona
poprzez rozmieszczenie na
Jej płaszczu trzech gwiazd:
na czole, na prawym i –
zakrytą przez Dzieciątko –
lewym ramieniu. Mówią
one o Jej dziewictwie przed,
w czasie i po urodzeniu Jezusa, o zamieszkaniu Ducha
Świętego, któremu Maryja
całkowicie się oddała. Dzięki temu dziewictwo Maryi
zostało dopełnione przez macierzyństwo.
Kościół wyraził tę tajemnicę w wyjątkowym
tytule Theotokos – Nosicielka Boga.
Wiele mówiącą częścią ikony są dłonie
Matki Bożej. Lewą ręką, bardzo delikatnie
obejmuje Dzieciątko, a prawa umieszczona
w centrum obrazu ukazuje się w geście serdecznego zaproszenia. Dłonie są niezwykle
delikatne, tak jak łagodne zaproszenie Maryi
do zbliżenia się ku Jezusowi. Maryja zaprasza
wszystkich utrudzonych i obciążonych ponad
miarę wytrzymałości, wszystkich pozbawionych pokoju i bezpieczeństwa, odczuwających
lęki i wyrzuty sumienia do Syna, Lekarza ciał
i dusz ludzkich. W tym wskazującym geście
czytamy ewangeliczne słowa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).
Całą swą postawą Maryja skłania się ku
Chrystusowi. Chociaż na obrazie z Domanowa
Jezus Chrystus jest namalowany jako Dzieciątko, to jednak od razu widać, że to On jest
Panem. Wskazuje na to zarówno Jego szata,
jak i wygląd. Jezus został przybrany w białą
suknię przykrytą czerwoną wierzchnią szatą.
Oznacza to nie tylko królewską godność, ale
też zbawcze posłannictwo Chrystusa. Biało-czerwone promienie wychodzące z przebitego
boku Chrystusa Miłosiernego w objawieniu
św. Faustyny Kowalskiej wyrażają naturę
i bogactwo łask sakramentalnych. To są, w liczbie siedmiu, cudowne dary dla Kościoła, które
urzeczywistniają zbawcze działanie Chrystusa
w Kościele.
Dzieciątko patrzy, podobnie jak Jego Matka,
w stronę ludzi. Jest w tym spojrzeniu wiele spokoju, łagodności, miłości i mądrości. A to dlatego, że twarz Jezusa nie jest twarzą dziecka,
ale twarzą człowieka dorosłego. Takie wrażenie
podkreślają głębokie zakola we włosach Jezusa

P. Jamski

KS. ANDRZEJ ULACZYK

właściwe wielu ludziom dorosłym. W tym świetle odsłania się przed nami tajemnica Matki
i Syna. Jezus Chrystus, Boży Syn w Jedności
Trójcy Przenajświętszej, jest „starszy” od swojej
Matki, którą stworzył i uprzedzająco odkupił,
czyniąc Ją Niepokalanie Poczętą. Maryja nie
przestaje więc dziękować: „Sławię Cię, żeś mnie
tak cudownie stworzył”. Dzięki Jezusowi Maryja otrzymała udział w dobrach, które dopiero
staną się naszym udziałem przy końcu świata.
Wymowne są też dłonie Zbawiciela. Prawą
ręką Jezus błogosławi. Gest błogosławieństwa
jest bardzo ważny. Jest to czynność uświęcania
tego, co nie święte. Ludzie stają przed swoim
Panem w poczuciu grzeszności, z doznaniami
skutków własnych słabości i braków dlatego
potrzebują błogosławieństwa. Potrzebują tego
gestu Bożej łaskawości, aby móc w swoim
życiu zmagać się ze złem, stawiać odważnie
czoło różnorakim pokusom łatwego i przyjemnego życia, aby stale pielęgnować w sobie
pamięć o wąskiej i trudnej drodze wiodącej do
królestwa Bożego. W tym geście Dzieciątka
z Domanowa jest zawarta prośba: „Ojcze, nie
proszę, żebyś ich zabrał ze świata, ale żebyś
ich uświęcił w prawdzie”. Jezus jest pośród
swego ludu nie po to, żeby potępiać, ale żeby
lud zbawiać.
W lewej ręce Jezus trzyma księgę. Tytuł obrazu podpowiada, że chodzi tu o księgę członków
Bractwa Szkaplerza św. Są to osoby szczególnie
drogie Zbawicielowi, gdyż w swoim życiu,
przez podejmowanie dodatkowych praktyk
religijnych, wykazują, jak drogie są im łaski
przyobiecane noszącym szkaplerz, jak bardzo
zależy im na sprawie zbawienia wiecznego.
Można więc stwierdzić, że jest to lokalna część
wielkiej Księgi Życia. 

Cdn.
www.niedziela.pl
www.niedziela.pl

wydarzenia

HOLONKI

Konkurs recytatorski
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Holonkach 20 maja odbył się 12. MięWdzyszkolny
Konkurs Recytatorski Poezji Karola

Uroczystości odpustowe
w bazylice prostyńskiej
Tegoroczny odpust ku czci
Trójcy Przenajświętszej
w Prostyni poprzedziło
40-godzinne nabożeństwo,
któremu przewodniczył
ks. Mariusz Boguszewski
roczystości odpustowe rozpoczęły się w soboUprzybyły
tę o godz. 15 Mszą św. i adoracją. Wieczorem
do sanktuarium piesze pielgrzymki –

Zdjęcia: Ewa Jakubik

grupa z Sadownego, licząca ok. 120 osób pod
przewodnictwem ks. Pawła Błaszczyka, oraz
grupa z parafii Stoczek, Kamionna, Ostrówek,
Łochów pod przewodnictwem ks. Pawła Hryniewieckiego, licząca ponad 200 pątników.
Po posiłku przygotowanym w ogrodzie przy
plebanii pielgrzymi wzięli udział w Mszy św.
sprawowanej w koncelebrze przez ks. Ryszarda Zalewskiego, ks. Krzysztofa Maksimiuka,
ks. Zbigniewa Grabowskiego, ks. Pawła Błaszczyka, ks. Pawła Hryniewickiego. Kazanie do
zebranych wygłosił ks. Mariusz Boguszewski

Sobotniej Mszy św. dla pielgrzymów
przewodniczył ks. Ryszard Zalewski

prowadzący rozważania odpustowe. Mówił
o tajemnicy Trójcy Świętej i o równaniu człowieka do najlepszych, do Boga. Nabożeństwo
odprawione zostało kielichem podarowanym
przez pątniczkę, która wierzy, że przed prostyńskim Tronem Łaski w ubiegłym roku
otrzymała dar uzdrowienia. Po Mszy św. miał
miejsce obrzęd tradycyjnej koronacji koronami
św. Anny. O godz. 21 odbył się Apel ku czci
Trójcy Przenajświętszej, a następnie adoracja
www.niedziela.pl

eucharystyczna – Bazylika Pełna Wiary, podczas
której odprawiona została Droga Krzyżowa
wewnątrz kościoła. Na Mszę św. o północy
przybyli też ułani 10. Pułku Ułanów Litewskich z Zarąb Kościelnych pod przewodnictwem
ks. Andrzeja Dmochowskiego, Jednostka Strzelecka 5001 ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego
pod dowództwem sierżanta ZS Michała Józefowskiego z pobliskiego Kołodziąża oraz harcerze
z 14. Drużyny Harcerskiej „Sokoły” z Prostyni.
Mszę sw. celebrowali ks. Andrzej Dmochowski
i ks. Mariusz Boguszewski.
Centralne uroczystości odpustu Trójcy Przenajświętszej w Prostyni odbyły się w niedzielę. Wszystkich zebranych w bazylice powitał
proboszcz i kustosz sanktuarium ks. Ryszard
Zalewski. Sumie odpustowej w intencji parafian
i pielgrzymów przewodniczył pasterz diecezji
drohiczyńskiej bp Tadeusz Pikus. Współcelebransami byli: ks. Ryszard Nicpoń, ks. Henryk
Boguszewski z Moskwy, ks. Józef Skorodiuk
z Siedlec, ks. Mariusz Boguszewski oraz ks. Tomasz Szmurło. Homilia, którą wygłosił Ksiądz
Biskup, rozpoczęła się od odśpiewania pieśni
dziękczynnej z Koronki do Trójcy Przenajświętszej. Następnie bp Pikus mówił o trzech Osobach
Boskich, z których Jedna stworzyła człowieka,
Druga go odkupiła, a Trzecia uświęca. Po zakończeniu Mszy św. wielu pielgrzymów przystąpiło
do tradycyjnej koronacji koronami św. Anny,
wielu też na kolanach obchodziło główny ołtarz.
Niedzielne modlitwy przed Tronem Łaski zakończyły się Apelem eucharystycznym o godz. 21.
Zwieńczeniem 40-godzinnego nabożeństwa
w sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Prostyni była Msza św. w poniedziałek o godz. 12,
podczas której odbyła się rocznica I Komunii św.
dzieci z klas III. Uroczystościom przewodniczył
ks. Czesław Mazurek, który 54 lata temu właśnie w Prostyni rozpoczynał swoją kapłańską
posługę. Współcelebransem był ks. Krzysztof Maksimiuk. Kazanie wygłosił ks. Mariusz
Boguszewski. Procesję eucharystyczną kończącą 40-godzinne nabożeństwo poprowadził
ks. Czesław Mazurek. Na zakończenie Sumy
odśpiewany został hymn „Te Deum”.
Ewa Jakubik

Wojtyły i o Janie Pawle II. W jego organizację
włączyły się Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Holonkach, parafia w Klichach oraz
gmina Brańsk.
Dyrektor placówki Dorota Zaleska powiedziała: – Św. Jan Paweł II to najbardziej znany
Polak na świecie, chociaż mniej znany jako
poeta. Twórczość św. Jana Pawła II jest jednak
ciekowym zjawiskiem literackim. Dyskutować
o tej poezji nie bardzo umiemy. Krytycy nie
bardzo umieją ją krytykować. Na pewno jednak warto czytać i mówić te wiersze.
Mottem tegorocznego konkursu, organizowanego już od kilku lat, były papieskie słowa:
„Dzieci są przyszłością rodziny i społeczeństwa, nadzieją, która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera”. Do
uczestnictwa w nim zgłosiły się następujące
placówki szkolne: Szkoła Podstawowa w Mniu,
Szkoła Filialna w Chojewie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce, Zespół
Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach oraz Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach.
Przesłuchania konkursowe odbywały
się w trzech kategoriach: klas O-1, klas II-III
oraz klas IV-VI. Wystąpiło 26 wykonawców.
W pierwszej kategorii zwyciężył Bartłomiej
Niemyjski, drugie miejsce przypadło Janowi
Olszewskiemu, a trzecie Natalii Skowrońskiej;
w drugiej kategorii zwyciężyła Julita Otap, drugie miejsce otrzymały Julia Iwańczuk i Natalia
Balejko, a trzecie Michał Saliwanów; w trzeciej
kategorii zwyciężyła Gabriela Zawadzka, drugie miejsce otrzymały Gabriela Sopek i Weronika Łochwicka, a trzecie Paulina Baranowska
i Natalia Piotrowska. Specjalną nagrodę otrzymała także laureatka poprzednich konkursów
Monika Kosińska.
Jan Krakowski

Jan Krakowski

Do Prostyni tradycyjnie przybyła grupa z Sadownego

Podczas przesłuchań konkursowych
21 czerwca 2015 . nr 25 (1070) niedziela
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CERANÓW

Wizytacja kanoniczna i święto patrona szkoły
w Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum im.
Ludwika Górskiego. Szkoły obchodziły tego dnia Dzień Patrona.
Dzień rozpoczął się uroczystą
Eucharystią sprawowaną przez
bp. Pikusa. Po Eucharystii wszyscy
udali się do krypty, by złożyć kwiaty oraz zapalić znicze przy trumnie
patrona szkoły.
Ok. godz. 9.30 dyrektor Zespołu
Szkół Ryszarda Danuta Stachowicz
przywitała zaproszonych gości,
grono pedagogiczne, pracowników
szkoły oraz uczniów, po czym ze
śpiewem na ustach: „Bądź pozdrowiony gościu nasz” powitaliśmy
w szkolnych progach Księdza
Biskupa. Przepełniała nas radość
z tej niecodziennej wizyty. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli Księdzu Bisku-

Archiwum szkoły

ramach wizytacji kanonicznej
parafii w Ceranowie 19 maja
Wbp Tadeusz
Pikus złożył wizytę

W ramach wizytacji bp Tadeusz Pikus złożył wizytę w Publicznej
Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum im. Ludwika Górskiego

powi kwiaty i oficjalnie przywitali
w murach szkoły.
Gimnazjaliści przedstawili montaż słowno-muzyczny o tematyce
patriotycznej. Podkreślili wartość
domu rodzinnego i środowiska,

w którym się wychowaliśmy –
wartość naszej małej ojczyzny.
Przy słowach piosenki „Powrócisz tu” niejednemu z obecnych
spłynęła z oczu łza wzruszenia.
Uczniowie szkoły podstawowej

z ogromnym kunsztem wystawili
fragment „Janka Muzykanta” Henryka Sienkiewicza oraz „Antka”
Bolesława Prusa. Wszystko to
przygotowano pod czułym okiem
pań Anny Szalach, Bogumiły Steć
oraz Katarzyny Piątkowskiej. Część
artystyczna pozwoliła wszystkim
zebranym powspominać na poważnie i z humorem czasy dzieciństwa
oraz podkreśliła znaczenie słowa
„dom”.
Po występie Ksiądz Biskup podsumował akademię, złożył podziękowania na ręce Pani Dyrektor oraz
udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa. Głos zabrali również wójt gminy Ceranów Krzysztof Młyński oraz proboszcz parafii
Ceranów ks. Józef Gierczyński.
Po oficjalnych uroczystościach
Ksiądz Biskup udał się na krótkie
spotkanie z pracownikami szkoły.
Oprac. Zuzanna Siwińska,
uczennica kl. II PG

Od lęku do Miłości
edną z trudnych do zdefiniowania
cech człowieka jest zdolność do
Jmartwienia
się zawsze i o wszystko. Rzeczywiście: posiadane dobra
można utracić, przyjaciele mogą
zawieść, zdrowie może być przekreślone przez chorobę… Naiw-

waż zna On ich istotę – wyszły
przecież z Jego rąk. Cierpiący niezasłużenie nieszczęśnik musi uświadomić sobie, że nie zdoła pojąć planów Najwyższego. Powinna mu
wystarczyć pokorna świadomość,
że Pan wie, po co to wszystko i jaki

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie,
jest nowym stworzeniem. To, co dawne,
minęło, a oto wszystko stało się nowe


(2 Kor 5, 17)

ny optymizm nie zdoła się ostać
wobec tzw. siły faktów. Potrzebne są
realizm i chrześcijańska nadzieja,
które nawet w sytuacjach po ludzku beznadziejnych każą mówić, że
i tak „nad wszystkim jest Pan Bóg”!
Hiob, jak to dzisiaj czytamy,
doczekał się w końcu Bożej odpowiedzi na swoje pełne rozpaczy
pytania. Wymowa natchnionego
tekstu jest prosta i jednoznaczna:
Pan włada wszystkim, Jego moc
poskramia żywioły świata, ponie-
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jest sens doświadczeń, przez które
przechodzi. Pytających o przyczyny milczenia Stwórcy jest więcej.
Także Apostołowie – w obliczu
śmiertelnego zagrożenia z powodu
burzy na jeziorze – czynią Jezusowi
wyrzut, że śpi, gdy w grę wchodzi
ich doczesne życie. Niewiele im
pomogło wędrowanie z Mistrzem,
wsłuchiwanie się w Jego naukę,
przyglądanie się cudom, jakich
dokonał... Bojaźń skrępowała ich
tak mocno, że zapomnieli, iż jest
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z nimi Syn Boży. Rozkaz, jaki Chrystus wypowiedział wobec burzy
i jeziora („Milcz, ucisz się!”), stanowi dyskretną sugestię, że tym
bardziej wobec srożącej się potęgi
zła moc Odkupiciela gotowa jest
ratować Kościół, ilekroć ten będzie
wołał o pomoc z nieba. Według
św. Pawła o wszystkim decyduje
Chrystusowa miłość, jaką jesteśmy
ogarnięci. Miłość ta jest szczególna, gdyż dokonuje w nas „nowego
stworzenia”, co oznacza wyzbycie się fałszywego lęku na rzecz
bojaźni Bożej. Pokonać zło tego
świata można jedynie wtedy, gdy
na pierwszym miejscu postawimy
rzeczywistość duchową. Skutkiem
tego będą zdrowy dystans do spraw
doczesnych i całkowite otwarcie się
na duchowe dobra.
Kim jest zatem dzisiaj „człowiek
bez lęku”? Jest nim niewątpliwie
ten, który zaufał, że wola Boża
nie jest zbyt ciężka do wypełnienia, skoro stale towarzyszy nam
Jego łaska. Jest nim ten, który –

rozważając tajemnicę Jezusowego krzyża i wiedząc zarazem, że
pewnych rzeczy do końca nie pojmie – nie waha się stawiać Bogu
trudnych pytań. Jest nim człowiek
podejmujący trud odpowiedzi na
„przynaglającą miłość Chrystusa”,
z przekonaniem, że powinien tę
właśnie miłość zanieść przygnębionym, lękliwym, niezdecydowanym,
unurzanym w grzechu… – dla ich
wiekuistego dobra!
Ks. Tomasz Pełszyk
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