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Pęknięty krzyż treścią Dnia Podlasia
w Drohiczynie – relacja
Ad multos annos – imieniny i 60. rocznica
ślubów zakonnych bp. Antoniego Dydycza

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Dzisiejsze czasy i obecne pokolenie potrzebują
bohaterów. Nie będzie ich
jednak, gdy zapomnimy
naszą historię. Ona bowiem
mówi o wielkiej klęsce człowieczeństwa w totalitarnych
systemach, ukazując też, że
zło ostatecznie zostaje wyparte miłością miłosierną
w Chrystusie.
Bp Tadeusz Pikus

Przebaczenie
utro będziemy obchodzić uroJPiotra
czystość Świętych Apostołów
i Pawła – bez kozery można

powiedzieć, że najbardziej znanych z uczniów Chrystusa. Gdy
prześledzi się ich historię, okazuje się, że wcale nie byli tak
świetlanymi ludźmi, jak się ich
powszechnie odbiera (wszak
Piotr już po wybraniu zaparł
się znajomości z Chrystusem,
i to trzy razy! ). Jednak Pan ich
wybrał, nie przekreślił, zobaczył
w nich dobro (patrz: Szaweł przed
staniem się Apostołem Narodów).
To tajemnica, która pokazuje niezmierzoną dobroć Tego, który za
nas umarł na krzyżu.
Żyjemy w ciągłym kołowrotku,
wiele – jak spojrzy się z perspektywy – mało znaczących spraw
zaprząta nam głowę, często bez
głębszej refleksji czy zadumy.
A skoro przed nami czas wakacji i wielu z nas może właśnie
wybiera się na urlop, warto za
papieżem Franciszkiem uświadomić sobie, że „Bóg nigdy nie zmęczy się tym, by nam przebaczać.
Problem w tym, że to nas męczy
proszenie Go o przebaczenie”. Bo
warto.
Edyta Hartman

www.niedziela.pl
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WĘGRÓW
14 czerwca w parafii pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego
z Padwy po Mszy św. odpustowej ku czci św. Antoniego odbył
się koncert zespołu Wspólnota
Jednego Ducha oraz miał miejsce
festyn rodzinny.
14 czerwca w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
gościł misjonarz z Kamerunu
ks. Krzysztof Pazio, pochodzący
z Węgrowa. Na każdej Mszy św.
głosił on kazania oraz zbierał
ofiary na misje.
DROHICZYN
W dniach 12-14 czerwca
w Nadbużańskim Ośrodku
Ewangelizacji odbył się kurs
wychowawców i kierowników
placówek wypoczynku dla dzieci
i młodzieży oraz kierowników
wycieczek szkolnych.
BIELSK PODLASKI
W dniach 12-14 czerwca pod
hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią” odbył się 22. Festiwal
Piosenki Religijnej i Patriotycznej
„Śpiewajmy Panu” Podlasie 2015.
BOĆKI
13 czerwca na uroczystości
odpustowe ku czci św. Antoniego
Padewskiego przybyły piesze
pielgrzymki – ok. 100-osobowa z Bielska Podlaskiego i ok.
50-osobowe z Osmoli i Klich oraz
czciciele św. Antoniego z sąsiednich parafii.
HAJNÓWKA
14 czerwca w Amfiteatrze Miejskim odbył się 9. Piknik Rodzinny
zorganizowany przez Akcję
Katolicką, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Hajnowski Dom
Kultury.
Ks. Krzysztof Żero

II

Jubileusz przedszkolny i dziecięca radość
Brańsku świętowano 10. rocznicę nadania imieWPrzedszkole
nia Sióstr Sercanek tamtejszemu przedszkolu.
w tym mieście powstało z inicjatywy
ks. Kazimierza Łomaskiego, dziekana brańskiego,
w 1945 r. Zwrócił się o prowadzenie go do przełożonej bezhabitowego Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny.
W 1970 r. oddano do użytku nowy budynek
przedszkola, a ponieważ sercanki zapisały się jako
nieocenione organizatorki i wychowawczynie tej
placówki, na wniosek byłych wychowanków, rad
Pedagogicznej i Rodziców, Rada Miasta Brańsk
30 maja nadała przedszkolu w Brańsku imię Sióstr
Sercanek.
Uroczystości rocznicowe rozpoczęła Eucharystia,
celebrowana 30 maja przez bp. Tadeusza Pikusa w miejscowym kościele parafialnym w intencji
zmarłych i żyjących wychowawców przedszkolnych,
wychowanków, ich rodzin oraz Zgromadzenia Sióstr
Sercanek. W homilii, oprócz przesłania skierowanego do dzieci, aby były otwarte na spotkanie z Panem
Jezusem i innymi ludźmi z miłością, zwrócił się on
do rodziców z apelem o wzmacnianie ich miłości
małżeńskiej, która jest gwarantem szczęścia i dobra
dzieci.
Po Eucharystii oficjalne świętowanie rocznicy
z udziałem władz, duchowieństwa, wychowawców,

Jan Krakowski

CHOJEWO
12 czerwca Mszy św. odpustowej
ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa przewodniczył bp Tadeusz
Pikus, podczas której udzielił
grupie młodzieży sakramentu
bierzmowania.

W obchody włączyło się WSD z rektorem ks. Tadeuszem Syczewskim i klerykami

rodziców, dzieci i mieszkańców Brańska odbyło
się na placu miejskim, nieopodal placówki przedszkolnej. Uroczystość rozpoczęła także dwudniowe świętowanie Dnia Dziecka. Było one bowiem
kontynuowane następnego dnia podczas festynu,
zorganizowanego przy kościele parafialnym, na
którym dzieci miały wiele atrakcji, zorganizowanych
dzięki współpracy parafii, władz, instytucji i sponsorów z Brańska i okolic. Włączyło się do niego
także Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie
z rektorem ks. Tadeuszem Syczewskim i klerykami.
Jan Krakowski

WĘGRÓW

Otwarci KSM-owicze z klasztoru
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Węgrowie 3 czerwca odbył się coroczny Dzień
WGodności
Osoby Niepełnosprawnej. Młodzi wolon-

tariusze z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
działającego przy parafii pw. św. Piotra z Alkantary
i św. Antoniego z Padwy po raz kolejny włączyli się
w to przedsięwzięcie. Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej to czas integracji, próba połączenia
dwóch światów – pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz pokazania, jak wielką rolę odgrywa to
w naszym życiu. Papież Jan Paweł II powiedział:
„Wówczas gdy ciało jest głęboko chore, całkowicie
niesprawne, a człowiek jest niezdolny do życia,
do działania – owa wewnętrzna dojrzałość i wielkość duchowa tym bardziej się jeszcze uwydatnia,
stanowiąc przejmującą lekcję dla ludzi zdrowych
i normalnych”.
Młodzi wolontariusze doskonale wiedzieli, jak
należy zachować się względem osób niepełnosprawnych, wykazując się olbrzymią odpowiedzialnością i dojrzałością. Potrafili doskonale zaplanować
i zorganizować czas dzieciom, aktywnie włączając
ich do zabawy, otaczając je opieką, czym zyskali
ich zaufanie i przyjaźń. Przynieśli ze sobą naj-
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Łukasz Wysocki

krótko

BRAŃSK

Młodzi wolontariusze potrafili doskonale zaplanować i zorganizować czas dzieciom

większy dar – uśmiech, radość, dobre słowo i serce.
Doświadczenie, jakie zdobyli tego dnia, otworzyło
jeszcze bardziej ich serca i uczyniło wrażliwymi na
potrzeby drugiego człowieka.
KSM-owicze z Węgrowa udowodnili, że są osobami akceptującymi inność – indywidualność drugiego człowieka. Swoją postawą świadczyli o tym,
iż są gotowi służyć Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie
i drugiemu człowiekowi.
Martyna Zarzycka
www.niedziela.pl

wiadomości

DROHICZYN

zapraszamy

Parafie mają nowych lektorów
nienia funkcji lektora 96 chłopcom i mężczyznom
z parafii diecezji drohiczyńskiej.
Zgłoszeni przez księży proboszczów kandydaci
do posługi Słowa Bożego w czasie liturgii przez rok
uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez
Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie pod
kierunkiem rektora ks. Tadeusza Syczewskiego
oraz diecezjalnego duszpasterza służby liturgicznej
ks. Marcina Szymanika, przy współpracy księży
dziekanów i duszpasterzy w parafiach, a prowadzonych przez wykładowców WSD oraz innych
moderatorów, w tym logopedów i muzyków zarówno
w Drohiczynie, jak i w parafiach.
Po modlitwie poświęcenia i obrzędzie wręczenia
księgi Pisma Świętego nowi lektorzy otrzymali także
od Księdza Biskupa pamiątkowe krzyże. Podpisał
on również wydane im legitymacje.
W homilii powiedział natomiast, że proklamacja
Słowa Bożego ma rodzić wiarę. Aby była ona skuteczna, potrzebna jest znajomość Chrystusa – Pana
i Pasterza przez tych, którzy to czynią. Wszelkie
działania liturgiczne mają prowadzić do spotkania
z żywym Bogiem.
W uroczystości wzięli udział profesorowe WSD
w Drohiczynie, klerycy, kapłani i siostry zakonne

Ks. Artur Płachno

Eucharystii celebrowanej w katedrze
pw. Trójcy Świętej w Drohiczynie 6 czerwca
Pbp odczas
Tadeusz Pikus udzielił błogosławieństwa do peł-

Formacja lektorów leży głęboko na sercu
bp. Tadeuszowi Pikusowi

z parafii, w których służą lektorzy, oraz ich rodziny i przyjaciele. Przedstawiciel nowych lektorów
Maciej Kietliński z Węgrowa, dziękując, zapewnił też
o dołożeniu wszelkich starań, by posługa lektorska
służyła chwale Bożej, oraz o modlitwie w intencji
tych, którzy zaangażowali się w przygotowanie
nowych lektorów i byli obecni na uroczystości.
Ks. Syczewski wyraził natomiast nadzieję, że przygotowania te wpiszą się w dzieło budzenia powołań
kapłańskich. Podkreślił też, że formacja lektorów
w diecezji drohiczyńskiej leżała głęboko na sercu
bp. Tadeuszowi Pikusowi od początku jego posługiwania. 
Ks. Artur Płachno

Egzaminy wstępne do WSD
wstępne do Wyższego Seminarium Duchownego. Zapisy
i informacje można uzyskać
u rektora ks. Tadeusza Syczewskiego, tel. (85) 655-70-46 lub
506-182-036, e-mail: tsyczewski@drohiczynska.pl. Kandydaci

Ks. Grzegorzowi Hermanowi
pracującemu we Francji składamy wraz z darem modlitwy
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci Ojca

ŚP. JANUSZA HERMANA
Niech Dobry Bóg obdarzy
śp. Janusza szczęściem wiecznym.
Redakcja „Niedzieli Podlaskiej”

www.niedziela.pl

do WSD powinni mieć szczerą
wolę służenia Bogu i bliźnim
w kapłaństwie, czystą intencję
oraz osobiście złożyć następujące
dokumenty: podanie o przyjęcie
własnoręcznie napisane, życiorys,
świadectwo chrztu i bierzmowania, świadectwo dojrzałości, świadectwo moralności od księdza proboszcza, opinię katechety, kartę

zdrowia wymaganą na studia
wyższe i 4 fotografie do legitymacji i indeksu studenta. Okres
propedeutyczny dla kandydatów
do kapłaństwa w seminarium rozpocznie się 1 września (wtorek)
Przyjazd do seminarium alumnów
I roku 31 sierpnia (poniedziałek)
do godz. 18.
Ks. Krzysztof Żero

Intencje modlitewne dla członków Żywego i Nieustającego
Różańca Diecezji Drohiczyńskiej na lipiec
= O bezpieczeństwo i duchowe owoce w intencji
zbliżających się Światowych Dni Młodzieży
=O światło dla błądzących i zagubionych w wierze
Polaków
=O łaskę zdrowia i siły dla pracujących w rolnictwie
Duszpasterstwo Wspólnot Maryjnych
Diecezji Drohiczyńskiej

Bożena Sztajner/Niedziela

dniach 15 lipca, 13 i 24 sierWhiczynie
pnia w budynku WSD w Droodbędą się egzaminy

REKOLEKCJE OAZOWE
Rekolekcje oazowe odbędą się
w następujących terminach:
27 czerwca – 5 lipca w Mielniku
– Oaza Młodszych Dzieci Bożych
(II-IV klasy SP), 27 czerwca –
13 lipca w Tołwinie – Oaza Nowego Życia I stopnia (po III klasie
gimnazjum), 5-13 lipca w Mielniku – Oaza Młodszych Dzieci
Bożych (II-IV klasy SP), 15-26 lipca
w Wólce n. Bugiem – Oaza Dzieci
Bożych (V-VI klasy SP), 15-26 lipca w Czartajewie – Oaza Nowej
Drogi (I-II klasa gimnazjum),
15-31 lipca w Mielniku – Oaza
Nowego Życia II stopnia i 27 lipca
– 8 sierpnia – Oaza „wędrowna”
dla studentów.
DNI FORMACYJNE
W dniach 6-10 lipca w Kasinie
Wielkiej na Śnieżnicy odbędą się
Ogólnopolskie Dni Formacyjne
dla Kleryków. Zgłoszenia i informacje: Biuro Prezydium Krajowej
Rady KSM, ul. Miodowa 17/19,
00-246 Warszawa, tel. (68)
453-92-73, e-mail: prezydium@
gmail.com lub www.ksm.org.pl.
MODLITWY PRZY POMNIKU
15 lipca przy pomniku Ofiar
Faszyzmu w Pilikach na terenie
parafii pw. Miłosierdzia Bożego
w Bielsku Podlaskim odbędzie
się uroczystość modlitewna ku
czci pomordowanych w Lesie
Pilickim w 1943 r. (50 osób, w tym
3 księży). O godz. 17 Mszy św.
koncelebrowanej i nabożeństwu
będzie przewodniczył biskup
senior Antoni Dydycz.
MAŁŻEŃSTWA I RODZINY
26 lipca Wydział Duszpasterstwa
Rodzin i Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Prostyni organizują pielgrzymkę małżeństw
i rodzin do sanktuarium w Prostyni. Początek spotkania o godz.
10.30. Mszy św. o godz. 12 będzie
przewodniczył bp Tadeusz Pikus.
Po agapie dla pielgrzymów odbędzie się nabożeństwo błagalne
o dar potomstwa dla małżeństw
bezdzietnych.
Ks. Krzysztof Żero
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Zdjęcia: Ks. Artur Płachno
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Modlitwa przy grobach rządców diecezji, pochowanych w kryptach katedry, gdy Drohiczyn był stolicą województwa

Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe przekazało bp. Tadeuszowi
Pikusowi archiwalną mapę Podlasia

PĘKNIĘTY KRZYŻ TREŚCIĄ DNIA PODLASIA W DROHICZYNIE
10 czerwca w Drohiczynie i w diecezji drohiczyńskiej obchodzono kolejny Dzień Podlasia,
upamiętniający 16. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II
katedrze pw. Trójcy Świętej
w Drohiczynie biskup droWhiczyński
Tadeusz Pikus wraz

biskupem seniorem Antonim
Dydyczem oraz biskupem seniorem z diecezji łomżyńskiej Stanisławem Stefankiem, kapłanami
z diecezji drohiczyńskiej i pińskiej na Białorusi koncelebrował
Eucharystię dziękczynną.
Rozpoczynając liturgię, bp Tadeusz Pikus podkreślił konieczność wdzięczności Bogu za wielki

dar dla Podlasia, jakim była wizyta św. Jana Pawła II. Przypomniał,
że to na wniosek bp. Antoniego
Dydycza Dzień Podlasia został
przyjęty przez sejmiki trzech województw: mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego i wpisał się
w tradycję regionu. Ma on mieć
modlitewny charakter jednoczący
oraz pokazujący jego walory.
Homilię wygłosił bp Stanisław Stefanek. Ukazał w niej
wartość Podlasia, podkreśloną

Jan Krakowski

Ad multos annos

W imieniu kapłanów życzenia
bp. Antoniemu Dydyczowi złożył
ks. Józef Poskrobko

13 czerwca, w liturgiczne wspomnienie
św. Antoniego z Padwy, w kościele pofranciszkańskim w Drohiczynie modlono się w intencji biskupa seniora Antoniego Dydycza, który
w Roku Życia Konsekrowanego przeżywa
60. rocznicę złożenia ślubów zakonnych

IV
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przez św. Jana Pawła II, a obecną
także w tradycjach szlacheckich.
Nawiązując do symboliki papieskiej liturgii w Drohiczynie, której znakiem jest pęknięty krzyż,
Ksiądz Biskup podkreślił, że płynie z niego nauka o żywym źródle łaski, w ramionach Chrystusa
i Piotrowej sieci, spinających go.
Na Dzień Podlasia przybyli:
reprezentanci parlamentu i wojewody podlaskiego, starostowie,
burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele struktur władz samorządowych, służb mundurowych,
ludzie kultury, sztuki, bractwa
kurkowe, rycerskie, maryjne i klub
motocyklowy, siostry zakonne,
alumni, przedstawiciele ruchów,

stowarzyszeń, instytucji i organizacji wraz pocztami sztandarowymi z terenu Podlasia i Mazowsza,
wierni z diecezji drohiczyńskiej
i sąsiednich oraz wierni prawosławni zamieszkujący ten teren.
Na początku liturgii bp Tadeusz Pikus dokonał poświęcenia
nowych organów w katedrze. Na
zakończenie zaś odmówił Akt
Zawierzenia Podlasia.
Miała też miejsce modlitwa
i zapalono znicze na grobach
rządców diecezji i przy tablicy
wojewodów podlaskich, pochowanych w kryptach katedry, gdy
Drohiczyn był stolicą województwa. Odbył się koncert organowy w wykonaniu dr. hab. Józefa

roczystej Eucharystii przeUPodkreślił
wodniczył bp Tadeusz Pikus.
on wielkie zaangażo-

on ludziom, że muszą wracać do
Boga – Źródła dobra i piękna,
podkreślił kaznodzieja.
Życzenia bp. Antoniemu złożyli: w imieniu kapłanów diecezji
drohiczyńskiej ks. Józef Poskrobko, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce, w asyście kleryków WSD
w Drohiczynie, przedstawiciele
parlamentu z senatorem Waldemarem Kraską, władz samorządowych z prezydentem Siedlec
Wojciechem Kudelskim, burmistrzem Drohiczyna Wojciechem
Borzymem i starostą siemiatyckim
Janem Zalewskim, reprezentanci wspólnot zakonnych, ruchów
i stowarzyszeń, dzieci, nauczyciele oraz wierni. W przemówieniach

wanie Księdza Biskupa w sprawy Kościoła i ojczyzny, a także
otwartość na problemy człowieka.
Homilię wygłosił ks. Zbigniew
Rostkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie i wikariusz
generalny diecezji drohiczyńskiej. Przypomniał w niej prawdę o Bogu, który jest Miłością,
a któremu też przez całe życie
zakonne i kapłańskie i biskupie
służy bp Antoni. Ukazał ogrom
zbawczego dobra, które spłynęło
na wiernych w Polsce i innych
krajach za przyczyną działalności
Księdza Biskupa. Podobnie jak
jego patron św. Antoni wskazuje

www.niedziela.pl

wydarzenia

PROSTYŃ

Rocznica wizyty Papieża w Drohiczynie

podkreślono stałe ogromne zaangażowanie bp. Dydycza na wielu
płaszczyznach duszpasterskich
i społecznych.
Dziękując za życzenia, bp Antoni prosił o gorącą modlitwę
do Ducha Świętego, który daje
siłę i nadzieję na odnowę. Uroczystości zakończyła procesja
eucharystyczna ulicami miasta,
prowadzona przez bp. Pikusa.
Uczestniczyli w niej przybyli na
uroczystości kapłani i zakonnicy z diecezji drohiczyńskiej oraz
innych diecezji polskich i zagranicznych, misjonarze, siostry
zakonne, alumni, władze, bractwo rycerskie, goście i mieszkańcy
Drohiczyna.
Jan Krakowski
www.niedziela.pl

SIEMIATYCZE

Nie zabrakło zabaw tanecznych pod przewodnictwem
ks. Adama Banaszka i Doroty Koroś, katechetki

„Barka”, „Abba Ojcze” i „W dolinie Góry Zamkowej”, która była
pieśnią przewodnią sprzed 16 lat.
Potem był czas na posiłek przy
grillu i cieście przygotowanym
przez parafialną Akcję Katolicką
i Domowy Kościół. Pomocą służyli
także członkowie miejscowego
KSM-u. Dalej wystąpili uczniowie
ze szkoły w Prostyni, grając na
gitarach i śpiewając. Nie zabrakło

także zabaw tanecznych pod przewodnictwem ks. Adama Banaszka i Doroty Koroś, katechetki.
Starsi i młodsi bawili się przy
najróżniejszych pląsach, tanach
i przyśpiewkach. Zakończeniem
parafialnego Dnia Podlasia był
wspólny śpiew Apelu Jasnogórskiego o godz. 21 połączony
z krótką modlitwą.
Ewa Jakubik

Uczniowie w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

rocznicę wizyty w Drohiczynie
Ojca Świętego Jana Pawła II
W10 czerwca
obchodzony był kolejny Dzień Podlasia. Wydarzenie to
uczciła społeczność Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi im.
Jana Pawła II w Siemiatyczach.
Dla upamiętnienia rocznicy wizyty patrona szkoły na podlaskiej
ziemi odbyła się niezwykła sztafeta
w hołdzie św. Janowi Pawłowi II.
W niecodziennej inicjatywie
uczestniczyli przedstawiciele klas
IV-VI szkoły podstawowej. Przygotowaniem sztafety zajęli się
uczniowie trzecich klas gimnazjum
z katechetkami Agnieszką Olendzką i Barbarą Oleksiuk.
Na uczestników czekały konkurencje sportowe, konkursy wiedzy,
mały przegląd wokalny i recytatorski oraz konkurs plastyczny.
Uczniowie musieli wykazać się
sprawnością i zręcznością, biegnąc z zeszytem na głowie czy idąc
z zawiązanymi oczyma po wyzna-

Sztafeta w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

czonej linii. Były też biegi z dobrymi
uczynkami, kiedy zawodnicy na
trasie spotykali płaczące dziecko,
bezdomnego proszącego o jałmużnę czy staruszkę, której rozsypały
się zakupy. Chociaż liczył się czas
wykonania zadania, to nikt nie ominął potrzebujących pomocy. Zawodnicy szukali cytatów w Piśmie Świętych i umieszczonych w kościele
myśli św. Jana Pawła II. Układali
puzzle z Drohiczyńskim Kopcem
Pamięci i rozwiązywali krzyżówkę o świętym patronie. Wszystkie

Archiwum organizatorów

Kotowicza z Białegostoku i miał
miejsce występ Drohiczyńskich
Warsztatów Muzyki Liturgicznej.
Łomżyńsko-Drohickie Bractwo
Kurkowe przekazało bp. Tadeuszowi Pikusowi archiwalną
mapę Podlasia. Były też salwa
armatnia oraz życzenia imieninowe złożone bp. Antoniemu
Dydyczowi.
10 czerwca o godz. 17 w Drohiczynie i parafiach diecezji drohiczyńskiej zabiły dzwony, wspominając przybycie o tej porze św. Jana Pawła II do Drohiczyna. Za
jego wizytę dziękowano również
w parafiach podczas sprawowanych Eucharystii i nabożeństw.
W niektórych z nich odbyły się
także okolicznościowe konkursy,
koncerty i spotkania plenerowe.
Ks. Artur Płachno

dzień. Także w sanktuarium Trójcy
Przenajświętszej i św. Anny w Prostyni parafianie w modlitwie dziękczynnej wspominali 16. rocznicę
spotkania z Janem Pawłem II. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św.
o godz. 17 koncelebrowaną przez
proboszcza parafii Prostyń ks. Ryszarda Zalewskiego, dziekana
łochowskiego, i ks. Adama Banaszka, miejscowego wikarego.
Posługę w konfesjonale sprawował
senior ks. Krzysztof Maksimiuk.
O podniosłym charakterze nabożeństwa świadczyły również oprawa Mszy św. i procesja z darami.
Całość zakończyła się Nieszporami
eucharystycznymi, litanią i procesją wokół bazyliki. Następnie
radosne obchody Dnia Podlasia
przeniosły się do ogrodu obok plebanii. Wszyscy przybyli parafianie
i goście najpierw pośpiewali pieśni związane z Janem Pawłem II:

Ewa Jakubik

tego wydarzenia obchoRNieocznica
dzona jest jako Dzień Podlasia.
tylko stolica diecezji czci ten

zadania nawiązywały do wizyty
Ojca Świętego w Drohiczynie.
Konkurencje rozgrywano przy
kościele pw. św. Andrzeja Boboli, gdzie znajduje się też pomnik
św. Jana Pawła II. Kończąc sztafetę,
uczniowie zapalili przy pomniku
białe i żółte znicze, które utworzyły
płonące serce.
Na zakończenie uczniowie obejrzeli zgromadzone w szkolnej Sali
Patrona pamiątki z wizyty Papieża
w Drohiczynie.
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
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PANI DOMANOWSKA.
DROGA DO KORONACJI (CZ. 6)
P

rzeprowadzona w 1971 r. renowacja
obrazu Matki Bożej z Domanowa pozwoliła na odtworzenie jego dziejów. Okazał
się on jednym z najstarszych przedmiotów
otaczanych kultem we współczesnej świątyni. Namalował go malarz włoski, urodzony
w 1598 r. w Padwie Giovanni Verenti. W kraju
swego pochodzenia jest on dziś prawie nieznany. Nic dziwnego, gdyż tworzył swe dzieła
głównie w Polsce. Artysta, zdaniem znawców,
wykonał interesujący nas obraz w 1648 r.,
w najwspanialszym okresie swojej twórczości.
Verenti stworzył to dzieło na prośbę Seweryna Domanowskiego. Możemy zapytać, jakimi intencjami kierował się fundator obrazu.
Niewątpliwie jedną z przyczyn był smutek
po śmierci żony Anny z Kuleszów, o czym
informuje napis umieszczony w dolnej części
obrazu. Wiedząc, jak wielkie łaski przyobiecane są czcicielom szkaplerza św., pragnął
taki właśnie obraz Matki Bożej umieścić
w świątyni parafialnej, aby wesprzeć zmarłą
w jej drodze do Nieba. Może też Seweryn
patrzył na szarpniętą już zębem czasu świątynię i chciał wnieść do niej coś nowego,
co upiększyłoby wystrój świątyni i ożywiło
ducha wiary u ludzi. Nowy obraz Matki Bożej
Szkaplerznej wydawał się spełniać wszystkie te oczekiwania. Został on umieszczony
w jednym z bocznych ołtarzy.
Na skutek nałożenia warstwy werniksu,
działania dymu ze świec i kadzideł obraz
stawał się z biegiem lat nieczytelny. Już po
150 latach od czasu powstania obrazu nieznany malarz przedstawionym postaciom
domalował korony i berło, które umieścił
w ręce Matki Bożej. Korony te zostały zakryte
dwiema większymi koronami ze srebra, bez
ażurów, lekko profilowanymi. Przybito je
gwoździami do obrazu. W tle poprzybijano
srebrne gwiazdki. W czasie jednej z wcześniejszych renowacji rozerwane deski przed sklejeniem zheblowano, co spowodowało lekkie
przesunięcie rysunku (dłonie Madonny). Na
szczęście dzięki współczesnym wysiłkom konserwatorskim udało się odnaleźć pierwotne
oblicze Matki Bożej i przywrócić pełny blask
„Służebnicy Pana”. Powstałe jednak na przestrzeni wieków przekształcenia wizerunku
Pani Domanowskiej wskazują na oddawaną
Jej królewską cześć już w dawnych czasach.
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Dlatego w wybudowanej w XVII wieku świątyni
umieszczono obraz Matki
Bożej w najbardziej honorowym miejscu, w głównym
ołtarzu. Po ilości wotów otaczających ten obraz można
wnioskować, że Matka Boża
cieszyła się wielką miłością
parafian. W celu podkreślenia należnej Maryi czci
umieszczono po bokach
figury dwóch aniołów „wyśpiewujących na trąbach
chwałę Przenajświętszej
Dziewicy”.
Wyrazem szczególnej czci, jaką oddawano
Matce Bożej, było Bractwo św. Szkaplerza
Najświętszej Maryi Panny. Nie wiadomo
dokładnie, kiedy zostało ono utworzone.
Sprawozdanie o stanie parafii z 1804 r.
zawiera tylko informację, że wprowadzono je
od „niepamiętnych czasów” i nie posiada żadnego funduszu. Powstanie Bractwa św. Szkaplerza w Domanowie należy najprawdopodobniej powiązać z faktem fundacji obrazu
Matki Bożej Szkaplerznej. Przypuszczenie
to potwierdza także zachowana do początków XIX wieku księga, do której wpisywano
członków bractwa. Pierwsze wpisy dokonane
zostały w tej księdze w 1669 r. Trudno jest na
obecnym etapie badań odpowiedzieć, czy jest
to pierwsza księga, czy też kontynuacja innej.
Nieznana jest też liczba członków bractwa,
które krzewiło kult Matki Bożej.
O miłości ludzi do swojej Matki mówią
liczne wota przez wieki zawieszane obok
Jej łaskami słynącego wizerunku. Niektóre
z nich są bardzo wymowne. Dlaczego np.
ktoś zostawił Matce Bożej swoje okulary?
Możemy tylko domniemywać, że ta osoba
zaczęła dobrze widzieć i tę łaskę wiąże z orędownictwem Maryi. Inne wota, drogocenne
i zwyczajne, mówią o doznanych łaskach
znanych tylko ofiarodawcom. Niestety, księga z zapisami licznych łask do dzisiaj jest
poszukiwana, czeka na swe odkrycie.
Niewątpliwym potwierdzeniem kultu
Matki Bożej w Domanowie jest też legendarne opowiadanie o objawieniach Maryi
w czasie przed zbudowaniem pierwszej świą-

P. Jamski

KS. ANDRZEJ ULACZYK

tyni w tej miejscowości. Według przekazywanego do dzisiaj w lokalnej społeczności
podania, Matka Boża ukazała się na skraju
wsi w pobliżu źródła. Pobożni mieszkańcy
odebrali to widzenie jako znak szczególnego wybrania przez Maryję i postanowili
w tym miejscu wybudować kościół. Tyle
mówi legenda. Zawiera się w niej jednak
przeświadczenie parafian o bardzo starym
i głębokim kulcie, jakim otoczono Matkę
Bożą w Domanowie.
W najnowszej historii kultu Maryi trzeba
podkreślić działania ks. Benedykta Karpińskiego, proboszcza w Domanowie od 1989 r.
Jego staraniem, w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu, sanktuarium w Domanowie otrzymało status kościoła stacyjnego,
w którym pielgrzymi mogli otrzymywać łaskę
jubileuszowego odpustu.
Ks. Benedykt wyprosił też w Watykańskiej
Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, za pośrednictwem bp. Antoniego
Dydycza, aby tytuł kościoła w Domanowie
brzmiał: Najświętsza Maryja Panna, Matka
Zbawiciela. Stosowny dokument Stolicy Apostolskiej z 23 lutego 2000 r. jest ważnym aktem
w uznaniu znaczenia Maryi w historii świątyni zbudowanej z żywych kamieni. Św. Dorota pozostała nadal patronką wspólnoty
parafialnej.
Obecny proboszcz, ks. Walenty Wojtkowski,
wszedł w nurt maryjnej pobożności swojej
parafii i ubogaca ją przez doprowadzenie do
uroczystego aktu koronacji Pani Domanowskiej – Matki Zbawiciela.I
www.niedziela.pl
www.niedziela.pl
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RADOSNA MANIFESTACJA NA RZECZ ŻYCIA I RODZINY
W niedzielę 7 czerwca w Sokołowie Podlaskim
prawie tysiąc osób udziałem w marszu
manifestowało przywiązanie do wartości
rodzinnych i poszanowanie dla każdego życia

K

Zdjęcia: Jadwiga Ostromecka

olejna liczna grupa oczekiwała na uczestników marszu
i na atrakcje przygotowane
przez organizatorów Rodzinnego
Dnia Dziecka w parku im. Księcia
M. K. Ogińskiego. Patronat honorowy nad marszem w Sokołowie
Podlaskim objęli: biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, Maria Koc
i Waldemar Kraska – senatorowie
RP i burmistrz miasta Sokołów
Podlaski Bogusław Karakula.
Marsz już po raz czwarty
poprowadził jego koordynator
ks. Piotr Arbaszewski, dyrektor
Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Diecezji Drohiczyńskiej. Uczestnicy przed wyjściem odmówili
w konkatedrze Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Do zebranych
przemówił i błogosławił biskup
senior Antoni Pacyfik Dydycz.
Do marszu dołączył bp Tadeusz
Pikus. Obaj biskupi uczestniczyli następnie w festynie przed
Domem Miłosierdzia im. Jana
Pawła II.

Przedsięwzięcie miało bardzo
radosny przebieg – był wspólny
śpiew, skandowano hasła promujące rodzinę, nie zabrakło transparentów i biało-czerwonych flag,
kolorowych baloników i innych
okolicznościowych gadżetów.
Śpiew prowadziła schola „Sursum
Corda” z parafii konkatedralnej.
Transparentami, a niekiedy ubiorem wyróżniały się Szkolne Koła
Caritas – z I LO, PG nr 1 i nr 2
w Sokołowie Podl., klasa mundurowa z ZS nr 1, Wspólnota Sychar,
Ruch Światło-Życie – Kościół
Domowy, Droga Neokatechumenalna, swój udział zaznaczyło
też przedszkole Sióstr Salezjanek
i przedszkole ze Skibniewa.
Marsz zakończył się przed Domem Miłosierdzia, gdzie wszystkich powitał ks. Rafał Romańczuk, dyrektor. Przemówili bp Tadeusz Pikus i senator Maria Koc.
Ks. Piotr Arbaszewski zachęcał
m.in. do podpisania się pod apelem do ministra zdrowia o wyco-

Przedsięwzięcie miało bardzo radosny przebieg

www.niedziela.pl

Marsz już po raz czwarty poprowadził jego koordynator
ks. Piotr Arbaszewski

fanie ze sprzedaży pigułki ellaOne
i pod tzw. synowskim listem do
papieża Franciszka w sprawie
obrony rodziny. Wielu dorosłych
złożyło podpisy. Po części oficjalnej rozpoczął się program
artystyczny. Przedszkolaki ze
wszystkich miejskich placówek
i przedszkola Sióstr Salezjanek zaprezentowały kilka etiud
tanecznych. Wyjątkowe stroje,
piękna muzyka, pomysłowe układy, zaangażowanie wzbudziły
zachwyt publiczności. Wystąpili
też podopieczni Świetlicy Środo-

wiskowej Caritas, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, najstarsza
grupa ZPiT „Sokołowianie”,
kapela „Sokołowscy Bardowie”,
ludowy zespół „Węgrowianie”,
zespół instrumentalno-wokalny
„Huragany” z GOKiS w Sterdyni oraz gość specjalny – kapela
„Łochowianie” z Łochowa. Wszyscy byli gorąco oklaskiwani przez
liczną publiczność.
Na placu przy Domu Miłosierdzia dla młodszych i starszych
przygotowano różnorodne atrakcje, m.in. plac zabaw z dmuchanymi zjeżdżalniami, wiele stoisk, m.in. Nadleśnictwa Sokołów,
Warsztatów Terapii Zajęciowej,
namiot medyczny, loterie, stoisko
z materiałami pro-life. Można też
było posilić się za przysłowiową
złotówkę. Nie brakowało chętnych do „rejsu” po stawie. Impreza mogła być atrakcyjna dzięki
licznym sponsorom. Wszystkich
ks. Arbaszewski wymienił i serdecznie podziękował.
Organizatorzy sokołowskiego
Marszu dla Życia i Rodziny oraz
Festynu Rodzinnego to: Wydział
Duszpasterstwa Rodzin Diecezji
Drohiczyńskiej i Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich, Dom Miłosierdzia Caritas, Podlaskie Stowarzyszenie Kultury, Sokołowski
Ośrodek Kultury.
Jadwiga Ostromecka
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Sokołowie główne uroczystośWDodatkowo
ci zaplanowano na 24 maja.
parafia obchodziła

odpust ku czci Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych – ukochanej tak
przez ks. Jana Bosko. W tym dniu była
także okazja do świętowania 90 lat
pobytu Księży Salezjanów w Sokołowie Podlaskim, a wreszcie jubileusz
25 lat święceń kapłańskich dyrektora ks. Dariusza Matuszyńskiego,
proboszcza ks. Stanisława Stachala, ks. Jana Niemca, ks. Krzysztofa Toczyskiego, ks. Kazimierza
Dąbrowskiego i ks. Krzysztofa Jasińskiego (obecnie przebywającego na
misjach).
Najpierw przybyli na Mszę św.,
podczas której kazanie wygłosił
ks. Piotr Sosnowski. Pod jej koniec
przyszedł czas na życzenia. Dziękowano i życzono jubilatom: najpierw
dzieci i katecheci, potem siostry
salezjanki wraz z przedszkolem,

kolejno senatorowie Maria Koc
i Waldemar Kraska, burmistrz
miasta Bogusław Karakula wraz
z pracownikami urzędu i starostwo w osobie wicestarosty Marty
Sosnowskiej i przewodniczącego
Rady Powiatu Jarosława Puścizna,
dyrektorzy szkół i przedszkoli leżących na terenie parafii – w ich imieniu Zofia Steć, a także Zespół Szkół
Salezjańskich „Lux Sapientiae”.
Życzenia przekazali także przedstawiciele służb mundurowych –
w imieniu policji mł. insp. Wiesław
Nasiłowski, a w imieniu strażaków
starszy brygadier Roman Malinowski. Uwieńczeniem wszystkich
życzeń były słowa od przedstawicieli ponad 20 grup parafialnych.
Po Mszy św. ks. Stanisław Stachal, dziękując w imieniu jubilatów, zaprosił najpierw na procesję,
a następnie na piknik. Wspomniał
także, że po 35 latach wznowiona

Iwona Mergo-Golatowska

Chcecie uczynić rzecz boską?
Wychowujcie młodzież (św. Jan Bosko)
W świętowanie 90-lecia pobytu Księży Salezjanów w Sokołowie
wpisał się też piknik

zostaje procesja na uroczystość
Wspomożycielki Wiernych 24 maja.
Nie wolno zapomnieć o jeszcze
jednym ważnym szczególe, bez którego nie byłoby tak uroczyście tego
dnia. Wraz z jubilatem ks. Kazimierzem Dąbrowskim przyjechali
uczniowie Salezjańskiej Szkoły
Muzycznej w Lutomiersku. Orkiestra wraz z chórem pod czujnym
okiem ks. Kazimierza przygotowała oprawę Eucharystii. Wystąpiła
również podczas pikniku.
A piknik? To praca Oratorium im.
bł. Filipa Rinaldiego, społeczności
szkół salezjańskich oraz wszystkich grup działających przy naszej
parafii. Przygotowali oni ponad
30 stanowisk, gdzie każdy mógł

spróbować swoich sił np. w skoku
w workach czy przeróżnych innych
konkurencjach sportowych, w przysłowiach, a nawet w muzyce. Każdy,
kto dobrze wykonał swoje zadanie, otrzymywał los i biegł z nim
do stanowiska z loterią fantową.
Ileż to było uciechy! Dzieci mogły
korzystać do woli z dmuchanych
zamków, zjeżdżalni, trampoliny,
nurkowania w piłeczkach.
Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim przyznała Nagrodę „Sokół”
dla Towarzystwa Salezjańskiego
Domu Zakonnego za całokształt
pracy duszpasterskiej, wychowawczej i oświatowej na rzecz miasta
Sokołowa Podlaskiego.
Iwona Mergo-Golatowska

Ku pełni życia
iłośnicy fantastyki w literaturze lub filmie
znają doskonale pomysły zupełnie „nie z tej
Mziemi”,
jak chociażby istnienie osób „nieśmier-

weszła na świat przez zawiść diabła”. Autor
natchniony, wskazując na zamysł Pana, chce
ukazać jednocześnie podwójny poziom rozwatelnych”, czyli niemogących znaleźć ukojenia żań: obiektywną wieczność istnienia człowieka
w śmierci, wracających bez końca do realiów (mimo śmierci) i pełnię życia w sensie trwania
ziemskiej egzystencji. Podobnie chętnie powta- w łasce uświęcającej – spełnienia się w nas zbarzana jest koncepcja wędrówki w czasie – szcze- wienia. Obie rzeczywistości powinny być ze sobą
gólnie do przeszłości, by zapobiec czemuś, co nierozdzielnie powiązane. Tego właśnie pragnie
zagraża życiu bohaterów. Zupełnie inny wymiar Ojciec Niebieski. Jezus pokazuje, w jaki sposób
zamiar Ojca może być wprowadzony w życie.
Zło, choroby i śmierci przezwycięża, dokonując
Dla nieśmiertelności
uzdrowień i wskrzeszeń. Nie chce
bowiem Bóg stworzył człowieka, cudownych
jednak zatrzymać się tylko na cudownościach,
dlatego żąda wiary: chwali za nią wyrwaną
uczynił go obrazem
przed chwilą z choroby niewiastę, wymaga jej
swojej własnej wieczności
od przełożonego synagogi. Dwa niezwykłe dzieła
(Mdr 2, 23) staną się zrozumiałe dopiero wtedy, gdy Chrys
tus powstanie z martwych i ukaże w sposób
ma stwierdzenie płynące z tzw. życiowej mądroś- dostępny ludziom, czym jest życie przyszłe.
ci, a przede wszystkim z wiary, że życie jest tylko Św. Paweł każe nam wrócić na chwilę do realiów
jedno i chociaż w śmierci „zmienia się, ale się tej ziemi, przekonując o potrzebie dzielenia się
nie kończy” – otwarte jest na wieczność w Bogu. swoimi dobrami z potrzebującymi. Miłość i gorWiedząc, że Bóg stworzył wszystko, czujemy liwość chrześcijańska muszą konkretyzować
się przez chwilę zaskoczeni słowami Księgi łaskę: dobra duchowe mają się uzewnętrzniać.
Mądrości: „Bóg nie uczynił śmierci…”. Fak- „Przyjść z pomocą w niedostatkach” oznacza tu:
tycznie, On niczego nie czyni, co jest sprzeczne ratować życie ziemskie, by w zamian otrzymać
z Jego naturą! Wiemy skądinąd i to, że „śmierć życie trwające na wieki.
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Jedno doczesne istnienie ma w oczach
Bożych niepowtarzalną wartość. Trudno się
dziwić, że Stwórca „nie cieszy się ze zguby
żyjących”. Pan daje nam podpowiedzi, jak
możemy zdobyć coś, co przerasta nasze siły
i możliwości. Wśród wielu rzeczy ważnych na
pierwszym miejscu staje nasza duchowa jedność z Nim. Człowiek czerpie nieśmiertelność
ze zbawczej śmierci Chrystusa – zwłaszcza
z sakramentów „wypływających z Jego przebitego boku”. Pokonanie śmierci i przyjęcie
pełni życia jest konsekwencją trwania w łasce
uświęcającej, czyli ufnym „zanurzeniu się
w Miłości”.
Ks. Tomasz Pełszyk
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