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Na piechotę, ze śpiewem na 
ustach i modlitwą w sercu. 

Pielgrzymi. Tak to już jest, że 
jednych zachwycą entuzjazmem 
wiary, a drugich tym świadectwem 
zdenerwują, bo do tego rzekomo 
są kościoły, a nie publiczna prze-
strzeń, jak twierdzą.

Już niebawem, bo 30 lipca, na 
trasę z hasłem: „Życie w obfitości” 
(por. J 10, 10) wyruszy pierwsza 
grupa Pieszej Pielgrzymki Diecezji 
Drohiczyńskiej na Jasną Górę – 
z Bielska Podlaskiego. W kolejnych 
dniach wyjdą grupy z Drohiczyna 
i Łochowa – 1 sierpnia, a 2 – z Soko-
łowa Podlaskiego i Węgrowa. 

Tegoroczna wędrówka będzie 
wyjątkowa z dwóch powodów. Po 
pierwsze pielgrzymi wyruszą na 
szlak już po raz 25., jest więc za co 
dziękować. Po drugie, towarzyszyć 
im będą symbole Światowych Dni 
Młodzieży – krzyż i ikona Matki 
Bożej Salus Populi Romani, nawie-
dzające naszą diecezję. Zapisy 
zaczynają się w wyznaczonych 
kościołach w niedzielę 26 lipca. 
Jest więc jeszcze chwila na zasta-
nowienie i podjęcie decyzji na tak. 
Z pewnością warto, co potwierdza-
ją ci, którzy pątniczy trud, drogę 
ku niebu, podejmują każdego roku.

Edyta Hartman

Droga ku niebu

W  dekrecie koronacyjnym 
odczytanym podczas uro-
czystości napisał on m.in., 

że obraz Najświętszej Maryi 
Panny Matki Zbawiciela Naszego 
Jezusa został ukoronowany na 
prawie diecezjalnym. Jednocześ- 
nie trzecią niedzielę miesiąca 
lipca ustanowił dniem świątecz-
nym ku czci Pani Domanowskiej 
z zachowaniem stosownych prze-
pisów kościelnych i liturgicznych. 

Z dziejów obrazu
Bp Pikus przypomniał też, że sły-
nący łaskami obraz Matki Zba-
wiciela Naszego Jezusa, zwanej 
dawniej Matką Bożą Szkaplerzną, 

jest dziełem włoskiego malarza 
Giovanniego Verentiego z Padwy. 
W 1648 r. został on ofiarowany 
kościołowi przez Seweryna Doma-
nowskiego, po śmierci jego żony 
Anny Kuleszy. W 1763  r. wize-
runek Matki Bożej umieszczono 
w ołtarzu głównym. Pod koniec 
XVIII wieku nieznany artysta 
domalował świętym Postaciom 
korony oraz berło w ręku Maryi. 
Podczas gruntownej konserwa-
cji obrazu w 1971 r. powrócono 
do jego pierwotnego wyglądu. 
Od samego początku wizerunek 
Pani Domanowskiej był otaczany 
wielkim kultem, o czym świadczą 
m.in. liczne i  różnorodne wota 
oraz powstanie Bractwa Szka-

plerza Świętego. Nowe korony ze 
srebra, na które położono złoto, 
zostały wykonane w  Kobyłce  
k. Warszawy przez Tomasza Łu- 
kasiuka. 

Ksiądz Biskup w osobnym de- 
krecie ustanowił również doma-
nowską świątynię, ze względu 
na jej rolę w  rozwijaniu kultu 
maryjnego na Podlasiu, sanktu-
arium diecezjalnym Najświętszej 
Maryi Panny Matki Zbawiciela 
Naszego Jezusa. Proboszcz para-
fii w  Domanowie, którym jest 
obecnie ks. Walenty Wojtkow-
ski, będzie także kustoszem tego 
sanktuarium. 

KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ  
W DOMANOWIE

W niedzielę 28 czerwca na ołtarzu polowym ustawionym przed świątynią 
w Domanowie, gdzie znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej  

z Dzieciątkiem, bp Tadeusz Pikus dokonał aktu jego koronacji

KS. ARTUR PŁACHNO

w numerze: 

Wierzę i ufam... – 28. rocznica koronacji  
obrazu Matki Bożej Ostrożańskiej

O powołaniu do życia konsekrowanego  
z s. Wiesławą Marią Władyszewską, sercanką

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Pielgrzymowanie na Jasną 
Górę, w trudzie i poświęce-
niu, ale zawsze w braterskiej 
wspólnocie, przypomni 
nam prawdę o tym, że całe 
nasze życie jest pielgrzym-
ką do Ojca, a tu, na ziemi, 
możemy już dotykać wiecz-
ności.

Bp Tadeusz Pikus 
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dokończenie na str. V

Korony na skronie Maryi i Jezusa włożył bp Tadeusz Pikus
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W Drohiczynie 27 czerwca odbyło się zakończenie 
roku katechetycznego 2014/2015 w diecezji dro-

hiczyńskiej. Na spotkanie przybyli katecheci świeccy 
i siostry zakonne zatrudnione w katechizacji. Eucha-
rystię w  intencji katechetów w kaplicy Wyższego 
Seminarium Duchownego celebrował bp Tadeusz 
Pikus. W homilii przypomniał on, że ludzie wierzący, 
a w szczególności katecheci, aby być wiarygodnymi 
świadkami Chrystusa, powinni pytać siebie, jakiego 
Boga kocham. Czy kocham tylko Boga jako Dzieciątko 
z Betlejem i radosnego Cudotwórcę, czy także Tego, 
który wziął krzyż, a ja mam Go naśladować. Ksiądz 
Biskup ukazał wielką rolę świadectwa życia, które 
powinno być fundamentem pracy katechetycznej. 

Z referatem na temat: „Katolik wobec kultury spo-
łecznej” wystąpił ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpa-
czyński SDB z Lublina. Przypomniał on m.in. znane 
powszechnie problemy i zagrożenia, które napotykają 
katecheci w swej pracy, oraz gdzie powinni oni szukać 
wsparcia w ich rozwiązywaniu. Jako źródło pomocy 
wyliczył: otwarcie się i współpracę z Duchem Świętym, 
Panem Jezusem i Matką Bożą, swymi patronami i Anio-
łami Stróżami. – Należy uczyć dialogu z Bogiem. Jest 
takie powiedzenie: „Kto się dobrze modli, ten dobrze 

żyje”. Ale ja powiem: Kto się bardzo dobrze modli, ten 
tylko dobrze katechizuje – podkreślił. 

Ks. Krzysztof Mielnicki – dyrektor Wydziału Kate-
chezy i Szkolnictwa Katolickiego podsumował dzia-
łalność minionego roku katechetycznego w diecezji 
oraz mówił na temat zadań bieżących stojących przed 
katechetami i problemów w katechizacji. 

Jan Krakowski

II

niedziela podlaska

krótko
 MIELNIK
W dniach 27 czerwca – 5 lipca 
miała miejsce Oaza Młodszych 
Dzieci Bożych (II-IV klasy SP).  
4 lipca dzieci odwiedził  
bp Tadeusz Pikus.

KIEŁCZEW
1 lipca miała miejsce 16. edycja 
Rodzinnego Festynu „Dzień 
Radości Wakacyjnej”, zorganizo-
wana przez proboszcza parafii 
Prostyń – ks. kan. Ryszarda  
Zalewskiego, wójta gminy 
Małkinia Górna oraz dyrektora, 
Radę Pedagogiczną i Radę Ro-
dziców Szkoły Podstawowej  
im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Kiełczewie. 
W programie były m.in.: wesołe 
miasteczko, smaczne potrawy, 
konkursy i zabawy oraz pro-
styńska koza „Zuzia”.

NAREW
5 lipca w parafii pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika 60-lecie kapłań-
stwa świętował emerytowany 
proboszcz (1985 – 2003) tej 
parafii – ks. kan. Edmund Tara-
ruj. Podczas uroczystości  
Mszy św. przewodniczył i ka-
zanie wygłosił biskup senior 
Antoni Dydycz.

CIECHANOWIEC
5 lipca w Muzeum Rolnictwa 
im. ks. Krzysztofa Kluka odbył 
się „Odpust na św. Antoniego”. 
W programie były m.in. występy 
zespołów regionalnych i kapel, 
programy artystyczne oraz 
spektakle.

HAJNÓWKA
5 lipca w parafii pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego po 
Mszy św. wieczornej odbył się 
koncert muzyki organowej 
i kameralnej. Na organach grał 
Marek Stefański z Krakowa, 
a towarzyszył mu zespół wo-
kalny „Ensemble Quattro Voce”  
z Białegostoku. 

Ks. Krzysztof Żero
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Na spotkanie przybyli katecheci świeccy i siostry 
zakonne zatrudnione w katechizacji

W olontariusze Caritas działający w parafiach i szko-
łach na terenie Siemiatycz wzięli udział w Targach 

Organizacji Pozarządowych. Impreza odbyła się w Sie-
miatyczach w amfiteatrze nad zalewem w niedzielę  
14 czerwca w ramach tegorocznych Dni Siemiatycz. 
Trzeci sektor prezentował swoją działalność i na odwie-
dzających czekała cała moc atrakcji. Także wolontariu-
sze Caritas przygotowali kilka niespodzianek dla osób 
odwiedzających namiot: punkt z malowaniem twarzy 
dla dzieci i malowaniem paznokci, konkurs rysunkowy 
„Wolontariat fajna sprawa”, kawę, herbatę i orzeźwia-
jącą wodę. Odwiedzając stoisko Caritas, można było 
ciekawie spędzić czas, porozmawiać z wolontariuszami, 
ale też poznać pracę organizacji, dowiedzieć się, jak 
zostać wolontariuszem i jak zapisać dziecko do pro-
wadzonej w Siemiatyczach świetlicy. Na koniec wizyty 
na stoisku Caritas goście otrzymywali pamiątkowe 
wizytówki z sentencjami dotyczącymi wolontariatu. 

Za zaangażowanie i udział w Targach Organizacji 
Pozarządowych wolontariusze Caritas otrzymali spe-
cjalne podziękowania burmistrza Siemiatycz Piotra 
Siniakowicza i  pamiątkowy medal upamiętniający 
25 lat samorządu terytorialnego miasta Siemiatycze. 
W  imieniu wolontariuszy dyplom i medal odebrała 
Agnieszka Olendzka. 

W Siemiatyczach działają 2 Parafialne Zespoły 
Caritas i 5 Szkolnych Kół Caritas, w targach uczestni-
czyły grupy, którymi na co dzień kierują: Agnieszka 

Olendzka, Teresa Kłopotowska, s. Katarzyna Łukowiak, 
ks. Mariusz Woltański i Agnieszka Bolewska-Iwaniuk. 

Działania Caritas w Siemiatyczach mają wieloletnią 
tradycję i powadzone są na różnych płaszczyznach. Przy 
obu siemiatyckich parafiach prowadzone są punkty 
przyjmowania i wydawania odzieży, przy parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny prowadzona 
jest świetlica dla dzieci i młodzieży. Działalność Caritas 
można było poznać podczas siemiatyckich targów orga-
nizacji pozarządowych, jednak praca wolontariuszy trwa 
cały rok, a każdy, kto szuka pomocy lub chce przyłączyć 
się do wolontariatu, może zgłosić się do Caritas w swojej 
parafii.  Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

Wolontariusze Caritas na targach NGO
SIEMIATYCZE

DROHICZYN

Bóg potrzebuje współpracy z człowiekiem
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Punkt z malowaniem twarzy dla dzieci i malowaniem 
paznokci cieszył się dużym zainteresowaniem
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W kościele pofranciszkańskim w  Drohiczynie  
20 czerwca w artystyczno-recytatorsko-muzycz-

nym wykonaniu zostały zaprezentowane utwory 
poetyckie Lucjana Boruty. Program był zatytuło-
wany tak jak tomik wierszy, przygotowany z okazji  
25. rocznicy śmierci drohiczyńskiego poety i rzeźbiarza –  
„Nadbużański Psałterz”. 

Organizatorami koncertu były: Drohiczyńskie Warsz-
taty Muzyki Liturgicznej, Muzeum Diecezjalne im. 
Jana Pawła II, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Wyższe Seminarium 
Duchowne i Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Prze-
najświętszej w Drohiczynie.

Na początku przypomniano postać Lucjana Boruty, 
który urodził się w 1929 r. w Drażnienie – wiosce leżą-
cej naprzeciwko Drohiczyna, po drugiej stronie Bugu, 
w prostej, pobożnej rodzinie. Zmarł 21 maja 1990 r. 
i został pochowany w Drohiczynie, a jego twórczość 
stała się jednym z symboli i swoistą wizytówką tego 
miasta.

Ks. Zenon Czumaj – dyrektor Muzeum Diecezjalnego 
im. Jana Pawła II w Drohiczynie zaprezentował wydany 
przez tę instytucję tomik 150 wierszy, podzielonych na 
trzy rozdziały: „Wiara”, „Nadzieja” i „Miłośc”, zarówno 
zamieszczonych w dwóch wcześniejszych wydaniach 
jego poezji, jak i 73 utwory nigdy dotąd niepublikowane, 
znalezione w rękopisach. Znajdują się w nim również 
fotografie jego rzeźb. 

Podczas koncertu Drohiczyńskie Warsztaty Muzy-
ki Liturgicznej zaprezentowały utwory poetyckie 
w muzycznym opracowaniu Łukasza Kraujotowicza oraz 
wiersze będące duchową refleksją, jak też nawiązujące 
do życiowych doświadczeń poety, takich jak wypadek 
opisany we wspomnieniach Barbary Mioduszewskiej. 

Zacytowano również wspomnienie śp. bp. Jana 
Chrapka, który powiedział, że życie Lucjana Boruty 
mogłoby posłużyć za kanwę barwnego filmu albo – co 
ważniejsze – za wspaniałą ilustrację dogmatycznych 
traktatów o łasce i Bożym miłosierdziu, o charyzma-
tach i cierpieniu, a także słowa śp. ks. inf. Eugeniusza 
Beszty-Borowskiego, który napisał: „W jego wierszach 
jest taka kryształowa czysta poezja, jakby lustro jego 
duszy (...). Te wiersze są tak czytelne, że rozumie 
je prostaczek jak Biblię przedstawioną w obrazach, 
a  jednocześnie tak głębokie w wyrazie i  treści, że 
mogą pobudzić do głębokiej refleksji nawet uczonych 
intelektualistów”. 

Obecny na koncercie bp Tadeusz Pikus podkreślił 
kunszt artystyczny wykonawców. Powiedział też, że 
należy dziękować Bogu za tak wspaniałego poetę, 
mistyka i człowieka, który w sposób wiarygodny ukazał 
swoją więź z Bogiem. Jest on piewcą Boga, który stał 
się Człowiekiem i który umiłował do końca… 

Jan Krakowski

III

wiadomości

„Nadbużański Psałterz” Lucjana Boruty
zapraszamy
 MUZYCZNE  
DIALOGI NAD BUGIEM
1 sierpnia w okolicach stadionu 
piłki nożnej w Mielniku nad 
Bugiem odbędą się 25. Muzyczne 
Dialogi nad Bugiem. Organizato-
rem imprezy jest Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Miel-
niku. Obejmuje ona prezentacje 
kultury mniejszości narodowych 
w Polsce oraz występy zespołów 
folklorystycznych z innych krajów. 
Impreza jest skierowana do od-
biorców w każdym wieku. 

FESTIWAL FOLKLORU
1 sierpnia na placu Jana Pawła II  
w Ciechanowcu odbędzie się 
10. edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru. Organizato-
rem spotkania jest Ciechano-
wiecki Ośrodek Kultury i Sportu. 
Festiwal ma na celu zwiększe-
nie u mieszkańców chęci do 
pielęgnowania lokalnej tradycji 
i kultury, poznawanie kultur 
innych narodów oraz ożywienie 
życia kulturalnego mieszkań-
ców. Adresatami są mieszkańcy 
gminy, sąsiednich miejscowości 
i turyści przebywający w Ciecha-
nowcu podczas wakacji. Podczas 
koncertu folklorystycznego na 
scenie wystąpią zespoły z różnych 
stron świata, również z Polski, oraz 
zespół folklorystyczny młodzieży 
z Ciechanowieckiego Ośrodka 
Kultury i Sportu. 

KONCERT PLENEROWY
8 sierpnia w amfiteatrze na 
Uroczysku Topolina w Mielniku 
odbędzie się 6. Plenerowy Kon-
cert Fortepianowy Muzyki Fry-
deryka Chopina. Organizatorem 
spotkania jest Gminna Biblioteka 
Publiczna w Mielniku. Koncert od-
bywa się corocznie w amfiteatrze 
na Uroczysku Topolina, położo-
nym nad rzeką Bug. Bliskość przy-
rody i rzeka nadają koncertom 
niezwykłego i niepowtarzalnego 
charakteru. Utwory wykonywane 
są przez studentów Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Impreza corocznie 
gromadzi liczne grono koneserów 
muzyki poważnej. 

Ks. Krzysztof Żero
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Bp Tadeusz Pikus podkreślił kunszt artystyczny 
wykonawców

D zięki zaradności młodych ludzi 
po raz kolejny KSM z parafii pw. 

św. Wawrzyńca w Korytnicy mógł 
w wakacje za darmo wyjechać poza 
granice Polski. Dzięki Opatrzności 
Bożej i pomocy wielu dobrych ludzi 
w ubiegłym roku nasz oddział mógł 
odwiedzić Wieczne Miasto i spot- 
kać się z Ojcem Świętym Francisz-
kiem w Auli Pawła VI w Rzymie. 
W tym roku także postanowiliśmy 
naszą wspólnotą udać się choć na 
krótki odpoczynek. 

Tym razem wybraliśmy się na 
Litwę, konkretnie do aquaparku 
w Druskiennikach, by po rocznej 
pracy choć na chwilę odpocząć. 
Dzięki uprzejmości i  życzliwości 
prokuratora WSD ks. Piotra Jur-
czaka mogliśmy skorzystać z busa 

WSD z Drohiczyna, za co składamy 
serdeczne Bóg zapłać. Także dzię-
ki rodzinie z naszej parafii – pań-
stwu Górksim z Jaczewa mogliśmy 
jechać samochodem osobowym, 
którego nam użyczyli, za co także 
z  serca składamy dzięki. Podzię-
kowania kierujemy także w stronę  
al. Mateusza Roguskiego i Konrada 
Wiśniewskiego, którzy na zmianę 
prowadzili samochód.

 Dziękujemy parafianom, którzy 
w ciągu roku przez włączanie się 
w nasze akcje wspierali nas swoimi 
ofiarami i modlitwą. Polecamy się 
na czas wakacji waszym modli-
twom, zapraszamy na spotkania 
KSM już po wakacjach i życzymy 
realizacji marzeń i pasji w waszych 
parafiach. Ks. Piotr Jarosiewicz

Młodzież z KSM Korytnica na Litwie
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Pamiątkowa fotografia przed 
aquaparkiem
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G łówne uroczystości 28. rocznicy 
koronacji obrazu Matki Bożej 
poprzedziły dwudniowe reko-

lekcje, którym przewodniczył ks. Ro- 
bert Grzybowski. Tematem, nad 
którym pochylił się rekolekcjoni-
sta, było hasło roku liturgicznego: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię”. W czasie tych dni każdy, kto 
chciał, mógł skorzystać z sakramen-
tu pokuty oraz adorować Chrystusa 
w Najświętszym Sakramencie.

W upalną niedzielę już od godzin 
rannych dało się zauważyć pąt-
ników ze śpiewem i modlitwą na 
ustach zdążających ze wszystkich 
stron diecezji do Matki Bożej. Od 
strony Drohiczyna dużą grupę piel-
grzymów prowadził ks. Zbigniew 
Średziński. Od strony Perlejewa 
kroczyły wraz ze swymi kapłana-
mi pielgrzymki z Perlejewa, Ciecha-
nowca oraz Śledzianowa. Od strony 
Grodziska tamtejsi pielgrzymi wraz 
z parafią Dziadkowice. Największa 
zaś grupa pątników szła z Siemia-
tycz wraz z siostrami zakonnymi, 
by tu u stóp Matki Ostrożańskiej 
powierzyć swoje życie, dziękować 
i prosić o łaski.

Kustosz sanktuarium ks. Ro- 
man Szmurło powitał wszystkich 

i  poprosił bp. Tadeusza Pikusa 
o celebrowanie Mszy św. w intencji 
parafian i  przybyłych pielgrzy-
mów. W koncelebrze uczestniczyli 
księża: Witold Kosiński, Mariusz 
Woltański, Roman Kowerdziej, 
Krzysztof Kościelecki, Janusz 
Szymański, Zbigniew Średziński 
oraz służył dk. Daniel Plewka. 
Na wstępie Ksiądz Biskup gorą-
co powitał wszystkich parafian, 
pątników i gości, a nade wszystko 
matki oczekujące potomstwa lub 
z małymi dziećmi na rękach, powi-
tał wszystkich, którzy przybyli 
do naszej Matki, Matki niezwyk- 
łej, która dała nam Zbawiciela. 
Przez Niego możemy i my mówić 
do Boga „Ojcze”. Ksiądz Biskup 
podkreślił bardzo ważne słowa 
„ojciec” i „matka”. Każdy z nas 
powinien mieć Ojca Niebieskiego 
i  ojca ziemskiego, matkę ziem-
ską i Matkę Bożą. Jest to pełna 
rodzina, w której żyje człowiek. 
Testament Jezusa Chrystusa wypo-
wiedziany z krzyża daje nam to 
szczęście. Nawiązując do listu 
osieroconego dziecka, który pisze 
do Boga, nasz Pasterz podkreślił, 
że to jest bardzo bolesne, kiedy 
człowiek nie zna tego uczucia, co 

to znaczy mieć matkę, mieć ojca. 
Gdy chodzi o naszą wiarę, kiedy 
Bóg jest ojcem, a Maryja matką,  
ci, którzy ofiarowują tu swoje 
rodziny, dzieci, doznają obfitości 
łask i  błogosławieństwa. Każdy 
człowiek potrzebuje rodziców, 
a dzieci potrzebują nade wszyst-
ko miłości małżeńskiej swoich 
rodziców. Jeśli nie pokochałeś 
współmałżonka za życia, ukochaj 
go po śmierci, bo to jest potrzeb-
ne dzieciom – nawoływał Ksiądz 
Biskup – i o taką miłość trzeba pro-
sić, tak jak i o wiarę. Kaznodzieja 
ubolewał nad zjawiskami, które 
uderzają w małżeństwo i rodzinę. 
Podkreślał, że w żadnej sytuacji 
nie można zapomnieć o szacunku 
dla ludzkiego życia. Zdecydowanie 
potępił in vitro, związki jedno-
płciowe, eutanazję. 

Homilię bp Pikus zakończył 
wierszem drohiczyńskiego rzeź-
biarza i poety Lucjana Boruty, któ-
rego 25. rocznicę śmierci obcho-
dzono w maju.

Uroczystości 28. rocznicy koro-
nacji obrazu Matki Bożej w Ostro-
żanach zakończyły procesja z Naj-
świętszym Sakramentem oraz 
uroczyste „Te Deum”.  I

IV

WIERZĘ I UFAM…
Równo 28 lat temu 
5 lipca na błoniach 
ostrożańskich 
miała miejsce 
koronacja łaskami 
słynącego obrazu 
Matki Bożej Ostro-
żańskiej. Korony 
zostały poświę-
cone przez Jana 
Pawła II 11 czerwca 
1987 r. na Jasnej 
Górze, a na skronie 
Dzieciątka Jezus 
i Maryi włożył je 
ówczesny prymas 
Polski kard. Józef 
Glemp
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aJuż od godzin rannych dało się zauważyć 
pątników ze śpiewem i modlitwą na ustach 
zdążających ze wszystkich stron diecezji  
do Matki Bożej
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Maryja drogą do Boga
Uroczystości w Domanowie po- 
przedziły misje święte, prowadzone 
przez ks. Dariusza Kujawę, modli-
tewne czuwanie wspólnot maryj-
nych prowadzone przez ks. Ro- 
mana Kowerdzieja oraz wpro-
wadzenie historyczne ks. Rafała 
Romańczuka. W ramach przygo-
towań do koronacji w kilku nume-
rach podlaskiej edycji Tygodnika 
Katolickiego „Niedziela” ukazy-
wały się fragmenty publikacji  
ks. Andrzeja Ulaczyka, przybliża-
jącej to sanktuarium. 

W homilii bp Tadeusz Pikus 
przypomniał rolę Maryi w dziele 
pojednania Boga i człowieka, któ-
rych drogi i myśli rozeszły się po 
grzechu pierworodnym. Dopiero 
po wypowiedzeniu „Fiat” myśli 
Boga stały się myślami Maryi, 
a  drogi Maryi drogami Boga. 
W Maryi spełniła się rajska zapo-
wiedź pojednania myśli Boga 
i człowieka, dokonana w Jezusie 
Chrystusie. 

Ksiądz Biskup mówił też o róż-
norodności ukazywania oblicza 
Maryi, co związane jest z trady-
cją, kulturą i  objawieniami Jej 
w  świecie, za którym kryje się 
zawsze ta sama Matka, która 
była w  czasie ziemskiego życia 
Chrystusa, a  dzisiaj ułatwia 
drogę do Niego. Nawiązując zaś 
do Maryi ukazanej na obrazie 
w Domanowie, podkreślił, że jest 
on naznaczony wielką miłością 
ofiarodawcy do swej zmarłej żony 
oraz wiarą w pomoc Maryi, czego 
znak widać w napisie umieszczo-
nym pod nim. Przypomniał trudne 
czasy dla ludności polskiej na 
terenach Podlasia oraz zaufanie 
Matce Bożej, do której ci ludzie 
przybywali. O  otrzymywanych 
łaskach za Jej pośrednictwem 
świadczą pozostawiane wota. 
Przytoczył on także dokument 
potwierdzający przekazanie do 
depozytu w  czasie powstania 
kościuszkowskiego precjozów 
z domanowskiego kościoła, w tym 
także ozdób z obrazu Maryi, które 
nigdy tam nie powróciły, wpisując 
się w historię drogi Polaków do 
wolności.

Ukoronowanie starań –  
czas podziękowań
Pasterz Kościoła drohiczyńskiego 
podziękował za rozpoczęcie starań 
o ukoronowanie obrazu z Doma-
nowa zarówno poprzedniemu pro-
boszczowi ks. Benedyktowi Karpiń-
skiemu, swojemu poprzednikowi 
bp. Antoniemu Dydyczowi oraz 
obecnemu proboszczowi ks. Walen-
temu Wojtkowskiemu za dokoń-
czenie tego dzieła. Ks. Wojtkowski 
w swoich podziękowaniu podkreś- 
lił wielką współpracę w przygoto-
waniu uroczystości z  ordynariu-
szami – obecnym i  poprzednim, 
władzami gminy Brańsk, artysta-
mi, miejscową szkołą i wieloma 
instytucjami z  sąsiednich miej-
scowości. Odmówił również uro-
czyście modlitwę do Matki Bożej 
Domanowskiej. Wójt gminy Brańsk 
Andrzej Jankowski podkreślił zaś, 
że wydarzenie to ma również wiel-
kie znaczenie w historii tamtejsze-
go regionu, a w darze przekazał 
on Księdzu Biskupowi specjalnie 
namalowaną kopię obrazu Matki 
Bożej z Domanowa z koronami. 

W uroczystości uczestniczyli 
kapłani z diecezji drohiczyńskiej, 
łomżyńskiej, misjonarze, bracia 
i siostry zakonne, pielgrzymki pie-
sze i niepełnosprawnych, grupy 
modlitewne, motocykliści oraz 
kilka tysięcy osób przybyłych 
z różnych stron. Śpiewy wykony-
wały chór Drohiczyńskich Warsz-
tatów Muzyki Liturgicznej oraz 
zespół ludowy „Mianka”, który 
wykonał specjalnie skomponowa-
ną na tę uroczystość pieśń. 

* * *
Domanowo znajduje się koło 

Brańska, niedaleko innego zna-
nego sanktuarium maryjnego 
w Hodyszewie. Była to pierwsza 
koronacja na prawie diecezjalnym, 
której dokonał bp Tadeusz Pikus 
jako ordynariusz drohiczyński. 
Obecnie w diecezji drohiczyńskiej 
znajdują się dwa obrazy Matki 
Bożej, ukoronowane papieskim 
koronami, poświęconymi przez 
św. Jana Pawła II – w Ostrożanach 
i Miedznie oraz dwa obrazy uko-
ronowane na prawie diecezjalnym 
przez bp. Antoniego Dydycza – 
w Ciechanowcu i Łazówku. 

Ks. Artur Płachno 
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Uroczystości koronacyjne zgromadziły wiernych z terenu całej diecezji drohiczyńskiej

KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ W DOMANOWIE
dokończenie ze str. I
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P arafia pw. Opatrzności Bożej już 
po raz trzeci zorganizowała pik-

nik rodzinny. 28 czerwca po Mszy 
św. o  godz. 12 przed Dworkiem 
Smulskich odbył się ekumeniczny 
festyn pod hasłem: „Rodzina jest 
najważniejsza”. W festynie wspól-
nie uczestniczyli wierni parafii 
prawosławnych pw. Zmartwych-
wstania Pańskiego i św. Archanioła 
Michała w Orli. W festynie wystą-
piły wszystkie grupy działające 
w parafii: najmłodsza, młodzieżowa 
i grupa rodziców.

Po Mszy św. parafianie i goście 
z innych bielskich parafii zgroma-
dzili się na placu przed Dworkiem 
Smulskich. Jako pierwsi wystą-
pili najmłodsi ze stowarzyszenia 
i  zespołu „Ojcowizna Ziemi Biel-
skiej”, podczas którego została 
zaśpiewana przebojowa piosenka 
„Rodzina jest najważniejsza”. 

Proboszcz parafii pw. Opatrz-
ności Bożej ks. Zbigniew Karolak, 
witając zebranych, w tym Bożenę 
Zwolińską, wiceburmistrz miasta, 
oraz kapłanów prawosławnych na 
czele z proboszczem ks. Andrzejem 

Mińko, nawiązał do nauczania Jana 
Pawła II na temat rodziny. – Dwa 
napisane przez niego dramaty jesz-
cze przed powołaniem na Stolicę 
Piotrową mówią o tej ważnej pro-
blematyce, że w poczęciu małżonko-
wie realizują jeden z największych 
wymiarów ich powołania. Są współ-
pracownikami Boga. Dramat napi-
sany w 1960 r. – „Przed sklepem 
jubilera” mówi głęboko o medytacji 

miłości i małżeństwa. Drugi utwór –  
„Promieniowanie ojcostwa”, napi-
sany w 1964 r., zawiera refleksję 
o dojrzewaniu, budowaniu relacji 
z Bogiem z ludźmi, mówi o misji 
ojca w  rodzinie. Papież wygłosił 
też 130 katechez w  cyklu „Męż-
czyzną i niewiastą stworzył ich”. 
Wydane one zostały w książce przez  
prof. Tadeusza Stycznia – mówił 
ks. Karolak.

Ks. Mińko, proboszcz prawosław-
nej parafii pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego podkreślił zaś, że hasło: 
„Rodzina jest najważniejsza” musi 
być wprowadzane w życie. – Jesteś- 
my zaszczyceni, że jesteśmy razem, 
choć jako chrześcijanie powinniśmy 
być razem. Jest to dobra idea, abyśmy 
wspólnie byli, współzawodniczyli, 
realizując idee ekumenizmu. Abyśmy 
byli jednością – mówił. 

– Pochodzę z wielodzietnej rodzi-
ny, dlatego lepiej rozumiem funkcjo-
nowanie takiej rodziny. Dziś poma-
gam swojej mamie, bo taka jest kolej 
losu – mówiła Bożena Zwolińska. 
Wiceburmistrz podziękowała orga-
nizatorom za tak ciekawe przedsię-
wzięcie. Zachęciła do aktywnego 
spędzenia czasu poprzez udział 
w konkursach

Po powitaniach na scenę powrócili 
najmłodsi. W programie najwięcej 
atrakcji przygotowano dla dzieci, 
które korzystały z placu zabaw oraz 
przejazdów na motocyklach. Powo-
dzeniem cieszył się tenis stołowy. 
Cztery rodziny rywalizowały w kon-
kursie dla rodzin. A było warto, gdyż 

F estyn rodzinny „Anioły w Łocho-
wie” odbył się 21 czerwca już 

po raz 9. Rozpoczęliśmy u źródła, 
a więc Mszą św. Następnie spod 
kościoła na plac targowy przy ul. 
Sikorskiego ruszył Marsz dla Życia: 
transparenty, śpiew, a to wszystko 
w atmosferze radości i entuzjazmu. 
Na placu czekała cała moc atrakcji. 
Miejscowe wspólnoty, organizacje 
i  instytucje miały swoje stoiska, 
przy których można było m.in. wziąć 
udział w konkursie plastycznym czy 
loterii, ulepić aniołka z masy solnej, 
pomalować twarz w  różnorodne 
wzory, zjeść coś smacznego czy 
też porozmawiać z lekarzami. Na 
scenie trwały występy lokalnych 
szkół, które prezentowały talenty 
dzieci i młodzieży. W  tym czasie 
młodzież rozdawała karteczki ze 
Słowem Bożym, które wywoływały 
uśmiechy na twarzach.

Kulminacyjnym momentem wie-
czoru była ewangelizacja prowa-
dzona przez członków łochowskiej 
wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. 
Były śpiew oraz świadectwa, które 
miały ogromną moc. Stojąc na sce-
nie, widzieliśmy wiele osób, które 
słuchały i włączały się w modlitwę. 
W  trakcie głoszenia coraz więcej 
osób odwracało uwagę od zabawy 
i przystawało, by posłuchać. Dla 
nas, dzielących się swoim doświad-
czeniem spotkania z  Jezusem, 
który przemienił nasze życie, był 
to dowód, że „moc w słabości się 
doskonali” (2 Kor 12, 9). Przed wyjś- 
ciem na scenę baliśmy się, jednak 
miłość Chrystusa przynaglała nas 
(por. 2 Kor 5, 14), by zaświadczyć 
o naszym Panu. Po raz pierwszy 
mieliśmy okazję mówić do tak dużej 
grupy ludzi. Dodatkową trudnoś- 
cią było przemawianie w  swojej 

rodzinnej miejscowości. Nasze ludz-
kie ograniczenia nie były jednak 
przeszkodą dla Chrystusa, który 
dotykał serc i spotykał się z każdym 
osobiście.

Kolejną niespodzianką okazali 
się goście wieczoru – Grzegorz Kloc 
z zespołem, którzy zamykali czas 
festynu. Ich występ przepełniony 
był modlitwą, do której żywo włą-
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KS. KRZYSZTOF ŻERO: – Obecnie 
w Kościele przeżywamy Rok Życia 
Konsekrowanego. Szczególną rolę 
w historii zakonów katolickich ode-
grał pierwszy Podlasianin wyniesio-
ny na ołtarze – bł. Honorat Koźmiń-
ski, który założył wiele zgromadzeń 
żeńskich i męskich. Jednym z nich 
jest Zgromadzenie Córek Najczyst-
szego Serca Najświętszej Maryi 
Panny (sercanki). Jakie były oko-
liczności powstania zgromadzenia 
i jaki jest jego charyzmat? 

S. WIESŁAWA MARIA WŁADY-
SZEWSKA: – Zgromadzenie Córek 
Najczystszego Serca Najświętszej 
Maryi Panny zostało założone 
w 1885 r. przez bł. Honorata Koź-
mińskiego we współpracy z matką 
Paulą Malecką. Jego założenie 
i rozwój przypada na okres zabo-
rów Polski, kiedy to rząd carski 
dokonywał likwidacji klasztorów 
i  zakazał przyjmowania kandy-
datów. Bł. Honorat natchniony 
łaską Bożą odkrył w  Ewangelii 
model ukrytego życia zakonnego 
na wzór Świętej Rodziny z Naza-
retu. Charyzmat zgromadzenia to 
naśladowanie Chrystusa w służbie 
dzieciom i młodzieży oraz praca 
opiekuńczo-wychowawcza.

– Co skłoniło Siostrę do wybrania 
właśnie tego zgromadzenia? 

– Urodziłam się i wychowałam 
w rodzinie, gdzie był kult do Matki 
Bożej. Przed domem stoi kapliczka 
przydrożna z obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej. Tutaj, zwłaszcza 
w maju, gromadziła się ludność 
wiejska na wspólną modlitwę. Pod 
okiem Maryi wzrastałam i  Ona 
kształtowała we mnie powołanie 
zakonne. Ulubioną moją czynnoś- 
cią było przebywanie przy kapliczce 
i  stawianie tam kwiatów. Moim 
pragnieniem było, by wynagradzać 

Maryi za grzechy świata. Mieszka-
jąca po sąsiedzku sercanka s. Syl- 
wia pomogła mi poznać to zgro-
madzenie. We wczesnym wieku, 
bo mając 15 lat, zdecydowałam się 
poświęcić Bogu, i jestem wdzięczna 
za tę łaskę. Moim marzeniem było 
wyjechać na misje, ale takiej pla-
cówki zgromadzenie nie posiadało. 
Z czasem doświadczyłam, że dla 
Boga nie ma rzeczy niemożliwych 
i tą łaską Bóg mnie obdarował.

– Jak wygląda formacja w Zgroma-
dzeniu Sióstr Sercanek? 

– Tak jak każdy człowiek przed 
podjęciem konkretnego obowiązku 
musi się do niego przygotować, 
tak i  w  życiu zakonnym. Jezus 
odpowiednio nas przygotowuje do 
tego, aby nas posłać. Służy temu 
czas formacji: aspirat, postulat, 
nowicjat i juniorat. Aspirat to czas 
nawiązania bliższego kontaktu 
ze zgromadzeniem. Do aspiratu 
mogą być przyjęte dziewczęta, 
które jeszcze się uczą lub studiu-
ją i nie mają możliwości być we 
wspólnocie. Przebywają w domu 
i utrzymują kontakt ze zgroma-
dzeniem. Postulat to zapoznanie 
się stopniowe z życiem zakonnym, 
celem i apostolstwem zgromadze-
nia. Nowicjat to dwuletni okres 
formacji. Nowicjuszki pogłębiają 
ludzką dojrzałość, życie duchowe, 
wchodzą w ducha zgromadzenia 
i kształtują swoje serce na wzór 
serca Maryi, aby być ukrytą apo-
stołką w świecie. Juniorat to okres 
wchodzenia w realne życie zakon-
ne, odkrywanie coraz głębiej daru 
powołania zakonnego, miłości 
Jezusa. Profesję czasową składają 
siostry przez 5 lat, odnawiając ją co 
roku. W 6. roku siostry juniorystki 
odbywają roczne przygotowanie do 
ślubów wieczystych. 

– Czy pełniła Siostra obowiązki zwią-
zane z posiadanym wykształceniem? 

– Będąc w zgromadzeniu, ukoń- 
czyłam studia z muzykologii na 
Akademii Teologii Katolickiej 
w  Warszawie. Następnie byłam 
organistką w domu nowicjackim 
w Skórcu i pracowałam w referacie 
młodzieżowym w kurii w Siedlcach. 
Zarówno tutaj, jak i w Brazylii bar-
dzo mi przydatne było to przygoto-
wanie muzyczne połączone z teo-
logią. Chwaliłam Pana śpiewem 
i graniem oraz dzieliłam się zdoby-
tą wiedzą, przekazując ją młodzieży 
świeckiej i  zakonnej, zwłaszcza 
nowicjuszkom w Brazylii.

– A jak to się stało, że znalazła się 
Siostra w Brazylii i czym się tam zaj-
mowała? 

– Z okazji 100 lat istnienia Zgro-
madzenia Córek Najczystszego 
Serca Najświętszej Maryi Panny 
postanowiono założyć placówkę 
misyjną. Byłam jedną z czterech 
sióstr, które pierwsze wyjecha-
ły do Brazylii. Była to dla mnie 
wspaniała przygoda z  Jezusem. 
To tam doświadczyłam, co znaczą 
słowa: „Zaufaj Panu, a On sam 
będzie działał ” (PS 37, 5). To, co 
po ludzku zdawało się niemożliwe, 
On sprawiał, że stawało się możli-
we. Czuję potrzebę oddać chwałę 
Jezusowi za to, czego we mnie 
i  przeze mnie dokonał podczas 
11 lat pobytu na misjach. Może 
w skrócie podzielę się tym, czego 
doświadczyłam, będąc w Brazylii. 
Przez pierwsze 2 lata pracowałam 
w Valparaizo przy kościele, gdzie 
nie było kapłana. Prowadziłam 
nabożeństwa dla ludzi, udzielając 
im Komunii św., kursy przygoto-
wujące do chrztu, katechizowa-
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nasza rozmowa

ZAUFAJ PANU, A ON SAM BĘDZIE DZIAŁAŁ
O powołaniu do życia konsekrowanego  
z s. Wiesławą Marią Władyszewską –  
przełożoną Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca 
Najświętszej Maryi Panny w Drohiczynie  
i referentką diecezjalną ds. życia zakonnego –  
rozmawia ks. Krzysztof Żero
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wszyscy otrzymali w nagrodę sprzęt 
gospodarstwa domowego. Sponso-
rem nagród był burmistrz miasta 
Bielsk Podlaski. 

Organizatorzy pamiętali także 
o najstarszych, organizując podczas 
pikniku konkurs wycinanek, w któ-
rym brały udział babcie. Wszyscy 
otrzymali nagrody. Wiele emocji 
dostarczyło przeciąganie liny mię-
dzy parafianami prawosławnymi 
i katolikami. Najważniejsze, że we 
wszystkich rywalizacjach nie było 
przegranych. 

Ostatnim punktem programu 
były mecze młodzików rozegrane 
między parafiami katolickimi i pra-
wosławnymi. Choć zwyciężyli pra-
wosławni z wynikiem 5:0, to wszys- 
cy zawodnicy otrzymali medale. 
Stawką w rozegranym finałowym 
pojedynku seniorów nagrodą była 
beczka kwasu chlebowego. O nią 
rywalizowały drużyny składające się 
z wiernych z parafii pw. Opatrzności 
Bożej oraz zespołu „Ojcowizna Ziemi 
Bielskiej”. Sponsorzy zadbali o posi-
łek, bigos, ciasto i napoje. 

Tadeusz Szereszewski

czali się słuchacze. Muzycy dawali 
świadectwo swojego nawrócenia 
oraz tego, jak doświadczyli zbawie-
nia w trudnych życiowych sytua- 
cjach. Między zespołem a  ludźmi 
pod sceną od razu nawiązała się 
nić porozumienia. To był czas uwiel-
bienia Jezusa, wspólnego śpiewu, 
radości i  tańca, które stworzyły 
z nas wspólnotę ludzi wierzących.

Bogu niech będą dzięki za ludzi, 
którym zależy na fundamentalnych 
wartościach, dzięki czemu przyczy-
nili się do zorganizowania kolejnej 
dobrej inicjatywy w naszym mieście. 
Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu 
w Łochowie, który współfinansował 
organizację pikniku. Ten niezwyk- 
ły czas głoszenia i doświadczania 
Dobrej Nowiny na długo zapadnie 
nam w pamięci. Już teraz czekamy 
na kolejne „Anioły w Łochowie”.

Paulina Podgórska
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łam dzieci, odwiedzałam rodziny. 
Widząc nędzę i tyle dzieci opusz-
czonych, żyjących na ulicy, pragnę-
łyśmy rozpocząć pracę w naszym 
charyzmacie, organizując domy 
dziecka. Pierwszy taki dom wybu-
dowałyśmy w Morada Nobre. Dzieci 
dostarczał do nas sędzia dla nielet-
nich. Dzieci, które do nas trafiały, 
były bardzo zalęknione, że niekiedy 
trzeba było czekać kilka dni, zanim 
zaczęły z nami rozmawiać, były 
chore, niedożywione, zawszawio-
ne, pobite, agresywne i  zbunto-
wane. Trzeba było im zapewnić 
pomoc. Dopiero potem zabrać się 
za ich wychowanie, kształtowa-
nie, ewangelizację. Wiele z nich 
nie znało swych rodziców ani nie 
wiedziało, skąd pochodzą czy jak 
się nazywają. Warunkowo były 
u nas chrzczone, a chrzestni stawali 
się wielkim wsparciem dla dane-
go dziecka, jak również dla nas,  
i pomocą w utrzymaniu domu dziec-
ka. Kiedy liczba dzieci przekroczyła 
50, postanowiłyśmy szukać terenu 
i budować następny sierociniec. Na 

terenie tej samej diecezji Luziania, 
w mieście Osfaya, wybudowałyś- 
my dom formacyjny dla nowicjatu 
z domem dziecka. Trzeba było się 
zająć nie tylko dziećmi, ale i  for-
macją tubylczych powołań. Pomocą 
były dla nas nowicjuszki w pracy 
przy dzieciach i w  ewangelizacji 
miejscowej ludności. Chodziłyś- 
my po domach odmawiać z ludźmi 
Różaniec i śpiewać pieśni religijne. 
Czekały na nas całe rodziny i cie-
szyły się z możliwości modlitwy 
i rozmowy, a przy tym radosnego 
poczęstunku z  siostrami. Brazy-
lijczycy są bardzo spontaniczni, 
gościnni, radośni i bardzo dobrze 
czułam się, pracując z nimi. Mile 
wracam do tych wspomnień.

– Jak zdobywały siostry środki na 
utrzymanie domów dziecka? 

– Placówka misyjna, na której 
początkowo pracowałam, znajduje 
się ok. 30 kilometrów od stolicy. 
Siostry z gromadką dzieci udawa-
ły się do stolicy prosić o pomoc, 
czy to na budowę domu, czy też 
na jego utrzymanie: w ambasa-
dach, instytucjach, sklepach, na 

targowiskach. Tutaj spotykałyśmy 
dużo ludzi o otwartym sercu, udzie-
lających pomocy pieniężnej lub 
wyposażenia dla dzieci w postaci: 
ubrań, przyborów szkolnych, środ-
ków chemicznych oraz żywności. 
Bardzo dużo ludzi odwiedzało 
nasze domy i potem organizowali 
oni różne zbiórki na ten cel. Wielu 
spośród tych ludzi urządzało dla 
dzieci różne atrakcje, np.: miko-
łajki, paczki pod choinkę, Dzień 
Dziecka, wycieczki itp.

– W Drohiczynie jest Siostra przeło-
żoną miejscowej wspólnoty i refe-
rentką diecezjalną. Czy tę funkcję 
pełni Siostra po raz pierwszy i jakie 
obowiązki się z nią wiążą? 

– Już w trzeciej wspólnocie sióstr 
pełnię obowiązki przełożonej. 
Posługa ta to duch służby i troski 
o duchowe i materialne potrzeby 
sióstr. Z woli Bożej chcę pomagać 
siostrom zakonnym naszej drohi-
czyńskiej diecezji, pełniąc zleconą 
funkcję referentki diecezjalnej. Czuję 
się jakby łącznikiem sióstr zakon-
nych z Kurią Diecezjalną i naszym  
Pasterzem.

– Co jest dla Siostry największą ra- 
dością w życiu zakonnym? 

– Największą radością jest dla 
mnie sama łaska powołania do 
życia zakonnego. Raduję się wszyst-
kim, czym Bóg mnie obdarowuje, 
i  każdym człowiekiem, którego 
stawia na mojej drodze życia. Nie 
będę ukrywać, że wielką radością 
są dla mnie przeżycia i doświadcze-
nie Kościoła misyjnego. Szczęśliwa 
jestem, że mogłam podzielić się 
i  zaświadczyć, że dobrze jest być 
córką Serca Maryi i  pełnić wolę 
Bożą tam, gdzie On chce nas mieć.

Z s. Wiesławą Marią Władyszew-
ską rozmawiał ks. Krzysztof Żero
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W ołanie człowieka o wspólnotę 
(szczególnie o normalną rodzi-

nę) zderza się w sposób bolesny 
z  indywidualizmem, wygodnic-
twem, samowystarczalnością… 
Jeśli nawet na zewnątrz widzimy 
różnego rodzaju wielotysięczne 
„parady”, to kryje się za nimi bar-
dzo samotny człowiek, który zagu-
bił cel życia i już wie, że nie zastą-
pią go żadne lansowane w mediach 
namiastki szczęścia. Wraz z utratą 
sensu życia zachwiało się najważ-
niejsze odniesienie – wspólnota 
z Bogiem! Kościół dzisiaj chce nam 
wszystkim przypomnieć o  nie-
zmiennej miłości Jezusa do tych 
„owiec bez pasterza”.

Opisane wyżej problemy nie są 
nowe. U  Jeremiasza czytamy, że 
Bóg, widząc rozproszenie Izraela, 
wskazuje, iż bezpośredni wpływ 
na rozbicie ludu miała nieprawość 

pasterzy; zapowiada też karę, która 
niechybnie spadnie na złych przy-
wódców. Pan nie skupia się jednak 
na karaniu winnych, ale zapowia-
da rychłą interwencję i  posłanie 
dobrych pasterzy – rzetelnych 
i  bezkompromisowych w wypeł-
nianiu woli Najwyższego. Całości 
dopełni przyjście „Odrośli sprawied- 
liwej”, którą identyfikujemy jako 
wcielonego Syna Bożego. Jezus 
rzeczywiście ustanawia nowych 
pasterzy – są nimi Jego Apostoło-
wie. Przygotowuje ich do przyszłej 
pracy misyjnej. W chwili wielkiego 
zmęczenia sam daje wzór zatro-
skania o owce: rezygnuje z odpo-
czynku, bo wie, że ludzie oczekują 
Jego pełnego miłości słowa. Kiedy 
św. Marek mówi o „litości”, jaka 
ogarnęła Nauczyciela na widok 
tłumu, chce wskazać na najgłębsze 
współczucie – wejście w sytuację 

zagubionego człowieka, który sam 
sobie (bez Jezusa) nie może pora-
dzić. Tę ludzką rzeszę stanowiły 
konkretne, oczekujące pomocy 
osoby. Chrystus, jak zaświadcza 
św. Paweł, wypełnił ich największe 
oczekiwanie: zjednoczył ludzi mię-
dzy sobą (Żydów i pogan), jednając 
ich z Bogiem „przez krzyż, w sobie 
zadawszy śmierć wrogości”. Utwo-
rzył wspólnotę ponad podziałami: 
dał nam Kościół, a w nim ustana-
wia ciągle pasterzy „według swego 
Serca”.

Kościół nie tylko przypomina 
o miłości Zbawiciela do ludzi, ale 
stara się tę miłość urzeczywist-
nić. O ile nie ma wątpliwości co 
do wymowy odkupieńczej śmier-
ci Chrystusa na krzyżu (wbrew 
wszelkim herezjom), o  tyle bar-
dzo niejasne jest świadectwo życia 
chrześcijan. Wobec trwających 

podziałów wyznaniowych, łatwoś- 
ci ulegania pokusom tego świata, 
kłótni i nienawiści między oso-
bami „religijnymi” trzeba dzisiaj 
duchownych i  świeckich, którzy 
nie przestraszą się wielości pro-
blemów, ale wniosą swoim życiem 
w  świat ich otaczający swoją 
autentyczną wiarę, szlachetność, 
uczciwość, współczucie... Reszta 
jest w rękach Boga! 

 Ks. Tomasz Pełszyk

WSPÓŁCZUJĄCY PASTERZ Gdy Jezus wysiadł, 
ujrzał wielki tłum 
i zdjęła Go litość 
nad nimi; byli bo-
wiem jak owce nie 
mające pasterza. 
I zaczął ich nauczać  
(Mk 6, 34)
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