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P odczas Mszy św. kończącej  
28. Światowe Dni Młodzieży 

w Rio de Janeiro w 2013 r. papież 
Franciszek ogłosił, że 31. ŚDM 
odbędą się w dniach 26-31 lipca 
2016 r. w Krakowie, zaś młodzież 
brazylijska przekazała reprezen-
tantom Polski ich symbole – krzyż 
Roku Świętego i ikonę Matki Bożej 
Wybawicielki Ludu Rzymskiego. 

Od 14 kwietnia 2014 r. sym-
bole pielgrzymują po diecezjach 
polskich, przygotowując naszą 
Ojczyznę na przyszłoroczne uro-
czystości. Są to przede wszyst-
kim spotkania ludzi młodych, 
a  ich celem jest coraz głębsze 
poznawanie Jezusa w Tajemni-
cy Odkupienia oraz zawierzenie 
swego życia opiece Matki Bożej. 
Krzyż był obecny na wszystkich 
kontynentach, także w krajach 
doświadczanych wojnami i kon-
fliktami. Młodzi ludzie niosą go do 
sanktuariów, szkół, szpitali, wię-
zień i miejsc, gdzie potrzeba świa-
dectwa wiary. W dniach 25 lip- 
ca – 8 sierpnia br. symbole Świa-
towych Dni Młodzieży nawiedzą 
dekanaty naszej diecezji. Niech 
nas nie zabraknie na tych spotka-
niach. Ks. Krzysztof Żero

Przed ŚDM

W racając w myślach do cza-
sów dzieciństwa, dziwimy 
się nieraz, że wystarczał 

nam wtedy bardzo prosty pokarm: 
przysłowiowa pajda razowca ze 
smalcem albo – dla odmiany – ze 
śmietaną i cukrem... Proste smaki 
dawno minionej młodości odżywają 
dziś przy okazji weselnych przyjęć 
przy tzw. wiejskim stole. Wydaje 
się jednak, że nie o podniebienie tu 
chodzi, a bardziej o całą otoczkę, 
zwłaszcza o ludzi, których wpraw-
dzie dawno już z nami nie ma, lecz 
nie da się zapomnieć tworzonego 
przez nich niepowtarzalnego kli-
matu serdecznej dobroci. Jakże to 
bliskie Słowu Bożemu! 

Pan Bóg wielokrotnie okazywał 
ludowi wybranemu swoją hojność. 
Największy w Starym Przymierzu 
cud manny powtórzył się w mikro-
skali za czasów Elizeusza. Stu ludzi 
zebranych wokół proroka mogło 
doświadczyć prawdziwości Bożej 
zapowiedzi: „Nasycą się i  pozo-
stawią resztki”. U początku jest 
zawsze zawierzenie Panu i głębo-
kie przekonanie, że On nigdy nie 
rzuca słów na wiatr. Potwierdził to 
Jezus, dołączając do wielu swoich 

dobrych czynów również rozmnoże-
nie chleba i ryb dla wielkiej rzeszy 
zebranej nad Jeziorem Galilejskim. 
Mistrz wprawdzie sam dokonał 
cudu, pozwolił jednak uczniom, 
by osobiście wzięli udział w  tym 
znamiennym wydarzeniu, tym 
bardziej że wcześniej uznali je za 
niemożliwe. Powtórzył się starote-
stamentalny schemat: ludzie zaspo-
koili głód i pozostawili resztki. I oto 
kolejne zaskoczenie – resztek było 
o wiele więcej niż chlebów i ryb na 
początku! Proste myślenie tłumu 
prowadziło go do decyzji o porwa-
niu Jezusa i obwołaniu Go królem. 
Myśl Boża poszła wszakże zupeł-
nie innym torem: chleb materialny 
stał się zapowiedzią Eucharystii 
– żywego Ciała zmartwychwsta-
łego Pana. Dopełnieniem istotnej 
nauki jest niewątpliwie nakaz takie-
go działania Kościoła, w którym 
zostanie dostrzeżony każdy głodny 
człowiek. Chodzi tu, oczywiście, 
zarówno o głód fizyczny, jak i o głód 
duchowy. Jeszcze wznioślejszą myśl 
podsuwa nam św. Paweł, ukazu-
jąc jedność Kościoła jako dar dla 
świata. Nowy lud Boży jest Ciałem 
Chrystusa, z którego wszyscy mają 

czerpać siły i życie, żywiąc się bez 
przerwy tym zbawczym pokarmem.

Bóg rozdziela bez chwili wytchnie-
nia Chleb z nieba. W tym „rozdaw-
nictwie” każdy z nas ma swój udział. 
Mamy stać się chlebem, z którego 
ludzie będą mogli wziąć niezbędną 
do życia porcję. Pod tym symbolem 
kryje się konkretna aż do bólu nasza 
miłość do bliźnich, niosąca: pokarm 
głodnym, ubranie nagim, pociechę 
smutnym, wiarę zagubionym, miło-
sierdzie upadłym... Trzeba szeroko 
otwartych oczu, by nie przegapić 
okazji do zaradzania rozlicznym 
biedom bliźnich. 

Ks. Tomasz Pełszyk

JAK 
CHLEB 

DLA 
GŁODNYCH...

w numerze: 

Program peregrynacji symboli ŚDM

O pracy duszpasterskiej z ukraińskiej 
perspektywy z ks. Jarosławem Olszewskim, 
pallotynem pochodzącym z Bociek

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Dokuczliwe odczucie bra-
ków będzie trwało dopóty, 
dopóki nie poznamy 
i nie uznamy naszego Pana 
i Boga za swego Pasterza. 
Doświadczenie tego, co wy-
raża okrzyk św. Franciszka: 
„Bóg mój i wszystko moje!”, 
dane jest jedynie tym, 
którzy całkowicie zaufali 
Bogu i przyjęli Go 
za Pasterza.

Bp Tadeusz Pikus 
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Oczy wszystkich 
zwracają się ku 
Tobie, a Ty karmisz 
ich we właściwym 
czasie. Ty otwierasz 
swą rękę i karmisz 
do syta wszystko, 
co żyje 
   (Ps 145, 15-16)
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W ostatni weekend czerwca odbyły się tradycyjne 
uroczystości religijno-patriotyczne w  Jeziorach 

(parafia pw. św. Zygmunta w Łosicach), upamiętnia-
jące poległych partyzantów i  cywilów zamordowa-
nych w czerwcu 1944 r. w związku z bitwą, jaką pod 
Jeziorami stoczyli z niemieckim okupantem żołnierze 
Oddziału Partyzanckiego „Zenona” 34. Pułku Piechoty 
Armii Krajowej. 

Jeziory to maleńka wioseczka osiadła wśród piasz-
czystych pól obsianych żytem i owsem, położona na 
skraju lasu z ukrytym weń jeziorkiem. To nad tym 
jeziorkiem w sobotni wieczór i długo w noc rozbrzmie-
wały przy ognisku pieśni patriotyczne, wojskowe, bie-
siadne, integrując uczestników spotkania. Uczestniczył 
w nim także 91-letni Tadeusz Sobieszczak ps. Dudek 
z Siedlec, uczestnik pamiętnej bitwy.

W słoneczne niedzielne południe najpierw złożone 
zostały okolicznościowe wiązanki kwiatów u  stóp 
przydrożnego pomnika w Chotyczach, poświęconego 
pamięci 24 mężczyzn zamordowanych przez Niem-
ców w odwecie za porażkę w bitwie pod Jeziorami. 
Następnie kwiaty złożono przy pomniku znajdującym 
się w centrum wsi Jeziory, gdzie przy ołtarzu polowym 
została odprawiona Msza św. w intencji nieżyjących 
i pozostałych jeszcze przy życiu bohaterów tamtych 
wydarzeń oraz uczestników uroczystości. Sprawował 
ją wicedziekan łosicki ks. Tadeusz Turyk. Oprawę 
muzyczną uroczystości zapewnił męski chór Wiarus 
z Międzyrzeca Podlaskiego. Asystę stanowili kawale-
rzyści z Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji. 

Dziękując organizatorom za podtrzymywanie pamię-
ci o przeszłości, ks. Turyk przypomniał zebranym 
wydarzenia sprzed 71 lat. 29 czerwca 1944 r. w Jezio-
rach podczas partyzanckiej Mszy św. polowej odbyło 
się poświęcenie i przekazanie żołnierzom „Zenona” 

ufundowanego przez społeczeństwo sztandaru. To pod-
niosłe wydarzenie miało tragiczne skutki: następnego 
dnia Niemcy zorganizowali obławę, w wyniku czego 
wieś została spalona, zginęło sporo Niemców, ale par-
tyzantom udało się wymknąć z okrążenia z niewielkimi 
stratami. Zemsta okupantów dotknęła przypadkowych 
mieszkańców pobliskich wsi, rozstrzelanych w przy-
drożnym rowie na skraju wsi Chotycze. 

Ks. Turyk podkreślał miłość do małej ojczyzny, która 
łączy współczesnych mieszkańców ziemi łosickiej 
z żołnierzami „Zenona”: – Oni są już na warcie u Pana 
wszechświata, patrzą na nas z góry, widzą więcej niż 
my i podpowiadają nam... – mówił. 

Część oficjalna zakończyła się paradą jeźdźców  
KSOPiT, a następnie kawalkada koni żywych i mecha-
nicznych udała się nad leśne jeziorko, gdzie na wszyst-
kich czekała grochówka. Uroczystość, jak co roku, 
zorganizowali: burmistrz MiG Łosice, Stowarzyszenie 
ŚZŻAK OP „Zenona”, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Łosickiej oraz Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji.
 Agata Wasilewska

W niedzielę 5 lipca, w 28. rocznicę koronacji 
Cudownego Wizerunku Matki Bożej Ostro-

żańskiej, w sanktuarium w Ostrożanach modlili 
się pielgrzymi z diecezji drohiczyńskiej i dalszych 
okolic. Do Ostrożanach licznie przybyli wierni 
z Siemiatycz, wśród nich znacząca grupa, która 
dotarła przed ołtarz Pani Ostrożańskiej w pieszej 
pielgrzymce.

W niedzielny poranek wierni z obu siemia-
tyckich parafii spotkali się przy kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, by 
wspólnie wyruszyć pieszo do Ostrożan. Wyjście 
na pątniczy szlak poprzedziła krótka modlitwa 
w kościele. Wyruszającym w drogę rozdano 
specjalnie przygotowane znaczki, mężczyźni 
wzięli na barki sprzęt nagłaśniający, na czele 
kolumny stanęły krzyż św. i tablica z napisem 
Siemiatycze, po czym wyruszono w drogę. Prze-

wodnikiem grupy był ks. Mariusz Woltański, 
który przypominał wiernym cel pielgrzymowa-
nia i zwracał uwagę na pokutny charakter tej 
wędrówki. Przy tej okazji zachęcał też do wzięcia 
udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. 
Ks. Mariusza wspierały siostry karmelitanki 
Teofana, Zuzanna i Marinessa, które prowadziły 
rozważania różańcowe, dzieliły się świadectwem 
wiary i dbały o porządek marszu i jego tempo. 
Grupa związana z Katolickim Stowarzysze-
niem Młodzieży i scholą parafialną wyposażana 
w gitary, śpiewniki i dużo pozytywnej energii 
animowała śpiew podczas pielgrzymowania. 

W pielgrzymce z Siemiatycz idą wierni z para-
fii pw. św. Andrzeja Boboli i pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, a także z Siemiatycz 
Stacji. Na trasie do grupy dołączają kolejne osoby 
z mijanych osiedli i miejscowości. W tym roku 

grupa liczyła ponad 300 pielgrzymów, wśród nich 
byli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz 
z rodzinami i przyjaciółmi. Najmłodszymi z piel-
grzymów byli 9-miesięczny Tobiasz i niespełna 
12-miesięczny Maksymilian. Tradycyjnie już nie 
ustalono wieku najstarszej osoby, gdyż wszyscy 
pielgrzymi zapewniali, że są młodzi duchem. 
Trasa z Siemiatycz do Ostrożan liczy ok. 17 km. 

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

II

niedziela podlaska

krótko
 HAJNÓWKA
W dniach 6-11 lipca w świetlicy 
środowiskowej „Promyk Dnia” 
zorganizowano półkolonie dla 
dzieci. W programie były m.in. 
wyjazdy do Parku Linowego 
w Broku, na basen oraz kolejką 
wąskotorową do Topiła.
W dniach 7-15 lipca Bractwo 
Rodziny Świętego Szkaplerza 
prowadziło nowennę przed pa-
tronalnym świętem Matki Bożej 
Szkaplerznej. 12 lipca została 
odprawiona Msza św. w intencji 
Jej czcicieli. 
W dniach 9-11 lipca pod hasłem: 
„Wiara, nadzieja, miłość” przebie-
gał 2. Międzynarodowy Festiwal 
Piosenki Poetyckiej im. Bułata 
Okudżawy. 11 lipca w amfiteatrze 
miejskim w Hajnówce odbył 
się koncert galowy, a 14 lipca 
w Bielsku Podlaskim – koncert 
towarzyszący imprezie. 

DROHICZYN
11 lipca w kościele Sióstr Be-
nedyktynek Mszy św. odpustej 
ku czci św. Benedykta, patrona 
Europy, przewodniczył biskup 
senior Antoni Dydycz. Po Eucha-
rystii odbył się koncert zespołu 
wokalnego „Flores Rosarum”, 
który zaprezentował pieśni  
św. Hildegardy z Binden.

Ks. Krzysztof Żero

Na warcie u Pana wszechświata
JEZIORY
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Spotkanie uświetnił 91-letni 
Tadeusz Sobieszczak ps. Dudek

W tym roku grupa liczyła ponad 300 pielgrzymów

Pieszo do Pani Ostrożańskiej
SIEMIATYCZE
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P odlaski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana 
Pawła II w  Drohiczynie zaprasza na w  dniach  

29 sierpnia – 4 września na pielgrzymkę „Sanktuaria 
maryjne na Białorusi”.

W programie: Grodno – katedra, kościół Bernardy-
nów, Stary i Nowy Zamek, kościół Brygidek, cerkiew 
na Kołoży, cmentarz pobernardyński; Lida; Trokiele – 
sanktuarium maryjne diecezji grodzieńskiej; Wiszniew 
– kościół barokowy; Holszany – kościół i klasztor Fran-
ciszkanów z pocz. XVII wieku, ruiny zamku Sapiehów; 
Boruny – kościół i klasztor Bazylianów z pocz. XVIII 
wieku, w którym znajdują się łaskami słynący obraz 
Matki Bożej Boruńskiej i źródełko mające uzdrawia-
jącą moc; Krewo – ruiny zamku książąt litewskich, 
w którym w 1385  r. Polacy i Litwini zawarli unię; 
Gudogaje – sanktuarium maryjne; Woroniany – zespół 
kościelny z poł. XVIII wieku, miasto założone według 
barokowego układu przestrzennego; Michaliszki –  
poaugustiański kościół katolicki; Miadzioł – pokar-
melicki kościół katolicki; Budsław – sanktuarium 
maryjne, Królowa Białorusi; Głębokie – kościół 
katolicki z  II poł. XVIII wieku, obraz Matki Bożej 
z  Dzieciątkiem z  poł. XVII wieku, pokarmelicki 
kościół i klasztor z poł. XVII wieku, obecnie cerkiew 
prawosławna; Postawy – miejski zespół zabudowy 
rynku z  II poł. XVIII wieku; Widze Wołczyńskie –  
grób Tomasza Wawrzeckiego, ostatniego naczelnika 

powstania kościuszkowskiego; Druja – kościół i klasz-
tor Bernardynów; Brasław – sanktuarium maryjne 
diecezji witebskiej, Królowa Jezior; Połock; Witebsk 
– kościół katolicki z 1785 r., klasztor Bazylianów posta-
wiony w miejscu zamordowania św. Jozafata Kuncewi-
cza, Ratusz barokowo-klasycystyczny z 1775 r.; Mińsk; 
Nieśwież – kościół barokowy z końca XVII wieku, 
zamek Radziwiłłów; Mir; Nowogródek – muzeum 
Adama Mickiewicza; Zaosie – muzeum Adama Mic-
kiewicza; Baranowicze; Słonim – zwiedzanie miasta, 
Góra Pietrolewicka; Żyrowice – pobazyliański kompleks 
klasztorny z I poł. XVII wieku z cudownym wizerunkiem 
Matki Bożej Żyrowickiej, obecnie należący do Cerkwi 
prawosławnej; Różany – ruiny zamku Sapiehów; 
Mereczowszczyzna – miejsce urodzenia Tadeusza 
Kościuszki; Kosów Poleski – miejsce chrztu Kościuszki; 
Łochiszyn – sanktuarium maryjne diecezji pińskiej, 
Królowa Polesia; Pińsk – rejs statkiem po Pinie, kate-
dra z I poł. XVII wieku; Janów Poleski – sanktuarium  
św. Andrzeja Boboli; Bereza Kartuzka – ruiny klasztoru 
Kartuzów; Hruszowa – pozostałości zespołu dworskie-
go Marii Rodziewiczówny; Kobryń – kościół z poł. XIX 
wieku, cmentarz katolicki; Amelino.

Opiekun duchowy ks. Zbigniew Niemyski. Więcej 
informacj: Patrymonium, ul. Kościelna 10, 17-312 Dro- 
hiczyn, e-mail: zbigniew.filipkowski1@wp.pl, tel.  
501-986-600.

W Drohiczynie od 8 do 12 lipca odbywały się rekolek-
cje oparte na utworach św. Hildegardy z Bingen. 

Przybyło na nie ponad 20 uzdolnionych wokalnie kobiet 
z całej Polski. Organizatorką rekolekcji była s. Zofia 
Agata Latała OSB. Rekolekcje rozpoczęła śpiewana 
Jutrznia, w której uczestniczył bp Tadeusz Pikus. 

Rekolekcje prowadzili   ks. dr Wiesław Hudek – 
teolog, muzykolog, liturgista, wykładowca liturgiki 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, 
były dyrygent chóru seminaryjnego w Katowicach, 
przewodniczący Komisji Muzyki Sakralnej Archidie-
cezji Katowickiej, duszpasterz organistów, członek 
Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, pomy-
słodawca Żorskiego Festiwalu Twórczości Religijnej 
„Fide et Amore” i asystent kościelny Polskiej Federcji 
Pueri Cantores, oraz s. dr hab. Susi Ferfoglia – orga-
nistka, wykładowca Międzyuczelnianego Instytutu 
Muzyki Kościelnej, Akademii Muzycznej i Uniwersytetu 
Papieskiego w Krakowie, prowadząca klasę organów, 
zajęcia z historii i praktyki chorału gregoriańskiego 
w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej w Krakowie. 
Jest ona także założycielką zespołu wokalnego „Flores 
Rosarum” wykonującego chorał gregoriański oraz 
dzieła św. Hildegardy z Bingen. 

Uczestniczki słuchały konferencji o  św. Hilde-
gardzie, jej duchowości i  dziełach. W  programie 
były także adoracja Najświętszego Sakramentu, 

Liturgia Godzin, Eucharystie, modlitwa za wsta-
wiennictwem św. Hildegardy oraz nauka utworów  
św. Hildegardy i indywidualna emisja głosu. Spotykały 
się one zarówno w klasztorze Sióstr Benedyktynek, jak 
i w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczy-
nie. Uczestniczyły też w uroczystości odpustowej ku 
czci św. Benedykta w sobotę 11 lipca w kościele pw. 
Wszystkich Świętych w Drohiczynie, gdzie odbył się 
także koncert zespołu wokalnego „Flores Rosarum”, 
który zaprezentował pieśni św. Hildegardy z Bingen –  
„Piję z rosy Twojego błogosławieństwa...”. 

Jan Krakowski

III

wiadomości

zapraszamy
 PIELGRZYMKA 
W dniach 30 lipca – 15 sierpnia od-
będzie się 25. Piesza Pielgrzymka 
Drohiczyńska na Jasną Górę. Prze-
żywana będzie pod hasłem: „Życie 
w obfitości”. 30 lipca po Mszy św. 
w bazylice w Bielsku Podlaskim 
nastąpi wymarsz grupy bielskiej.  
1 sierpnia po Mszy św. z Drohiczy-
na wyruszą grupy katedralna i biel-
ska; tego samego dnia z Łochowa 
wyruszy grupa łochowska.  
2 sierpnia po Mszach św. wyruszą 
grupy sokołowska i węgrowska. 
Pielgrzymka wejdzie na Jasną Górę 
13 sierpnia i do 15 sierpnia będzie 
zakwaterowana w Częstochowie. 
Zapisy tradycyjnie będą prowadzo-
ne w parafiach. W czasie trwania 
pielgrzymki Katolickie Radio Podla-
sie nada codziennie bezpośrednią 
relację z trasy.  Więcej na stronie: 
doczestochowy.pielgrzymuj.pl. 

TURNIEJ RYCERSKI
W dniach 15-16 sierpnia na  
zamku w Liwie odbędzie się  
14. Ogólnopolski Turniej Rycerski 
„O pierścień księżnej Anny”. 
W programie m.in. 15 sierpnia: 
11.00 – uroczyste rozpoczęcie 
turnieju, turniej łuczniczy i kusz-
niczy, turniej bojowy (pojedynki 
rycerskie), gry i zabawy plebejskie, 
18.00 – wielka bitwa o zamek, 
a o północy – pokaz ogni sztucz-
nych; 16 sierpnia: 10.30 – konkurs 
tańca i stroju, bitwa balonowa, 
bohurt (walki grupowe), pokazy 
rycerzy konnych, uhonorowanie 
zwycięzców i sponsorów, 17.00 – 
zakończenie turnieju. 

ŚWIĘTO CHLEBA
16 sierpnia Muzeum Rolnictwa 
im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciecha-
nowcu organizuje 15. Podlaskie 
Święto Chleba. W programie 
liczne pokazy, m.in. obrzęd 
święcenia zwierząt, pokaz żniwny, 
dożynkowy, parada zabytkowych 
ciągników, występy zespołów 
folklorystycznych. Swoje produkty 
promować będą wystawcy 
i rzemieślnicy z całej Polski, będzie 
można spróbować różnych sma-
kowitych produktów i różnych 
rodzajów chleba.

Ks. Krzysztof Żero
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Rekolekcje rozpoczęła śpiewana Jutrznia,
w której uczestniczył bp Tadeusz Pikus

Pielgrzymka na Białoruś

DROHICZYN

Rekolekcje ze św. Hildegardą
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P arafia pw. Świętych Cyry-
la i  Metodego w  Hajnówce  

27 czerwca dziękowała za 20 lat 
swego istnienia. Odbyło się to 
podczas Eucharystii, celebrowa-
nej przez biskupa drohiczyńskiego 
Tadeusza Pikusa.

Proboszcz parafii ks. Zygmunt 
Bronicki powiedział, że 20 lat to 
niewiele w stosunku do długości 
życia pobliskiej starej Puszczy Bia-
łowieskiej, świadka historii Pol-
ski i Podlasia, ale dużo w życiu 
człowieka i społeczności, w której 
wyrosło już kolejne pokolenie. 

Przedstawiciel parafian, dzię-
kując za wielkie zaangażowanie 
ks. Bronickiego w powstanie para-
fii, przypomniał, że została ona 
erygowana 3 września 1995 r. Jej 
pierwszym proboszczem został 
mianowany ks. Zygmunt Bronic-
ki. Funkcję tymczasowego kościoła 

pełniła najpierw przebudowana 
kaplica cmentarna. W  1997  r. 
parafia otrzymała od Urzędu 
Miasta Hajnówka część placu po 
byłym szpitalu z przeznaczeniem 
pod przyszły kościół i  budynki 
parafialne. Obecna świątynia 
w  stylu neobarokowym została 
wzniesiona ogromnym nakła-
dem pracy zarówno proboszcza, 
jak też parafian według projek-
tu architekta Michała Bałasza 
z  Białegostoku. Ks. Bronicki 
chciał, aby jej wystój nawiązy-
wał do specyfiki regionu, dlatego 
powstały w niej drewniane ołtarze 
oraz unikatowe żyrandole z poro-
ży. Kamień węgielny z Bazyliki 
Grobu Pańskiego w  Jerozolimie 
poświęcił pod kościół św. Jan  
Paweł II w Drohiczynie 10 czerw-
ca 1999 r. Uroczystego aktu jego 

dokonał 21 maja 2000 r. bp Antoni 
Dydycz. Odprawił on też pierwszą 
Mszę św. w nowej świątyni, w noc 
Bożego Narodzenia 25 grudnia 
2008 r. W pobliżu nowej świąty-
ni została też wzniesiona nowa, 
murowana plebania. 

Bp Tadeusz Pikus w  homilii 
mówił o konieczności spogląda-
nia na rzeczywistość ziemską 
prowadzącą do królestwa Boże-
go oczami wiary. Przypomniał 
postać św. Pawła, który naj-
pierw zabijał w  imię Boga, aby 
po nawróceniu cierpieć i  oddać 
za Niego swoje życie. Przypom- 
niał też postacie patronów pa- 
rafii – św. Cyryla i  św. Metode-
go, których wiara i  motywacja 
ukazały konieczność otwarcia się 
Kościoła na różnorodny aspekt 
kulturowy oraz językowy liturgii. 
– Nawrócenie i wiara to przyjęcie 

Chrystusa i  otwar-
cie się na Boga, 
który jest Miłością 
– powiedział. 

Biskup drohiczyń-
ski dokonał także 
poświęcenia nastawy 
ołtarzowej autorstwa 
Stanisława Żywalew-
skiego, przedstawia-
jącej Trójcę Świętą 
ponad figurą Matki 
Bożej Fatimskiej.

Uroczystość rocznicowa została 
włączona w misje święte, które 
prowadził ks. Krzysztof Koście-
lecki, proboszcz ze Śledzianowa. 
Podczas niej małżonkowie obecni 
w świątyni odnowili przysięgę mał-
żeńską, natomiast ci, który prze-
żywali jubileusze 50- i 25-lecia, 
otrzymali specjalne błogosławień-
stwo od Księdza Biskupa. Pasterz 
diecezji drohiczyńskiej otrzy- 
mał natomiast w darze od parafii  
krzyż – ikonę napisaną przez Hali-
nę Kabac.

W uroczystości wzięli udział 
kapłani z diecezji drohiczyńskiej, 
sąsiedniej archidiecezji biało-
stockiej, misjonarz z  Kameru- 
nu, siostry zakonne, chór, scho-
la oraz mieszkańcy Hajnówki 
i goście. 

Ks. Artur Płachno 
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DEKANAT CIECHANOWIECKI
25-26 lipca

25 lipca
21.00-23.30 – Ciechanowiec (para-
fia pw. Trójcy Przenajświętszej)  
– powitanie symboli ŚDM na gra-
nicy diecezji i przeprowadzenie do 
kościoła w asyście motocyklistów 
i uczniów klasy wojskowo-spor-
towej

26 lipca
8.30-11.00 – Ciechanowiec (parafia 
pw. Trójcy Przenajświętszej) 
11.30 – Winna Poświętna (parafia 
pw. św. Doroty Panny i Męczen-
nicy) 
13.00 – Pobikry (parafia pw. św. Sta- 
nisława Biskupa i Męczennika) 
15.30 – Perlejewo (parafia pw. Prze-
mienienia Pańskiego) 
15.00-17.00 – Ciechanowiec (para-
fia pw. Trójcy Przenajświętszej) 

DEKANAT BRAŃSKI
26-27 lipca

26 lipca
18.00 – Brańsk (parafia pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny) – powitanie symboli ŚDM 
i Msza św., czuwanie do 21.00

27 lipca
6.30 – Brańsk (parafia pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny) 
– Msza św. parafialna
7.00 – Brańsk (parafia pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny) 
– Msza św. parafialna
8.00-9.00 – Brańsk (parafia pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny) – czuwanie parafii Brańsk 
9.00-11.00 – Brańsk (parafia pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny) – czuwanie parafii Doma-
nowo i Topczewo
11.00-13.00 – Brańsk (parafia pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny) – czuwanie parafii Chojewo 
i Klichy
13.00-15.00 – Brańsk (parafia pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny) – czuwanie parafii Szmurły, 
Dołubowo i Grodzisk

15.00-16.00 – Brańsk (parafia pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny) – czuwanie parafii Brańsk 
i pozostałych wiernych 
16.30 – pożegnanie symboli ŚDM 
i przekazanie do dekanatu biel-
skiego

DEKANAT BIELSKI
27-28 lipca

27 lipca
18.00-22.00 – Bielsk Podlaski (para-
fia pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny i św. Mikołaja) 

28 lipca
7.00 – Bielsk Podlaski (parafia pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Mikołaja) – Msza św. 
i wznowienie czuwania
9.00 – Bielsk Podlaski (parafia pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Mikołaja) – przewiezie-
nie symboli do parafii pw. Opatrz-
ności Bożej
13.00 – przewiezienie symboli do 
parafii pw. Miłosierdzia Bożego 
i czuwanie z Koronką o 15.00
17.00 – symbole ŚDM wyjeżdżają 
do Hajnówki

DEKANAT HAJNOWSKI
28-29 lipca

28 lipca
18.00 – Narew (parafia pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny 
i św. Stanisława Biskupa i Męczen-
nika) – powitanie krzyża i ikony 
Matki Bożej
20.00 – Hajnówka (parafia pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego) 
– powitanie krzyża i ikony Matki 
Bożej przy figurze św. Jana Pawła II. 
21.30 – Hajnówka (kościół Sióstr 
Mniszek Klarysek od Wieczystej 
Adoracji) – Apel Jasnogórski

29 lipca
7.00-8.00 – Hajnówka (kościół 
Sióstr Mniszek Klarysek od Wieczy-
stej Adoracji) – Msza św.
8.15-9.00 – Hajnówka (Samodziel-
ny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Hajnówce) – powitanie 

HAJNÓWKA

Msza św. rocznicowa
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krzyża i ikony Matki Bożej
9.15-9.45 – Hajnówka (Areszt Śled-
czy w Hajnówce) – modlitwa pro-
wadzona przez kapelana Aresztu 
Śledczego, Koronka do Miłosierdzia 
Bożego
10.00-11.00 – Hajnówka (parafia 
pw. Świętych Cyryla i Metodego) 
11.15-12.30 – Hajnówka (parafia 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego) 
13.00-14.15 – Kleszczele (parafia 
pw. św. Zygmunta) 
14.30-16.30 – Czeremcha (parafia 
pw. Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Polski) 

DEKANAT SIEMIATYCKI
29-30 lipca

29 lipca
Milejczyce – parafia pw. św. Sta-
nisława Biskupa i Męczennika (po 
drodze z dekanatu hajnowskiego)
18.00 – Siemiatycze (parafia pw.  
św. Andrzeja Boboli) 
20.00 – Siemiatycze (parafia pw.  
św. Andrzeja Boboli) – Droga Krzy-
żowa do parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny, możli-
wość adoracji

30 lipca
8.00 – Dziadkowice (parafia pw. 
Trójcy Świętej)
Kłopoty (parafia pw. Najświętszej 
Maryi Panny Różańcowej)
Czartajew (parafia pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego) – tu symbole 
czekają na przewiezienie na Sło-
wację

DEKANAT DROHICZYŃSKI
1 sierpnia

1 sierpnia
7.00 – Drohiczyn (parafia pw. Trójcy 
Przenajświętszej) – Msza św. z piel-
grzymami 25. Pieszej Pielgrzymki 
Drohiczyńskiej na Jasną Górę
Po Mszy św. czuwanie rozpoczynają 
wierni z poszczególnych parafii: 
9.00 – Miłkowice 
10.00 – Ostrożany
11.00 – Gródek + Wirów 
12.00 – Knychówek
13.00 – Sawice

14.00 – Skrzeszew
15.00 – Śledzianów – Koronka do 
Bożego Miłosierdzia
16.00 – Drohiczyn 
17.00 – Drohiczyn (parafia pw. Trój-
cy Przenajświętszej) – pożegnanie 
symboli ŚDM

DEKANAT SARNACKI
1-2 sierpnia

1 sierpnia
17.30 – Kózki – powitanie na grani-
cy parafii
18.00 – Sarnaki (parafia pw.  
św. Stanisława Biskupa i Męczenni-
ka) – Msza św. 
19.00 (sobota) do 8.00 (niedziela) – 
Sarnaki (parafia pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika) – czuwanie 
modlitewne wspólnot parafialnych

2 sierpnia
Msze św.: 8.30,10.00, 11.30
15.00 – Sarnaki (parafia pw.  
św. Stanisława Biskupa i Męczen-
nika) – pożegnanie krzyża i ikony 
Matki Bożej

DEKANAT SOKOŁOWSKI
2-4 sierpnia

2 sierpnia
22.00 – Sokołów Podlaski (parafia 
pw. Niepokalanego Serca Najświęt-
szej Maryi Panny – konkatedra) 
– Msza św. rozpoczynająca peregry-
nację symboli ŚDM

3 sierpnia
10.00-16.00 – Sokołów Podlaski 
(parafia pw. Miłosierdzia Bożego) 
16.00 – Sokołów Podlaski (parafia 
pw. Niepokalanego Serca Najświęt-
szej Maryi Panny – konkatedra) 
18.00 – Sokołów Podlaski (parafia 
pw. Niepokalanego Serca Najświęt-
szej Maryi Panny – konkatedra) – 
Msza św., czuwanie młodzieży oraz 
małżeństw

4 sierpnia
6.30 – Sokołów Podlaski (parafia 
pw. Niepokalanego Serca Naj-
świętszej Maryi Panny – konkate-
dra) – Msza św.

V

przed ŚDM
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Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani

7.30-16.30 – Sokołów Podlaski 
(parafia pw. św. Jana Bosko) – 
czuwanie przy symbolach ŚDM

DEKANAT STERDYŃSKI
4-5 sierpnia

4 sierpnia
17.00 – Kosów Lacki (parafia pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny) – przejęcie i powitanie 
symboli ŚDM
18.00 – Kosów Lacki (parafia pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny) – uroczysta Msza św.
19.00 – Kosów Lacki 
 (parafia pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny) – nabo-
żeństwo Drogi Krzyżowej ulicami 
miasta

5 sierpnia
6.30 -17.00 – Kosów Lacki (parafia 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny) 

DEKANAT WĘGROWSKI
5-7 sierpnia

5 sierpnia
18.00-21.00 – Węgrów (parafia pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny) – powitanie symboli ŚDM, 
Msza św. i Różaniec

6 sierpnia
Całodzienne czuwanie parafii deka-
natu węgrowskiego

7 sierpnia
8.00 – Węgrów (parafia pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny) 
– w godzinach porannych pożegna-
nie symboli ŚDM i przewiezienie do 
Łochowa

DEKANAT ŁOCHOWSKI
7-8 sierpnia

7 sierpnia
9.00-11.00 – Prostyń (parafia pw. 
Trójcy Przenajświętszej) 
12.00-14.00 – Sadowne (parafia pw. 
św. Jana Chrzciciela) 
14.30-16.00 – Ogrodniki (parafia 
pw. Chrystusa Króla) 
16.15-17.45 – Ostrówek (parafia pw. 
Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski) 
18.00-24.00 – Łochów (parafia pw. 
Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny) 

8 sierpnia
9.00-10.30 – Jerzyska (parafia pw. 
św. Stanisława Kostki) 
11.00-13.00 – Kamionna (parafia 
pw. Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny) 
14.00-15.30 – Kąty (parafia pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej)  
16.00-17.30 – Budziska (parafia pw. 
św. Andrzeja Boboli) 
18.00 – Łochów (parafia pw. Niepo-
kalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny) – Msza św. 
19.00 – przekazanie symboli ŚDM 
dla diecezji warszawsko-praskiej
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W środę 1 lipca pielgrzymka 
wyruszyła z Zarąb Kościel-
nych, gdzie dzień wcześ- 

niej nastąpiło jej zawiązanie się. 
Hasłem przewodnim pielgrzym-
ki były słowa: „Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię”. Wydaje 
się, że w świecie pędzących samo-
chodów kawaleryjskie pielgrzy-
mowanie nie ma uzasadnienia. 
Jednak dla tych miłośników koni, 
którzy mówią, że je kochają, ta 
forma pielgrzymowania umacnia 
ich wiarę i jest świadectwem dla 
innych. 

W rekolekcjach w siodle brało 
udział ponad 30 kawalerzystów 
w  barwach 10. Pułku Ułanów 
Litewskich. Na koniach jechało 
19 osób, a pozostali stanowili – tak 
ważne dla tego rodzaju pielgrzym-
ki – zabezpieczenie logistyczne. 
Na pątniczym szlaku pielgrzymi 
zobowiązani byli do przestrzega-
nia dyscypliny wojskowej, według 
regulaminów działań oddziałów 
kawalerii z okresu II Rzeczypo-
spolitej. W szeregach pielgrzymki 
znajdowało się aż pięciu księży. 

Uroczyste ślubowanie i  pod-
pisanie karty uczestnika konnej 
pielgrzymki nastąpiło już po prze-
kroczeniu rzeki Bug w parafii pw. 

Trójcy Przenajświętszej i św. Anny 
w Prostyni. Po pokonaniu pierw-
szego etapu i zajęciu rejonu odpo-
czynku ułani udali się na Mszę 
św. Dzięki uprzejmości proboszcza  
ks. Ryszarda Zalewskiego zjedli 
obiad w remizie strażackiej. Kolej-
ny na trasie odpoczynek – już noc-
legowy – miał miejsce w Stoczku 
Węgrowskim. Dzięki gościnności 
dyrektor Zespołu Oświatowe-
go Doroty Kłusek i wójta gminy 
Mieczysława Wójcika uczestnicy 
pielgrzymki zjedli kolację i mieli 
zapewniony nocleg na terenie 
szkoły. Po krótkim odpoczynku 
o godz. 21 wspólnie z liczną grupą 
mieszkańców wraz z proboszczem 
ks. Zbigniewem Grabowskim i wój-
tem ułani, po uroczystej odprawie, 
modlili się i odśpiewali Apel Jasno-
górski. Drugiego dnia pielgrzymi 
dotarli do Korytnicy. W kościele pw. 
św. Wawrzyńca o godz. 11 odpra-
wiona została Msza św. W miejsco-
wym gimnazjum przygotowano dla 
nich obiad. Siano i zboże dla koni 
zapewnili gospodarze wsi Turna, 
a o postój i wodę dla koni zadbał 
Marek Żelazowski z strażakami. 

W diecezji drohiczyńskiej piel-
grzymi byli serdecznie i radośnie 
witani przez gospodarzy miejsco-

wości, gdzie odpoczywali. Należy 
podkreślić, że w Prostyni i Korytni-
cy radość i podziw dla konnej formy 
pielgrzymowania wyrażali obecni 
księża proboszczowie: ks. Ryszard 
Zalewski i ks. Jarosław Redosz, 
jak i byli – ks. Krzysztof Maksy-
miuk i ks. Czesław Mazurek. Krót-
kie zdanie wypowiedziane przez  
ks. Ryszarda: „Dobrze, że jesteście” 
jest wielce wymowne, bo świadczy 
o  tym, że ta konna pielgrzymka 
z Zarąb Kościelnych na stałe wpi-
sała się w kalendarz parafialnych 
wydarzeń. To już tradycja, którą 
trzeba w następnych latach kon-
tynuować. Dowódca pielgrzymki 
dziękował za życzliwość i dobroć, 
których doświadczają od tylu lat 
na trasie przemarszu. Zwyczajowe 
są też pożegnania. Na dalsze trudy 
pielgrzymkowe proboszcz prostyń-
ski pobłogosławił ułanów i zgro-
madzonych na Mszy św. wiernych 
koroną św. Anny, a w Korytnicy 

ks. Czesław pobłogosławił ułanów 
przed wyruszeniem do Wiśniewa 
na nocleg.

Wybiegając w  przyszłość, do 
17. pielgrzymki, już dziś warto 
nadmienić, że za rok stanie się 
ona najprawdopodobniej częścią 
1. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kon-
nej na Jasną Górę. Jej uczestnicy 
planują wyruszyć z różnych miejsc 
w  Polsce, aby dotrzeć do Pani 
Jasnogórskiej tego samego dnia, 
by stworzyć pierwszą konną piel-
grzymkę gwiaździstą. Ks. Andrzej 
wspomniał o tym w kazaniu pod-
czas Mszy św. rozpoczynającej 
pielgrzymkę w Zarębach Kościel-
nych. Pięciu księży – organizato-
rów innych konnych pielgrzymek 
– zadeklarowało udział w niej. 
Życzymy powodzenia w  realiza-
cji tego przedsięwzięcia! Niech co 
najmniej 100 koni stanie przed 
Szczytem Jasnogórskim! 

Joanna Omieciuch

VI
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W dniach od 1 do 2 lipca przez die-
cezję drohiczyńską przemaszerowała 
już po raz 16. Konna Pielgrzymka 
z Zarąb Kościelnych. 11 lipca na 
Jasnej Górze złożyła ona hołd Matce 
Najświętszej Hetmance Żołnierza 
Polskiego. W uroczystościach koń-
czących pielgrzymkę na Jasnej Górze 
brali udział dwaj biskupi łomżyńscy 
Tadeusz Bronakowski i Stanisław 
Stefanek oraz parafianie z Zarąb 
Kościelnych, którzy również 
od 16 lat pielgrzymują autokarami, 
by powitać swoich ułanów

W alei Sienkiewicza prowadzącej wprost do Sanktuarium Jasnogórskiego

Prostyń. W diecezji drohiczyńskiej pielgrzymi są serdecznie witani i przyjmowani

16. KONNA PIELGRZYMKA Z ZARĄB KOŚCIELNYCH
NA JASNĄ GÓRĘ
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KS. KRZYSZTOF ŻERO: – Księże Jarku. 
Należysz do Stowarzyszenia Księży 
Pallotynów, ale przez miejsce urodze-
nia związany jesteś także z naszą die-
cezją. Jak przebiegała Twoja droga 
do kapłaństwa? 

KS. JAROSŁAW OLSZEWSKI SAC:  
– Szkołę średnią kończyłem w Ostro-
łęce, która znajdowała się na terenie 
parafii, obsługiwanej przez Księży 
Pallotynów. W  tym czasie księża 
w parafii bardzo ładnie pracowali 
z młodzieżą, organizując wiele spot- 
kań i różnorodnych akcji. Tak mnie 
to wciągnęło i zachwyciło, że posta-
nowiłem wstąpić do Seminarium 
Księży Pallotynów w Ołtarzewie.

– Obecnie jesteś proboszczem parafii 
pw. Bożego Miłosierdzia w Żytomie-
rzu, w diecezji kijowsko-żytomier-
skiej. Ilu na tym terenie jest katolików 
i jakiej są narodowości? 

– Żytomierz, który liczy 270 tys. 
ludności, jest szczególnym mia-
stem w Ukrainie, gdzie mieszka 
ok. 50 tys. ludzi pochodzenia pol-
skiego i z tego środowiska wywo-
dzą się przede wszystkim katolicy. 
U nas, w Żytomierzu, jak pytasz 
o wyznanie, to bardzo często pada 
odpowiedź: „ja Ukrainiec”, tzn. pra-
wosławny; „ja Polak”, tzn. katolik 
(znane mi to jest z moich dziecię-
cych lat). Pamiętam, że na początku 
90. lat do zakrystii przychodzili 
załatwiać sprawy tylko ci, którzy 
rozmawiali po polsku, jak ktoś nie 
umiał języka polskiego, to brał 
kogoś, kto mówił za niego. 

W naszej parafii mieszka pro-
centowo najwięcej ludzi pochodze-
nia polskiego w całym Żytomierzu 
– ok. 40%. Obecnie na niedzielne 
Msze św. w kaplicy budującego się 
kościoła przychodzi ok. 500 osób, 
ale w kartotece mamy już zapi-
sanych ponad 2000 osób. W nie-
dzielę trzy Msze św. sprawujemy 
w języku polskim, a dwie w języ-
ku ukraińskim; również w języku 
ukraińskim prowadzimy kateche-
zy. Obecnie wielką popularnoś- 

cią cieszy się język polski, którego 
w naszej parafii uczy się ponad 
150 osób – podobna tendencja jest 
w całym Żytomierzu.
– Obecnie zajmujesz się budową 
nowej świątyni. W jakich warunkach 
dokonuje się to dzieło? 

– Budowa trwa już 7 lat. Wybu-
dowane jest już wysokie podpiwni-
czenie kościoła i domu zakonnego 

(jedna bryła). W części fundamen-
tów urządziliśmy ośrodek dusz-
pasterski (ok. 300 m2), gdzie jest 
również kaplica (18 m na 6 m), 
z której korzystamy od 18 wrześ- 
nia 2013 r. Od kilku miesięcy przy 
kościele, w budynku gospodarczym, 
mieszkam ja z wikariuszem, a przy 
naszym pallotyńskim domu (stara 
kaplica) mieszka drugi wikariusz 
razem z przełożonym wspólnoty 
zakonnej. Budowa idzie powoli, 
gdyż brak jest środków, dlatego 
akcent położyliśmy na pracę dusz-
pasterską, która wspaniale się roz-
wija – w przeciągu kilku lat podwo-
iła się liczba osób praktykujących. 
Otrzymaliśmy również od miasta 

0,5 ha ziemi w wieczystą dzierżawę, 
co jest niespotykane – nie znam 
drugiego takiego wypadku.
– Czym różni się praca duszpaster-
ska w  warunkach ukraińskich od 
polskich? 

– Trudno mi powiedzieć o obo-
wiązkach duszpasterskich w Pol-
sce, bo nigdy tu dłużej nie pra-
cowałem. Na Ukrainie warunki 

duspasterzowania zależą od miej-
sca, gdzie jesteś. W Żytomierzu 
i obwodzie jest dobrze; w innych 
miejscach, gdzie bywa kilkanaście 
osób w parafii i kapłan obsługuje 
kilka parafii na wielkim obszarze 
– jest trudno. Tu naprawdę wzrasta 
wiara w Boże działanie i pomoc, bo 
inaczej nie można się utrzymać. 
Poza tym trzeba mieć dużo cierp- 
liwości i  bardzo duże poczucie 
humoru! Dużo też zależy od pomocy 
z zewnątrz – myślę tu o pomocy 
osobistej duchownych, jak i świec-
kich, duszpasterskiej, jak i mate-
rialnej. Polska tu jest nieoceniona, 
bo właśnie z Polski jest najwięcej 
wszelakiej pomocy. Dziękuję Wam, 

rodacy, i Wam, boćkowiacy! Tu nie 
można czekać, aż ktoś przyjdzie do 
kościoła, ale to my sami szukamy, 
wychodzimy do ludzi, i nie tylko do 
katolików. Ważne jest to, aby ludzie 
mieli pozytywny obraz Kościoła – to 
jest tzw. preewangelizacja.

– Czy działają tam organizacje i ruchy 
katolickie? 

– Oczywiście. Bez organizacji 
i  bez wszelakich ruchów wiele 
spraw byłoby niemożliwych. Świec-
cy swoim świadectwem najlepiej 
przemawiają do innych świeckich 
– swoich sąsiadów, znajomych 
i  krewnych. Dobrze uformowani 
świeccy to są prawdziwi apostoło-
wie. W naszej parafii tradycyjnie 
działają kółka Żywego Różańca, 
ministranci i dwa kręgi Domowego 
Kościoła. Poza tym grupy typowo 
pallotyńskie: wspólnota Małego 
i  Młodego Apostoła, wspólnota 
Zjednoczenia Apostolstwa Kato-
lickiego, jak również kurs Alfa, 

VII

nasza rozmowa

JAK BÓG DA...
O pracy duszpasterskiej z ukraińskiej perspektywy z ks. Jarosławem Olszewskim, 
pallotynem pochodzącym z Bociek, rozmawia ks. Krzysztof Żero

Pielgrzymka dzieci do Berdyczowa
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K iedy wielkimi krokami zbliżał się koniec roku 
szkolnego, wolontariusze postanowili podsu-

mować roczną pracę Caritas. W Siemiatyczach 
młodzież skupiona w Szkolnych Kołach Caritas 
pod kierunkiem s. Katarzyny Łukowiak, ks. Ma- 
riusza Woltańskiego, Agnieszki Olendzkiej i Tere-
sy Kłopotowskiej, a także dorośli, których dzia-
łania koordynuje Agnieszka Bolewska-Iwaniuk, 
przez cały rok szkolny podejmują wiele inicjatyw 
na rzecz najbardziej potrzebujących wsparcia 
mieszkańców. Każdy rok pracy integruje grupę 
i motywuje do kolejnych wspólnych inicjatyw. 
Opiekunowie grup wolontariackich wiedzą, że 
każdy etap pracy trzeba podsumować, a wszyst-
kim zaangażowanym podziękować. 

Podziękowaniem dla dzieci i młodzieży była 
wycieczka, którą zorganizowano 20 czerwca. 
Wolontariusze ze SKC oraz podopieczni świet- 
licy działającej przy parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny pojechali do Siedlec, 
gdzie spędzili przyjemnie czas na basenie 
i w kinie. Przy tej okazji kilkoro młodszych 
dzieci po raz pierwszy w życiu było na basenie 
– było to dla nich wielkie przeżycie. W kinie 
grupa oglądała film pt. „Kraina jutra”. Czas 
jazdy wykorzystano na modlitwę, w  której 

wycieczkowicze dzię-
kowali za tak dobrze 
spędzony czas, modli-
li się o dobrze przeżyte 
wakacje, a jednocześ- 
nie w  intencji tych, 
którzy nie mają moż-
liwości, by w  czasie 
wakacji wyjechać i spędzą ten czas w domach. 

25 czerwca w świetlicy Caritas w Siemiaty-
czach odbyło się integracyjne spotkanie podsu-
mowujące roczną pracę placówki. Bohaterami 
spotkania były oczywiście dzieci – podopieczni 
świetlicy, którzy tym razem przyszli ze swoimi 
rodzicami i rodzeństwem. Gośćmi byli wolonta-
riusze z Parafialnego Zespołu Caritas, Agnieszka 
Olendzka ze Szkolnym Kołem Caritas, instruk-
torzy prowadzący w ostatnim roku dodatkowe 
warsztaty dla dzieci i dorosłych, seniorzy, któ-
rzy wraz z młodzieżą spotykali się w świetlicy 
na warsztatach „Dialog międzypokoleniowy – 
instrukcja obsługi”. Honorowym gościem był  
ks. Mariusz Woltański, który rozpoczął spotkanie 
wspólną modlitwą. Wraz z przybywaniem kolej-
nych gości szybko okazało się, że świetlica jest 
zbyt mała, by pomieścić wszystkich jej przyjaciół, 

dlatego świętowanie przeniesiono na świeże 
powietrze. Bardzo ucieszyło to dzieci, które chęt-
nie bawiły się na boisku, biegały boso po trawie, 
bawiły się chustą Klanzy i ścigały w workach. 

Ważną dla wszystkich chwilą były podzięko-
wania, które dzieci skierowały w stronę rodziców, 
opiekunów i wolontariuszy. Dzieci obdarowały 
dorosłych laurkami, kwiatami i słodkościami. 
A potem bawiono się i grillowano. Miłą niespo-
dzianką była wata cukrowa, którą przygotowano 
dla wszystkich amatorów słodyczy. W ciepłej 
atmosferze składano sobie życzenia udanych 
wakacji i zarówno dzieci, jak i dorośli już teraz 
deklarowali, że wrócą do świetlicy we wrześniu. 
Świetlica Caritas od lat jest placówką, która łączy 
pokolenia, a każde spotkanie wypełniają ciekawe 
działania i pozytywne emocje.

 Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

wspólnota modlitewna „Źródło”, 
Szkoła Życia Chrześcijańskiego. 
W Żytomierzu wspólnot jest więcej – 
prężnie działają Droga Neokatechu-
menalna, Rodziny Nazaretańskie, 
Trzeci Zakon Franciszkański, jak 
również ładnie pracuje diecezjalna 
Caritas.

– Jakie jest podejście wiernych do 
kapłana? 

– Ludzie do kapłana odnoszą 
się z  wielkim szacunkiem. Jak 
tylko przyjechałem na Ukrainę na 
początku 90. lat, to każdy księdza 
całował w rękę; obecnie już rzadko. 
Wynikało to z wielkiego szacunku 
i wdzięczności dla kapłana. Obecnie 

również na kapłana ludzie patrzą 
jak na kogoś niezwykłego, ale też 
więcej wymagają. Chcą, aby kapłan 
był z nimi i ich poważał, dawał im 
świadectwo nie mową, a życiem. 
Bardzo ważna jest obecność kapła-
na wśród ludzi, są mu za to bardzo 
wdzięczni.

– Co stanowi szczególną trudność 
pracy w tamtych warunkach? 

– Nie wiem, co powiedzieć. Mnie 
jakoś Bóg błogosławił w moim życiu 
kapłańskim i w duszpasterstwie. 
Cieszę się z  wiary, którą ludzie 
otrzymują, z ich zmiany życia, choć 
niekiedy droga do tego była bardzo 
trudna. Myślę, że każda trudność 
jeszcze bardziej uczy, jak ciągle 
zawierzać Bogu. Widzisz, że to nie 

ty dokonałeś, a On. Również trud-
ności materialne nie mają wtedy 
większego znaczenia.

– Czy chcesz jeszcze coś dodać? 
– Jestem Bogu wdzięczny za 

powołanie i za 25 lat kapłaństwa 
we Wspólnocie Pallotynów. Dziękuję 
również moim rodakom, szczegól-
nie mieszkańcom Bociek i Podlasia. 
Wielu mówi, że za mnie się modli. 
Dziękuję za wsparcie materialne – 
to z Bociek, z parafii pw. św. Józefa 
i św. Antoniego, wyszła idea, aby 
budowę kościoła oddać pod opie-
kę św. Józefa, co też zrobiliśmy. 
Otrzymałem również z Bociek trzy 
figurki św. Józefa z Dzieciątkiem. 
Parafia boćkowska i wiele innych 
parafii w okolicy wspierało mate-

rialnie dzieło budowy. Za wszelkie 
dobro niech Bóg Wam wynagrodzi. 
Alleluja! 
Z ks. Jarosławem Olszewskim SAC  

rozmawiał ks. Krzysztof Żero
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Świetlica Caritas od lat jest placówką, która łączy pokolenia
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