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Szkoła inna niż wszystkie – o placówce w Ogrodniakach
Diecezjalny Dzień Wspólnoty Oaz Wakacyjnych – relacja
Dobra dusza – śp. s. Barbara Konobrodzka

MYŚL
NA TYDZIEŃ
W momencie chrztu naród
Polski rozpoczął pielgrzymowanie w jedności
z Chrystusem, który
stał się dla niego drogą,
prawdą i życiem. Jezus
Chrystus na przestrzeni
dziejów wybierał, powoływał i posyłał pasterzy
do opieki nad naszym
narodem.
Bp Tadeusz Pikus

Recepta
rzypadające 4 sierpnia wspomPpatrona
nienie św. Jana Marii Vianneya,
proboszczów, przypom-

niało mi sytuację, której byłam
świadkiem jakiś czas temu. Otóż
pewien ksiądz, przeglądając strony internetowe, z niemałym zdziwieniem stwierdził: „Dziwne, nie
piszą dziś nic złego na temat
księży”. Cóż, informacje szkalujące, mające lub nie odzwierciedlenie w rzeczywistości, często
bazujące na plotce, są najbardziej
chwytliwe i – czy tego chcemy,
czy nie – nie uciekniemy od nich.
A czy możemy się w jakiś sposób bronić? Choć to wymagające,
świetną receptę dał nam papież
Franciszek, odwiedzając po raz
pierwszy jako głowa Kościoła
rzymską Bazylikę św. Pawła za
Murami, kiedy powiedział: „Niekonsekwencja wiernych i pasterzy między tym, co mówią, a tym,
co czynią, między słowami a sposobem życia podważa wiarygodność Kościoła”.
Proste? Owszem. Gdybyśmy się
tylko do niej w każdych okolicznościach życia – co tu dużo mówić –
zarówno duchowni, jak i świeccy
stosowali...
Edyta Hartman

www.niedziela.pl
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warde reguły doczesnej egzystencji prowadzą do smutnej
refleksji, iż niczego w życiu
nie otrzymujemy za darmo, a to,
co pozornie nic nie kosztuje, może
okazać się bardzo drogie. Trudno
dyskutować z tzw. ludową mądrością, warto jednak przyjrzeć się bliżej
temu, co sam Bóg proponuje i co
wkłada w nasze serca i umysły.
Konkretyzuje się to w Jezusowym
stwierdzeniu: „Więcej szczęścia jest
w dawaniu aniżeli w braniu”.
Szemrzący na pustyni tłum buntujących się przeciwko Mojżeszowi
ludzi wskazywał na nieuchronny
kres wielkiego planu wyzwolenia Izraela. Okazało się jednak,
że – wbrew ludzkim rachubom
– był to moment objawienia się
chwały Bożej. Przysłowiowa później „manna z nieba” uratowała
głodnych od niechybnej śmierci.
Co z tego zrozumieli wędrowcy?
Chyba niewiele, bo dopiero Mojżesz wyjaśnił im, że „to jest chleb,
który Pan daje wam na pokarm”.
Równie niewiele zrozumieli słuchacze Jezusa z cudu rozmnożenia
chleba, jakiego dokonał dla nich
Zbawiciel. Nie mogli jeszcze wów-

czas pojąć, że pokarmem, który proponuje im Chrystus, jest On sam.
Żeby ten Pokarm przyjąć i żyć dzięki
Niemu, trzeba najpierw uwierzyć
w Tego, „którego Ojciec posłał”.
Jak trudna jest ta wiara, pokazały
wydarzenia związane z odejściem
wielu uczniów, „zgorszonych”
nauką o Eucharystii, szczególnie
zaś okoliczności męki Syna Człowieczego (odrzucenie i wzgarda).
Niezwykle uciążliwy jest proces
zmiany ludzkiego myślenia. Jest
on jednak możliwy, skoro św. Paweł
z entuzjazmem poucza, że trzeba
radykalnie porzucić „starego człowieka” – z jego pogańskimi nawykami, spętanego przez „kłamliwe
żądze”. Od tego momentu będzie
się kształtował „nowy człowiek,
stworzony na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości”.
Taki człowiek otrzymuje zdrowy
pokarm, przygotowany przez Pana,
a wskutek tego nieustannie duchowo wzrasta.
Łatwo zauważyć, jak przyjmowany duchowy pokarm kształtuje
nasz światopogląd, jak przybliża
lub oddala od tego, co istotne, co
wiąże się z Bogiem i życiem wiecz-

Graziako

POKARM
NOWEGO CZŁOWIEKA
(…) trzeba porzucić
dawnego człowieka,
który ulega zepsuciu
na skutek kłamliwych żądz, a odnawiać się duchem
w waszym myśleniu
i przyoblec człowieka nowego (…)

(Ef 4, 22-24)
nym. Czy można się dziwić, że ktoś,
kto pochłania codziennie tysiące
nowinek ze świata i słyszy ciągle,
że sensem życia jest przyjemność
i używanie, nie chce później rozmawiać z Bogiem i tłumaczy się
brakiem czasu na modlitwę i Mszę
św.? Kiedy jednak człowiek podejmie
trud przebywania z Panem i postępowania według Jego nauki, zauważy bardzo szybko, jak mało ważne
jest to, czemu dotychczas hołdował.
W jakim kierunku zmienia się moje
myślenie? Za czym podąża moje
serce? 
Ks. Tomasz Pełszyk
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SOKOŁÓW PODLASKI
15 lipca w Katolickim Radiu
Podlasie odbyła się transmisja
Różańca z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie
Podlaskim.
BIELSK PODLASKI
15 lipca na terenie parafii pw.
Miłosierdzia Bożego, przy
pomniku Ofiar Faszyzmu w Pilikach, odbyła się uroczystość
modlitewna ku czci pomordowanych w Lesie Pilickim
w 1943 r. (50 osób, w tym
3 księży). Mszy św. koncelebrowanej i nabożeństwu z udziałem
duchownych, przedstawicieli
władz i bielszczan przewodniczył biskup senior Antoni
Dydycz.
DOMANOWO
19 lipca w sanktuarium maryjnym miała miejsce uroczystość
odpustowa ku czci Najświętszej
Maryi Panny Matki Zbawiciela.
HAJNÓWKA
19 lipca w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego po
Mszy św. wieczornej odbył się
2. Koncert Muzyki Organowej. Na
organach grał Waldemar Krawiec
z Katowic, towarzyszył mu Rafał
Dudzik na skrzypcach.
SIEMIATYCZE
19 lipca Wydział Duszpasterstwa
Rodzin zorganizował w Domu
Zakonnym Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus kolejne spotkanie Ogniska Wspólnoty Trudnych
Małżeństw „Sychar”.
Ks. Krzysztof Żero

II

Nowi czciciele Matki Bożej Szkaplerznej
wierni modliWMatkiSiemiatyczach
li się za wstawiennictwem
Bożej z Góry Karmel.
W czwartek 16 lipca Kościół
obchodzi wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel,
znane także jako Matki Bożej
Szkaplerznej. Jest to uroczystość patronalna sióstr i braci
z zakonów karmelitańskich oraz
wszystkich tych, którzy noszą
szkaplerz – niezwykłą szatę
Maryi.
Z tej okazji w Domu Zakonnym
Karmelitanek Dzieciątka Jezus
w Siemiatyczach odprawiono
uroczystą Mszę św. odpustową. Eucharystii przewodniczył
bp Ignacy Dec z diecezji świdnickiej. Przy stole Pańskim
stanęli też dziekan siemiatycki
ks. Stanisław Ulaczyk, księża
z diecezji łódzkiej, poznańskiej
i kapłani pełniący posługę w siemiatyckich parafiach. W homilii
bp Dec opowiedział o wydarzeniach związanych z górą Karmel
oraz o historii szkaplerza. Przedstawił duchowe korzyści, jakie
wierni czerpią z noszenia szkaplerza i z nabożeństwa do Matki
Bożej z Góry Karmel. Zwrócił też
uwagę na zobowiązania, jakie
zaciąga każdy wierny będący
czcicielem Matki Bożej Szkaplerznej. Przybliżył wiernym, czym jest
przywilej sobotni. Kaznodzieja
podzielił się też świadectwem
swego życia, gdyż – jak wyznał –

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

WĘGRÓW
13 lipca w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny nabożeństwu fatimskiemu przewodniczył ks. Stanisław
Szymuś – proboszcz z Mokobód.
19 lipca w parafii pw. św. Piotra
z Alkantary i św. Antoniego
z Padwy gościł o. Krzysztof Pazio,
misjonarz z Afryki, który wygłosił
kazania i zebrał ofiary na potrzeby misji.

Liczna grupa wiernych uroczyście przyjęła z rąk Biskupa Świdnickiego
szkaplerz święty

sam należy do grona czcicieli
Matki Bożej Szkaplerznej.
Mieszkańcy Siemiatycz rokrocznie gromadnie uczestniczą
w Eucharystii, także w tym
roku wypełnili kaplicę i przyległe pomieszczenia. Po Mszy
św. liczna grupa wiernych uroczyście przyjęła z rąk Biskupa
Świdnickiego szkaplerz święty.
Najmłodsze w tej grupie były
siostry 5-letnia Zosia i 7-letnia
Hania. Szkaplerze przyjęły też
ich mama i babcia.
Szkaplerz jest zewnętrznym
znakiem szczególnej, pełnej
zaufania więzi z Matką Najświętszą, symbolem zawierze-

nia Maryi swego życia. Noszony
nieprzerwanie ma przypominać
o wyższości życia duchowego
nad doczesnym i pobudzać do
modlitwy.
Jest szkaplerz sukienny i medalik szkaplerzny. Przyjęcia szkaplerza dokonuje się przy pomocy
szkaplerza sukiennego, później
można zastąpić go medalikiem
szkaplerznym. Zarówno tradycyjny szkaplerz, jak i medalik
szkaplerzny mają z jednej strony
wizerunek Najświętszego Serca
Jezusa, a z drugiej – wizerunek
Matki Bożej ze szkaplerzem
w dłoni.
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

STARAWIEŚ

Nabożeństwo fatimskie
poniedziałek 13 lipca po raz wynagrodzić za grzechy nasze
trzeci w kolejnym miesiącu i całego świata. Prosząc jednocześWw kościele
w Starejwsi modli- nie Matkę Najświętszą o pokój na
liśmy się za wstawiennictwem
Matki Bożej Fatimskiej. Zgodnie
z intencjami kółek różańcowych
Mszę św. odprawił nasz wikariusz ks. Piotr Śledź. Po Eucharystii udaliśmy się do nawy
bocznej przed relikwie św. Jana Pawła II i nowo poświęconą
figurkę Matki Bożej Fatimskiej,
aby przez modlitwę różańcową
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świecie, nawrócenie grzeszników
i błogosławieństwo dla naszej
ojczyzny.
„Matko Boża Fatimska, przybyłaś do nas z Krzeptówek z polskiej Fatimy – prosimy, zostań
z nami, bo w naszym kościele jest
dla Ciebie miejsca wiele”.
Danuta Bereza,
zelatorka parafialna

Danuta Bereza

krótko

SIEMIATYCZE

W Starejwsi modlono się za
wstawiennictwem Matki Bożej
Fatimskiej
www.niedziela.pl

wiadomości

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

zapraszamy

Dobra dusza

BIESIADA WESELNA
23 sierpnia w hajnowskim
amfiteatrze odbędzie się impreza
pt. „Biesiada weselna” zorganizowana przez Hajnowski Dom
Kultury. Będzie to widowisko
prezentujące dawny obrzęd
weselny, w którym uczestniczą
zespoły folklorystyczne działające
w regionie.

canki. S. Basia, bo tak ja nazywałyśmy, urodziła się na ziemi
drohiczyńskiej w 1945 r. i na
tej ziemi zakończyła swoje pielgrzymowanie, przeżywszy 70 lat,
w tym 56 lat w Zgromadzeniu
Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Była osobą ciepłą, dobrą, wrażliwą na piękno Boga i potrzeby drugiego człowieka. Chociaż
pełniła odpowiedzialne funkcje w rodzinie zakonnej jako
sekretarka generalna, radna,
przełożona domu, zachowała
w sobie optymizm, pogodę ducha
i bezpośredniość w kontaktach
z innymi.
S. Basia ostatnie lata spędziła
w Drohiczynie nad Bugiem, oddana pracy w diecezjalnej Caritas.
Cieszyła się szacunkiem i uznaniem młodych, czego dowodem
był liczny udział w jej ostatniej
drodze ok. 60 dzieci i młodzieży
zrzeszonych w Caritas.
Równocześnie była zatroskana o wychowanie kleryków,
dzieliła się z nimi swoją wiedzą
i doświadczeniem na wykładach
z historii sztuki.
W Mszy św. pogrzebowej pod
przewodnictwem bp. Antoniego Dydycza uczestniczyło ok.
30 kapłanów. Ksiądz Biskup ukazał w homilii nie tylko piękno
życia s. Barbary, ale i piękno jej
duszy. Przytoczył słowa, które
zapisała w młodości: „Będę

Archiwum kurii

Drohiczynie 19 lipca odbyły
się uroczystości pogrzebowe
Ws. Barbary
Konobrodzkiej, ser-

S. Barbara Konobrodzka, sercanka (1945 – 2015)

świętą”. Dążyła do tego każdego dnia, pracując dla Kościoła
i swego zgromadzenia. Wśród
uczestników ceremonii pogrzebowych byli przedstawiciele kurii
i seminarium drohiczyńskiego,
kurii łomżyńskiej, Zakonu Braci
Mniejszych Kapucynów, kilku
zgromadzeń zakonnych oraz
licznie zebrana rodzina i ludzie
świeccy. Swoją pamięć i uznanie
dla Zmarłej wyraził abp Józef
Michalik w liście kondolencyjnym, który został odczytany podczas uroczystości.
Nam, siostrom, które przybyłyśmy z różnych wspólnot, pomagała się rozkochać w historii
zgromadzenia, w postaciach zało-

życieli bł. Honorata Koźmińskiego i Pauli Maleckiej, pokazując
jak ona sama doświadczała ich
obecności. Przełożona generalna
Marianna Matejuk w swoim przemówieniu wyraziła żal z powodu
straty, jaką stała się dla zgromadzenia śmierć s. Basi. Odwołując się do wiary w świętych
obcowanie, prosiła ją o wypraszanie łask i nowych powołań do
naszej rodziny zakonnej. Ostatnie pożegnanie zakończyło się
na cmentarzu drohiczyńskim,
gdzie pośród mogił sióstr spoczęły doczesne szczątki drogiej
nam siostry. Niech odpoczywa
w pokoju wiecznym.
S. Anita, sercanka

= O dar prawdziwej wolności dla osób uzależnionych,
szczególnie od alkoholu
= O pokój w naszych sercach, w Ojczyźnie i na świecie
= Aby bezdomni, dzięki czynnej pomocy bliźnich,
znaleźli dach i chleb
Duszpasterstwo Wspólnot Maryjnych
Diecezji Drohiczyńskiej

www.niedziela.pl

Bożena Sztajner/Niedziela

Intencje modlitewne dla członków Żywego
i Nieustającego Różańca Diecezji Drohiczyńskiej
na sierpień

WSPÓLNOTY MARYJNE
W dniach 24-31 sierpnia Duszpasterstwo Wspólnot Maryjnych
organizuje wyjazd turystyczno-modlitewny do Chorwacji i Bośni. W programie m.in. zwiedzanie
Splitu, pobyt w Medjugorie, zwiedzanie Dubrownika i Mostaru.
REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE
W dniach 27-29 sierpnia w budynku WSD w Drohiczynie odbędzie
się II tura rekolekcji kapłańskich
dla księży z naszej diecezji. Ćwiczeniom duchowym przewodniczył
będzie ks. Jan Andrzej Sikorski –
ojciec duchowny kapłanów archidiecezji warszawskiej, wieloletni
duszpasterz „Solidarności” i naczelny duszpasterz więziennictwa
RP. Początek spotkania w kaplicy
seminaryjnej o godz. 9.30.
DLA NARZECZONYCH
W dniach 28-30 sierpnia w Domu
Duszpasterstwa Młodzieży „Porcjunkula” w Serpelicach nad Bugiem odbędzie się weekendowy
kurs dla narzeczonych przygotowujący do sakramentu małżeństwa. Konferencje i spotkania
warsztatowe będą prowadzili ojcowie kapucyni z pomocą zespołu
specjalistów przygotowanych
z tematyki rodzinnej. Zgłoszenia:
Dom Duszpasterstwa Młodzieży
„Porcjunkula”, Serpelice 89, 08-220
Sarnaki, e-mail domduszpasterstwa@gmail.com, tel. 693-611-468.
POŻEGNANIE LATA
29 sierpnia w parku Królowej
Heleny w Bielsku Podlaskim
odbędzie się impreza pt. „Pożegnanie lata” zorganizowana przez
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
i Bielski Dom Kultury.
Ks. Krzysztof Żero
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Najlepsi uczniowie
z poszczególnych klas
zostali nagrodzeni

SZKOŁA INNA NIŻ WSZYSTKIE
EDYTA HARTMAN

Przy okazji zakończenia i początku roku szkolnego w mediach
wiele mówi się na temat kondycji
polskiej szkoły i – co tu kryć –
w większości wnioski te
nie napawają optymizmem.
Stąd choć wakacje w pełni,
wielu rodziców, dla których
dobro ich dzieci jest nadrzędne,
łamie sobie głowę
nad przyszłością szkolną swych
pociech. To ci, którzy od szkoły
oczekiwaliby czegoś więcej
niż tylko samej nauki. Taką
możliwość daje im Publiczna
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Ogrodnikach
IV

niedziela nr 31 (1076) . 2 sierpnia 2015

P

lacówka rozpoczęła swą działalność
w roku szkolnym 2013/2014, zastępując
zlikwidowaną w tym miejscu publiczną
szkołę. Pieczę nad nią objęło Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,
które od 1990 r. skupia szkoły katolickie na
wszystkich poziomach nauczania: przedszkola, zerówki, podstawówki, gimnazja i licea.
Obecnie, bezpłatnie, do szkoły w Ogrodnikach
uczęszcza 64 uczniów. Do zerówki chodzi
8 uczniów, do klasy I – 8, do klasy II – 2,
III – 4, IV – 4, V – 9, VI –5. Osobną grupę
stanowią przedszkolaki w liczbie 24 (2-,
3- i 4-latkowie).

Indywidualne podejście
– Nasza szkoła stawia na indywidualne
podejście do każdego ucznia – podkreśla
dyrektor szkoły w Ogrodnikach Monika
Słowik. – Małe klasy sprzyjają koncentracji
i ułatwiają kontakt z nauczycielem, stąd
nasi pedagodzy doskonale znają każdego
z uczniów, wiedzą, jak im pomóc, gdy pomoc
jest potrzebna, motywują do rozwijania zainteresowań i pasji. Dzięki temu odnoszą oni
wiele sukcesów, jak choćby podczas sprawdzianu szóstoklasistów. Tegoroczne wyniki
były powyżej średniej gminy – chwali swych
podopiecznych Pani Dyrektor.

Formacja
Ale to oczywiście nie wszystko. Jako placówka
katolicka, szkoła stawia na wartości i wycho-

wanie w duchu hasła: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Kadra nauczycielska obok zdobywania wiedzy
podkreśla rolę formacji w duchu chrześcijańskim. Uczniowie i nauczyciele wspólnie
uczestniczą w rekolekcjach adwentowych
i wielkopostnych, jak również w okolicznościowych Mszach św., jak choćby z okazji
zakończenia roku szkolnego. Tegorocznej
Eucharystii z tej okazji w kościele parafialnym w Ogrodnikach przewodniczył zaproszony przez tutejszego proboszcza ks. Leszka
Tymoszuka ks. Mariusz Boguszewski. Obecni
byli też na niej przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, które to w 2013 r. uchroniło szkołę przed
zamknięciem – dyrektor tego stowarzyszenia
Maria Chodkiewicz i jego wiceprezes Zbigniew
Zastawny. O szkole świadczy i to, że absolwenci – szóstoklasiści otrzymali w nagrodę
egzemplarze Pisma Świętego z błogosławieństwem na dalszą drogę edukacji!
Małą tradycją są tu też wspólnotowe
spotkania wigilijne, w których uczestniczą
wszystkie pokolenia – dzieci, rodzice, no
i dziadkowie, nabożeństwa Drogi Krzyżowej
i Roraty, uroczyste akademie z okazji świąt
Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz udział
w ogólnopolskiej pielgrzymce szkół SPSK na
Jasną Górę.
– Proszę napisać, że naszą placówkę
mimo zaledwie 2 lat działalności odwiedzili
bp Tadeusz Pikus i biskup senior Antoni
Dydycz – prosi mnie dyrektor Słowik, co
świadczy o dobrej współpracy z Kościołem
drohiczyńskim.
www.niedziela.pl

Zdjęcia: Michał Kołodziejek

temat numeru

Uczniów z Ogrodnik nie zabrakło na tegorocznej ogólnopolskiej pielgrzymce szkół
SPSK na Jasną Górę

Eucharystia z okazji zakończenia roku
szkolnego 2014/2015

Placówka zapewnia wysoką jakość nauczania w nowo wyremontowanym budynku

Każda klasa ma też swojego świętego
patrona, którego życie i działalność poznaje.
Pożegnanie szóstoklasistów

W patriotycznym duchu

Małą tradycją są wspólnotowe spotkania
wigilijne, w których uczestniczą wszystkie
pokolenia

W trosce o postawę szacunku i umiłowania
ojczyzny w szkole z okazji rocznic narodowych organizowane są okolicznościowe
spotkania. Tak jest np. 3 maja i 11 listopada – wtedy to dla uczniów organizowane są
tzw. ogniska patriotyczne, podczas których
śpiewane są pieśni bogoojczyźniane.
Nie zapomniano tu i o rodzicach. Specjalnie
dla nich podczas zebrań z wychowawcami
klasy organizowane są pogadanki nt. palących
problemów społecznych, jak choćby ostatnio
sprawa prof. Chazana, w związku z wiarą,
czy podejmowane są inicjatywy w obronie
życia. Bo w Ogrodnikach wiedzą, że sukcesy
w wychowaniu młodego pokolenia można

www.niedziela.pl

osiągnąć tylko wówczas, gdy będzie dobra
współpraca na obu płaszczyznach – rodzinnej
i szkolnej.

Rekrutacja
Mimo wakacji Publiczna Szkoła Podstawowa
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
w Ogrodnikach prowadzi rekrutację. Zapewnia: rozwój uzdolnień, atmosferę wzajemnego zaufania, integralny rozwój każdego
z uczniów, wysoką jakość nauczania w nowo
wyremontowanym budynku, pracę z wysoko
wykwalifikowaną kadrą, ukazywanie wartości
i zasad moralnych, współpracę z rodzicami
w ich misji wychowawczej oraz... bezpłatny
dowóz do szkoły. Informacje pod numerami
telefonów: (25) 675-52-04 lub 785-679-000.
Więcej o szkole, jak na nowoczesną placówkę
przystało, na Facebooku. 
I
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SIEMIATYCZE

WYSTAWA „KAMERUN I MISJE”

W galerii Siemiatyckiego Ośrodka
Kultury przy ul. Zaszkolnej zebrali
się mieszkańcy Siemiatycz i okolic, księża, klerycy, siostry zakonne i członkowie Akcji Katolickiej.
Wszyscy z przyjemnością przyjęli
zaproszenie na wernisaż i spotkanie z siostrami Immakulatą
i Eligią. Gości witała dyrektor SOK
Jolanta Sidorowicz. Muzycznego
powitania dokonał Łukasz Kraujutowicz, który w dalszej części spotkania wystąpił z krótkim
recitalem. Organista z parafii pw.
św. Andrzeja Boboli, a jednocześnie instruktor chóru działającego
przy Ośrodku Kultury wykonał
znane kompozycje Stanisława
Soyki, Seweryna Krajewskiego,
ale też utwory nieżyjącego poety
z Drohiczyna Lucjana Boruty, do
których sam skomponował muzykę. Śpiew i taniec zaprezentowały
też siostry urszulanki, które przyjechały z Afryki i podczas wakacji goszczą w Domu Zakonnym
w Nurcu Stacji.
Trzydzieści lat temu dla Sióstr
Zgromadzenia św. Michała Archanioła rozpoczęła się wielka przygoda na kontynencie afrykańskim
– praca misyjna w Kamerunie.
Podczas spotkania w Siemiatyczach siostry pragnęły podzielić

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

piątek 10 lipca w SiemiaWwystawy
tyczach odbył się wernisaż
„Kamerun i misje”.

Misje można było wesprzeć, kupując pamiątki przywiezione
z Czarnego Lądu

się z zebranymi swoimi misyjnymi
doświadczeniami, przeżyciami.
S. Eligia o pracy na misjach
opowiedziała, wykorzystując
30-minutowy film. Opowiadanie s. Immakulaty ubogacała
prezentacja multimedialna. Obie
bohaterki spotkania dziękowały
wszystkim gościom i organizatorom, a także darczyńcom, którzy
przez cały rok wspierają misje.
Siostry przybliżyły też możliwość
wsparcia dzieci w Afryce poprzez
adopcję serca. O materialnej
i duchowej biedzie panującej na
świecie mówił do zgromadzonych
ks. Stanisław Ulaczyk.

Podczas otwarcia wystawy
miała miejsce zbiórka przyborów
szkolnych dla dzieci w Afryce. Na
prośbę Siemiatyckiego Ośrodka
Kultury i Akcji Katolickiej oddział
Siemiatycze uczestnicy wernisażu przynieśli ołówki, gumki,
długopisy inne przybory, które
trafią do dzieci w Afryce. Misje
można było też wesprzeć, kupując
pamiątki przywiezione z Czarnego
Lądu. Panie chętnie sięgały po
oryginalną biżuterię, kupowały
obrazy, uwagę dzieci przyciągały
gwizdki.
Głównym punktem spotkania
była wystawa, na której zebrano

prace wykonane ręcznie przez
mieszkańców Kamerunu, tamtejszych artystów, którzy posługują się niezwykłymi technikami.
W ten sposób tworzą dzieła niespotykane w naszym kraju. Szczególne zainteresowanie wzbudzały
obrazy wyklejane różnobarwnymi, delikatnymi skrzydłami motyli. Grafiki, na których utrwalono
scenki z życia mieszkańców Afryki, pokazywały, jak ludzie ci żyją,
jak mieszkają, jakie są ich domy
i jakie towarzyszą im zwierzęta.
Niektóre z tych prac można było
zakupić. Pieniądze zebrane podczas wernisażu będą wsparciem
dla afrykańskich podopiecznych
Zgromadzenia Sióstr św. Michała
Archanioła.
W niedzielę po otwarciu wystawy dzięki życzliwości księży
w obu siemiatyckich parafiach
zorganizowano kwestę na rzecz
misji. Siostry po Mszach św. opowiadały w kilku zdaniach o swojej
pracy, dziękowały za modlitwę
i wsparcie finansowe.
Wystawę prac wykonanych
w Kamerunie, a przywiezionych
do Polski przez misjonarki można
oglądać w Siemiatyczach do
końca sierpnia. Więcej informacji o siostrach michalitkach i ich
pracy misyjnej znaleźć można na
stronie www.michalitki.pl.
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

Akcja Katolicka pielgrzymuje
ELŻBIETA MURAWSKA
kcja Katolicka z Siemiatycz wyruAWłoch.
szyła w 9-dniową pielgrzymkę do
Razem z nami podróżował

ks. Mariusz Szymanik, sprawujący
opiekę duchową, dzięki czemu mieliśmy radość uczestniczenia w Mszy
św. każdego dnia
Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy
od Eucharystii w Kaplicy Matki
Bożej na Jasnej Górze. Następnego
dnia dotarliśmy do Wiednia, gdzie
w polskim kościele na Kahlenber-

VI

gu mogliśmy uczestniczyć w Mszy
św. i poznać bliżej historię tego
miejsca. Sprzyjająca nam słoneczna aura pozwoliła na podziwianie pięknej panoramy Wiednia
ze wzgórza Kahlenbergu. Z tego
miejsca wyruszyliśmy na dalszy
etap naszej pielgrzymki, kierując
się do Loreto. Zwiedzając bazylikę,
w której znajduje się nazaretański
Domek Matki Bożej (legenda mówi,
że przenieśli ten dom aniołowie),
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dotykając ścian, wyobrażaliśmy
sobie obecność Świętej Rodziny
w tym miejscu. Udaliśmy się też
na położony blisko bazyliki polski
cmentarz wojenny, aby pomodlić się
za tych, którzy polegli w walkach
w czasie II wojny światowej. Znajdują się tam 1054 groby naszych
rodaków.
San Giovanni Rotondo to miejsce
związane nierozerwalnie z życiem
i działalnością św. Ojca Pio. Dla

wielu z nas właśnie to miejsce
było głównym celem pielgrzymki.
Późnym wieczorem wraz z innymi pielgrzymami i mieszkańcami
odmawialiśmy Różaniec przy grobie
świętego. Pompeje – słynne miasto starożytne zasypane w I wieku
naszej ery przez lawinę z wybuchu
Wezuwiusza. Dopiero w 1748 r.
rozpoczęto jego odkopywanie.
dokończenie na str. VIII
www.niedziela.pl

SOKOŁÓW
PODLASKI

„MIMA” ZNACZY SERCE

Jadwiga Ostromecka

czerwcu liczne grono słuWżyć niesamowitą
chaczy miało okazję przeprzygodę, jaką

przez nią szkoła należy do najlepszych w Zambii, uczęszcza
do niej ponad tysiąc uczniów,
było spotkanie z dyrektorem obecnie jest wspomagana przez
I LO Marcinem Celińskim i jego państwo. Jej patronem jest
opowieść o kilkutygodniowym św. Jan Paweł II. Na miejscu
pobycie w Afryce Wschodniej. funkcjonuje też przedszkole dla
Spotkanie odbyło się w Galerii kilkuset dzieci.
DOM Sokołowskiego Ośrodka
Równie ciekawa i poruszaKultury i była to druga część nie- jąca była opowieść o kolejnym
doświadczeniu pana Marcina
zwykłego spotkania z Afryką.
Gość opowiadał o pobycie i jego towarzyszy – pobycie
w Zambii, również i tym razem w Kitwe i spotkaniu z czarwzbogacając przekaz licznymi noskórym księdzem Johnem
zdjęciami, filmikami i pokazem Lesem, którego w Zambii nazyprzedmiotów przywiezionych wają świętym człowiekiem ze
z Afryki. Słuchacze dowiedzieli względu na postawę i wyjątkosię o trudnej, wręcz beznadziej- we osiągnięcia w pracy duszpasterskiej.
Zambia słynie też
ze swoich placówek
salezjańskich. Obecni
na wykładzie usłyszeli m.in. o słynnym City of Hope
Sióstr Salezjanek,
o budowie seminarium salezjańskiego
pod Lusaką (w Afryce jest bardzo dużo
powołań). Podkręcić
należy, że misjonarki
i misjonarzy z Polski
trzej podróżnicy spotykali w wielu plaBarwny wykład był dla słuchaczy
cówkach
misyjnych.
nie tylko źródłem wiedzy,
Nie zabrakło opoale też niezwykłym przeżyciem
wieści, zdjęć i filmików ilustrujących
nej sytuacji wielu afrykańskich egzotyczną przyrodę Zambii:
dzieci, dla których wielkim słynne wodospady Wiktorii,
wsparciem są programy pomoco- rozlewiska Zambezi, spotkawe typu „Adopcja na odległość” nia w oko w oko ze słoniem,
i działalność misji katolickich. bawołami, zebrami, żyrafami.
Uczestnicy wyprawy odwiedzili Zebrani usłyszeli wiele ciekaplacówki misyjne. Jednym z tych wostek o współczesnej Afryce.
miejsc było Kapiri Mposhi, gdzie Były też odniesienia do przeod 2002 r. funkcjonuje szkoła, szłości tego kontynentu, w tym
wzniesiona dzięki heroicznej niechlubnej roli Europejczyków.
postawie dwóch zakonnic ze Gość podkreślał, że cały czas
Zgromadzenia Sióstr Misjo- Afryce jest potrzebna różnorodnarek Świętej Rodziny. Jedna na pomoc. Barwny wykład był
z nich, inicjatorka przedsięwzię- dla słuchaczy nie tylko źródcia – s. Angelika Renata Tabuła łem wiedzy, ale też niezwykłym
pochodzi z Hajnówki, a w Afryce przeżyciem.
przebywa od 1991 r. Założona
Jadwiga Ostromecka

www.niedziela.pl

Jadwiga Ostromecka

wydarzenia

W gościnnej parafii Zembrów

Dzieci i młodzież z Ukrainy na Podlasiu
W niedzielę 12 lipca
parafię Zembrów na
zaproszenie proboszcza ks. Piotra Arbaszewskiego już po raz
drugi odwiedzili goście
z Ukrainy – grupa
dzieci i młodzieży
wraz z opiekunami
się z polskimi rówieśniSprzypotkali
kami, obejrzeli film, bawili się
muzyce, podziwiali parafialne

inwestycje. Tradycyjnie nie zabrakło poczęstunku sporządzonego dla
nich przez gościnnych parafian. Na
zakończenie pobytu uczestniczyli
w wieczornej Mszy św., do której
przygotowali oprawę muzyczną.
Goście z obwodu żytomierskiego na Ukrainie od 30 czerwca do
14 lipca przebywali na koloniach
w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Wypoczynek w Polsce był możliwy dzięki
zaangażowaniu Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Ministerstwu Edukacji Narodowej (projekt „Pomóżmy
dzieciom, by każdy z nich stał się
tym, kim stać się może” – kolonie
Caritas dla dzieci polonijnych i polskich, realizowane w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego
pod nazwą „Wspieranie oświaty
polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
organizowania kolonii i innych
form letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży”) oraz dofinansowaniu przez bp. Antoniego Pacyfika
Dydycza, przewodniczącego Zespołu
Pomocy Kościołowi na Wschodzie
przy Konferencji Episkopatu Polski.
Kierownikiem kolonii była Katarzyna Mianowic, opiekunem kleryk
IV roku WSD w Drohiczynie Bartosz
Margański. Pozostali opiekunowie
przyjechali z Ukrainy.
Większość uczestników kolonii
ma polskie korzenie i pochodzi

z Emilczyna, gdzie w Domu Polskim
uczą się ojczystego języka. Program
pobytu gości z Ukrainy w Polsce był
bardzo bogaty. Zwiedzanie Warszawy i Drohiczyna, zabawy w Parku
Linowym w Broku, gry integracyjne,
rozgrywki sportowe na „orliku”,
dyskoteki, nauka języka polskiego
– to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez organizatorów.
Koloniści miło wspominali też grill
i lody u państwa Seroczyńskich.
Wszyscy uczestnicy są katolikami, więc codziennie uczestniczyli
w Mszy św. W Drohiczynie z gośćmi
z Ukrainy spotkał się bp Tadeusz
Pikus. Natomiast bp Antoni Pacyfik Dydycz odwiedził uczestników
kolonii w Domu Miłosierdzia i sprawował Mszę św.
Współpracę Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa Polaków im.
Jana Pawła II w Emilczynie i Caritas
Diecezji Drohiczyńskiej pięć lat temu
zapoczątkował ks. Józef Kostewski, absolwent WSD w Drohiczynie
i wieloletni proboszcz w Emilczynie.
Ludmiła Korbut, przewodnicząca
stowarzyszenia, która przyjeżdża
ze swoimi podopiecznymi do Sokołowa, podkreśla, że język polski
przetrwał na Żytomierszczyźnie
dzięki wierze katolickiej – to babcie
uczyły modlitw, pieśni. Od 1999 r.
w Emilczynie jest możliwość nauki
ojczystego języka przodków. Zajęcia
prowadzi Honorata Mięsak z Drohiczyna.
Uczestnicy kolonii opowiadali
również, że wojna, która toczy się
na wschodnich krańcach Ukrainy,
bezpośrednio nie dotyka obwodu
żytomierskiego. Jednak jej skutki są
odczuwane bardzo boleśnie przez
jego mieszkańców. Powoływani do
wojska i wysyłani na front mężczyźni często stają się ofiarami tej
bezsensownej wojny.
Goście z Ukrainy opuszczali gościnne Podlasie z żalem, ale
i z nadzieją przyjazdu tutaj za rok.
Jadwiga Ostromecka
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Dzień Wspólnoty jest momentem, który jednoczy wszystkich uczestników oaz wakacyjnych

W parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Czartajewie 11 lipca
odbył się Diecezjalny Dzień
Wspólnoty Oaz Wakacyjnych.
Z zaproszenia moderatora
diecezjalnego Ruchu Światło-Życie
ks. Jarosława Błażejaka
skorzystało ponad 60 osób

Czy odpowiadasz miłością na miłość Bożą?
Wśród nich m.in.: ks. Wojciech Ryczkowski z młodzieżą przebywającą na
Oazie Nowego Życia st. I w Czartajewie, ks. Łukasz Suszko,
moderator Oazy Młodszych Dzieci Bożych w Mielniku, ks. Adam
Niewęgłowski, moderator Oazy
Nowego Życia st. II w Mielniku,
ks. Krzysztof Nagórny, moderator Oazy Nowej Drogi w Czartajewie, oraz pięciu kleryków
z WSD w Drohiczynie posługujących na poszczególnych
oazach.
Spotkanie rozpoczęliśmy ok.
godz. 9 wspólnym śpiewem. Był
to czas na integrację, zawiązanie
wspólnoty i słowo powitania moderatora diecezjalnego.

Centralnym punktem dnia była
Eucharystia. Ks. Łukasz Suszko
w trakcie homilii zadał pytanie młodzieży: Czy odpowiadasz miłością
na miłość Bożą? Wskazał, że rekolekcje oazowe są czasem uczenia
się miłości do bliźnich. Wspólnota,
jaką tworzą uczestnicy oaz, jest
wspaniałym miejscem uczenia się
odpowiedzi na miłość Boga kierowaną do nas nieustannie. Jeżeli
postawimy Boga na pierwszym
miejscu, to będzie nam łatwiej
w życiu codziennym odpowiadać
miłością na miłość Bożą.
Po Mszy św. nadszedł czas Godziny Odpowiedzialności i Misji, którą
poprowadził dk. Wojciech Łuszczyński. Mogliśmy usłyszeć świadectwa
związane z Krucjatą Wyzwolenia

Człowieka i wspólnie modlić się
o wolność naszego narodu. Była to
godzina nadziei! Nadzieja chrześcijańska to bliskość Boga wobec nas
i jej konsekwencje dla osobistego
życia człowieka. Nadzieja nasza to
również zaangażowanie w budowę
dobra na ziemi. Do tej nadziei chcieliśmy nawiązać, składając nasze
deklaracje przystąpienia do KWC
i odnawiając gorliwość w praktykowaniu przyjętego stylu życia. Dlatego wyraziliśmy naszą gotowość
służenia swoim bliźnim, przyjmując
zobowiązania KWC. W ten sposób
staliśmy się świadkami chrześcijańskiej nadziei, jaką jest nowa kultura. Jako prorockie narzędzie tego
świadectwa, uwalniające człowieka od wszystkiego, co poniża jego

godność oraz rozwijające wartość
osoby i wspólnoty we wszystkich
dziedzinach życia, podjęliśmy styl
życia wolny od alkoholu, nikotyny, wszelkich narkotyków, a także
pełen kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby.
Przedostatnim punktem dnia
była agapa w Szkole Podstawowej w Czartajewie. Natomiast na
zakończenie dnia rozegraliśmy
mecz w piłkę nożną.
Dzień Wspólnoty jest momentem,
który jednoczy wszystkich uczestników oaz wakacyjnych. Jest to czas
wspólnej modlitwy, odpowiedzialności za dobro Kościoła, a także
doświadczenia wspólnoty i radości
chrześcijańskiej.
Al. Grzegorz Konopacki

Cascia – kamienny masyw miasta przyklejonego do zbocza góry,
z górującymi wieżami bazyliki.
Podziwialiśmy pomysłowość kustoszy sanktuarium św. Rity, którzy
ułatwili pielgrzymom dotarcie do
kościoła, montując ruchome schody i windy. Przy grobie św. Rity –
patronki od spraw bardzo trudnych
wielu z nas modliło się o pomoc
za jej wstawiennictwem. Dalej
podążaliśmy w okolice Bolonii, do
Turynu. Wielkim darem dla naszej
pielgrzymki był fakt, że mogliśmy
widzieć wystawiony Całun Turyński, a taka możliwość jest rzadkością. W ciszy, skupieniu i bliskości Całunu trwaliśmy kilkanaście
minut. Padwa – miasto św. Antoniego, ostatni punkt naszej pielgrzymki
na włoskiej ziemi. Uczestniczyliśmy
w Mszy św. w bazylice i po osobistej modlitwie przy grobie świętego

wróciliśmy do Polski. Już w kraju,
na Górze św. Anny, dziękowaliśmy
Panu Bogu za tak bogatą w treści
i przeżycia duchowe pielgrzymkę
i za szczęśliwy powrót do domu.

Elżbieta Murawska

Akcja Katolicka pielgrzymuje
dokończenie ze str. VI

dniu naszej pielgrzymki dotarliśmy
do Rzymu gdzie uczestniczyliśmy
w audiencji na Placu św. Piotra
z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Papież przypomniał słowa: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”
i zachęcał, abyśmy je pamiętali
i stosowali w życiu codziennym.
Odwiedziliśmy grób naszego ukochanego papieża św. Jana Pawła II.

Archiwum autorki

Jest ono dzisiaj źródłem wiedzy
o życiu ludzi w tamtych czasach.
Współczesne Pompeje to bazylika
Matki Bożej Różańcowej z obrazem
słynącym łaskami. Coraz więcej
wiernych modli się na różańcu
Nowenną Pompejańską, doświadczając wysłuchania przez Matkę
Bożą zanoszonych próśb. W piątym

Dla wielu pielgrzymów głównym celem było San Giovanni Rotondo
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