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W tym numerze „Niedzieli 
Podlaskiej”, jak to na jesieni 

bywa, wiele miejsca poświęcamy 
dziękczynieniu Panu Bogu za 
plony, czyli dożynkom. Z jednej 
strony to czas radości i  jakże 
zasłużonego świętowania, 
z drugiej – pokazania zwykłym 
zjadaczom chleba, jak ważna 
i nie do przecenienia jest praca 
rolnika. To przecież dzięki 
nim na naszych stołach chle-
ba powszedniego nie brakuje. 
Przynajmniej na razie, i oby tak 
pozostało. 

W tym tygodniu, dokładnie 
we wtorek 29 września, w kalen-
darzu liturgicznym przypada 
święto Świętych Archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała. Świę-
to to, jak myślę, ma uzmysłowić 
nam, że obok świata ziemskie-
go, z jego troskami i pogonią za 
chlebem, istnieje jeszcze inny 
świat, którym już dziś cieszą się 
aniołowie – niebiański i  życie 
wieczne z  Bogiem, Chlebem 
żywym. 

To prawda dla nas, katolików, 
niby oczywista, ale w  natło-
ku codzienności jakby trochę 
zepchnięta na margines… Stąd 
nigdy dość przypominania, 
a wtedy jest szansa, że wszystko 
w życiu znajdzie się na właści-
wym miejscu.

Edyta Hartman

Właściwe miejsce

Duch świata zbiera w naszych 
czasach obfite żniwo. Zatrute, 
wykrzywione myślenie wielu 

ludzi sąsiaduje – paradoksalnie 
– z  normalnością, pobożnością 
i naturalna dobrocią innych. Można 
powiedzieć, że od zawsze tak jest, 
ale przerażająca jest skala zgor-
szenia, jaka zalewa media i kształ-
tuje nasze codzienne życie. Czy 
sumienie człowieka ma szansę na 
odrodzenie i ponowne uformowanie 
według zamysłu Bożego? 

Czytanie z Księgi Liczb i nastę-
pujący po nim psalm responsoryjny 
niosą optymistyczną wizję Bożego 
działania. Nawet „święta” zazdrość 
Jozuego, który chce bronić pozycji 
Mojżesza, nie przyćmiewa faktu, 
że Pan pragnie obdarować swym 
duchem cały naród wybrany. Naj-
wyższy wysłuchał prośby Patriar-
chy i natchnął szczególnym darem 
tych, którzy mieli odtąd dźwigać 
współodpowiedzialność za wędru-
jących do ziemi obietnicy Izraelitów. 
Chwilowe „uniesienie prorockie” 
zapowiadało prozę zwykłych obo-
wiązków wobec ludu. Psalmista, 
uwielbiając Boga za Jego doskona-
łość i sprawiedliwość, realistycznie 

patrzy na siebie i  prosi o opiekę 
Pana, by mógł ustrzec się zła, jakie 
czyha ze wszystkich stron – nawet 
tego zła, którego obecności sobie 
w tej chwili nie uświadamia. Dla 
Jezusa czymś zupełnie oczywi-
stym było, że ktoś „w Jego imię” 
wyrzuca złe duchy. Uznał, że w ten 
sposób wypełnia się zamiar Ojca. 
Wszelka zazdrość ma w tym kon-
tekście wymiar podwójnie nega-
tywny, ponieważ jest nie tylko 
wadą zazdrośnika, ale próbuje też 
ograniczać swobodę Bożego dzia-
łania i Jego hojność. Zdecydowane 
potępienie zgorszenia być może szo-
kuje ostrością sformułowań. Aż tak 
radykalne podejście do „gorszenia 
maluczkich” wypływa z  prawdy 
o  odpowiedzialności człowieka 
za wieczny los – swój i bliźnich. 
„Odcinanie” rąk i nóg czy też „wyłu-
pywanie” oczu, które prowadzą do 
grzechu, to wprawdzie obraz sym-
boliczny, mający jednak silne opar-
cie w praktyce postępowania. Mówi 
o tym św. Jakub Apostoł, wzywając 
zapatrzonych w swoje bogactwo, 
niesprawiedliwych i  zabójców do 
natychmiastowego zerwania ze 
złem, które ich samych prowadzi 

do potępienia: „zapłaczcie wśród 
narzekań na utrapienia, jakie was 
czekają”. Może strach przed piek- 
łem wyda owoc nawrócenia?...

Lęk wobec Bożej wszechmocy 
i  nieuchronnej sprawiedliwości 
może stać się jednym z motywów 
poprawy, nie da się jednak w żad-
nym wypadku tylko na nim budo-

wać swoich relacji z Ojcem Niebie-
skim. Odrzucenie zgorszenia, które 
dotknęło nasze sumienie, oznacza 
wielką pracę duchową i otwartość 
na łaskę uświęcającą. Praca ta musi 
również objąć całą sferę relacji 
z bliźnimi, do których zgorszenia 
przyłożyliśmy rękę. Czy wystarczy 
nam na to życia, jakie jest jeszcze 
przed nami? Nie wolno nam zmar-
nować nawet minuty! 

 Ks. Tomasz Pełszyk

NIE GORSZ! 

w numerze: 

Diecezjalne dziękczynienie za plony  
w Bielsku Podlaskim – relacja

Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja  
młodzieży – konferencja w Drohiczynie
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MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Żyć to działać, to rozlewać 
po świecie talent, energię, 
uczucie, pomagać w czasie 
teraźniejszym pokoleniom  
przyszłym. 

Bp Tadeusz Pikus 

Kto jednak 
widzi swoje błędy? 
Oczyść mnie 
z błędów, które są 
dla mnie skryte  
 (Ps 19, 13)
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W spólnota Domowego Kościoła działająca przy 
parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej 

Maryi Panny w Łochowie wraz z innymi wspólnotami  
z parafii 6 września przeżywała inaugurację roku 
formacyjnego. 

Pierwszym i najważniejszym punktem spotkania 
była Eucharystia przygotowana przez rodziny ze 
wspólnoty od strony liturgicznej poprzez czytania, 
modlitwę wiernych i dary. Po wspólnej modlitwie 
rozpoczęła się kolejna część spotkania, podczas której 
dotychczasowa para rejonowa – Joanna i Grzegorz 
Ryszawa przekazali przyniesione w darach ofiarnych 
świece nowej parze rejonowej – Agnieszce i Toma-
szowi Grodkowskim, po czym nowa para zapalo-
ne świece rozdzieliła między pary odpowiedzialne 
za formację w poszczególnych kręgach Domowego 
Kościoła. Trzecią część spotkania stanowiły świadec-
twa małżeństw, które w ostatnim czasie uczestniczyły 
w  rekolekcjach. Małżonkowie, dzieląc się tym, co 
doświadczyli, ukazywali przede wszystkim, że warto 
znaleźć czas na wspólne rekolekcje i zawalczyć o to, 
by razem zatrzymać się i zapatrzyć w Boga, który chce 
dawać szczęście w życiu rodzinnym. Potwierdzili, że 
czas rekolekcji jest okazją do wzrastania w jedności 

małżeńskiej i możliwością do odpoczynku. Ostatnią 
część spotkania stanowiły ogłoszenia nowej pary 
rejonowej odnośnie formacji, diakonii oraz miejsca 
spotkań naszych wspólnot. Spotkanie zakończyło 
błogosławieństwo udzielone przez ks. Arkadiusza 
oraz wspólna pieśń. Już dziś zapraszamy nowe pary 
do Domowego Kościoła, byśmy we wspólnocie dążyli 
do poznania Boga. Ks. Piotr Jarosiewicz

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  
8 września w sanktuarium w Ostrożanach odbył 

się coroczny odpust. Główna Eucharystia odbyła 
się w samo południe, a przewodniczył jej dyrektor 
Szkoły Nowej Ewangelizacji w Drohiczynie ks. Robert 
Grzybowski.

Ponieważ Ostrożany to miejscowość wiejska, więc 
na tę uroczystość w dużej mierze przybywali rolnicy 
z okolicznych miejscowości i parafii. Narodzenie Matki 
Bożej jest okazją ku temu, by przez wstawiennictwo 
Najświętszej Panienki podziękować Panu Bogu za plony 
i prosić o błogosławieństwo w dalszej pracy na roli. 

W homilii ks. Robert głosił, byśmy wypłynęli na 
głębię. Słowo Boże tego dnia mówiło o Bożym wyborze. 
Bóg wybiera w oczach ludzkich słabą Niewiastę. Maryja 
pokazuje nam prawdziwą wartość człowieczeństwa. 
Mądrość i pokora – te prawdy muszą się pokrywać. 
Maryja to wzór pokornej służebnicy Pańskiej. Matka 
Boża jest wzorem kobiety, która służy i swoją dłonią 
wskazuje na Mistrza – Jej Syna, bo w kogo się wpa-
trujesz, do tego się upodabniasz. Kaznodzieja, widząc 
wdzięczność i modlitwę rolników, apelował: – Nie daj, 
Boże, bym stał się niezależny, bo wtedy prędko mogę 
stać się pyszałkiem. Ks. Grzybowski mocno podkreślił 
słowa, które zapadły głęboko w serce: „Boże, broń mnie 
od świętego spokoju”, bo wtedy zapominamy o Bogu. 
Głosił, byśmy nie pokładali ufności w mamonie. 

Na zakończenie homilii nawoływał, byśmy dzięko-
wali Bogu, że nas próbuje, że doświadcza i patrzyli 
na Maryję, która przeszła wiele prób i jest dla nas 
wzorem. Na zakończenie uroczystej Eucharystii odbyła 
się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół świą-
tyni. Następnie zostało pobłogosławione i poświęcone 
ziarno na zasiew. Uroczystość zakończono śpiewem 
„Salve Regina” w  wykonaniu chóru parafialnego 
„Cantamus Marie”.

Katarzyna Kryńska

II
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krótko
 Repki-Szkopy. W dniach  

8, 13 i 15 września bp Tadeusz Pikus 
przeprowadził wizytację kanonicz-
ną w parafii pw. Trójcy Przenajświęt-
szej w Repkach-Szkopach.

Rogów. 13 września w parafii 
pw. św. Anny biskup senior Antoni 
Dydycz przeprowadził wizytację 
kanoniczną. 

Węgrów. 13 września uroczy-
stą Mszą św. w bazylice mniejszej 
rozpoczęło się Mazowieckie Święto 
Chleba. 

Łochów. 13 września miała 
miejsce uroczystość odsłonięcia 
pomnika żołnierza niezłomnego – 
por. Hieronima Piotrowskiego  
ps. „Jur”. Mszy św. w kościele para-
fialnym w Łochowie przewodniczył 
bp Antoni Dydycz.

Olszewo. 13 września,  
w 76. rocznicę bitwy pod Olsze-
wem, miała miejsce uroczystość 
patriotyczno-modlitewna przy 
pomniku. Mszy św. przewod- 
niczył wikariusz generalny  
ks. Tadeusz Syczewski. 

Loretto k. Łochowa.  
13 września w sanktuarium Matki 
Bożej Loretańskiej i bł. Ignacego 
Kłopotowskiego pod przewodnic-
twem abp. Celestino Migliorego, 
nuncjusza apostolskiego w Polsce, 
odbyły się uroczystości odpustowe. 

Liw. 13 września Ochotnicza 
Straż Pożarna w Liwie obchodziła 
100-lecie istnienia. Uroczystej 
Mszy św. w kościele parafialnym 
przewodniczył ks. Ryszard Zalewski 
z Prostyni, diecezjalny duszpasterz 
strażaków. Obchody kontynuowa-
no przy miejscowej świetlicy OSP, 
gdzie bp Antoni Dydycz poświęcił 
nową figurę św. Floriana.

Serpelice. 14 września na 
Kalwarii Podlaskiej pod hasłem: 
„Błogosławieni czystego serca...” 
miało miejsce kolejne Diecezjalne 
Spotkanie Młodzieży 2015.
Ks. Krzysztof Żero
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Eucharystii przwodniczył ks. Robert Grzybowski

Moment przekazania świec nowej parze rejonowej 

Rozpoczęcie roku formacyjnego w Domowym Kościele
ŁOCHÓW

OSTROŻANY

Boże, broń mnie od świętego spokoju
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W niedzielę 6 września w parafii 
pw. Najświętszego Zbawicie-

la w Zembrowie rozpoczęła się 
wizytacja kanoniczna bp. Tade-
usza Pikusa. Biskup, jako pasterz 
diecezji, przybywa co pięć lat na 
wizytację do każdej parafii, aby 
umacniać wiernych w wierze i bli-
żej poznać członków wspólno-
ty parafialnej. Posługa biskupa 
w  czasie wizytacji to głoszenie 
Słowa Bożego, sprawowanie 
sakramentów, a  także spotka-
nia z całą wspólnotą parafialną. 
Wizytacji podlegają też sprawy 
życia religijnego, apostolskiego 
i administracyjno-gospodarczego.

Dostojny gość przybył do Zem-
browa tuż przed godz. 9. Przy 
głównym wejściu do kościoła 
został powitany przez proboszcza 
ks. Piotra Arbaszewskiego i uro-
czyście wprowadzony do środka, 
po czym modlił się przed Najświęt-
szym Sakramentem. Następnie 
Księdza Biskupa powitali przed-
stawiciele rodzin. Ks. Arbaszew-
ski, proboszcz od 27 sierpnia 
2013 r., przedstawił krótkie spra-
wozdanie, w którym podkreślił, 
że zauważalne jest w ostatnich 
dwóch latach pogłębienie życia 
duchowego wielu parafian, o czym 
świadczy wzrost przyjmowanej 
Komunii św. (z 13, 5 tys. do 28 tys. 
– stan na 2014 r.), coraz liczniejszy 
udział wiernych w nabożeństwach 
pierwszoczwartkowych, pierw-
szopiątkowych, pierwszosobot-
nich, w nabożeństwie fatimskim, 
w sierpniowym pielgrzymowaniu 
duchowym i rekolekcjach. Przed-
stawił również plany na 2016 r., 
ważny ze względu na jubileusz 
1050-lecia chrztu Polski i z racji 
530-lecia istnienia parafii. Wpisu-
ją się w to m.in. misje parafialne, 

które odbędą się w dniach 1-8 ma- 
ja 2016 r. Ksiądz Proboszcz wspom- 
niał też o płaszczyźnie material-
nej – pięknym kościele, zabytko-
wej kaplicy cmentarnej i  aktu-
alnie remontowanej drewnianej 
zabytkowej plebanii z  1909  r. 
W ostatnim czasie dzięki ofiar-
ności i zaangażowaniu parafian, 
wsparciu funduszy z LGD – Tygiel 
Bugu oraz MJWPU udało się wyre-
montować świetlicę parafialną, 
wybudować podjazd dla wózków 
oraz realizować projekt remontu 
plebanii i  parkingu. W planach 
jest remont kościoła i kaplicy. Pod-
kreślił również, że w prace przy 
inwestycjach chętnie angażują się 
parafianie. Wiernych w parafii jest 
niespełna 1300 (stan na 1 stycznia  
2015 r.). 

 Pierwszą niedzielną Mszę św. 
sprawował Ksiądz Proboszcz. 
Ksiądz Biskup wygłosił homilię, 
w której m.in. mówił o  tym, że 
biskupi odwiedzają parafie, żeby 
wspierać wiernych, czasami napo-

minać. Wspomniał o  potrzebie 
poszanowania każdego człowie-
ka, bo każdy z nas ma, jako dar 
Boga, godność osoby ludzkiej. 
Przypomniał, że sami możemy 
i  powinniśmy kształtować god-
ność osobowości, bo każdy z nas 
powołany jest do zbawienia. 

O godz. 11 rozpoczęła się nie-
dzielna Suma, celebrowana przez 
Księdza Biskupa w towarzystwie 
sekretarza ks. Tomasza Szmurło. 
Byli też obecni ks. Tomasz Pełszyk, 
proboszcz z  Kosowa Lackiego 
i dziekan dekanatu sterdyńskie-
go, oraz ks. Antoni Sieczkiewicz, 
proboszcz z Grodziska. W trakcie 
tej Mszy św. Ksiądz Biskup poświe-
cił figurę św. Michała Archanioła, 
która już wkrótce na wysokości 
ośmiu metrów będzie górowała 
nad parafią. Wizytację zakończyło 
obiadowe spotkanie kapłańskie 
na plebanii. 

Dugi dzień wizytacji kanonicz-
nej zaplanowano na 5 listopada. 

 Jadwiga Ostromecka

III
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Początek wizytacji kanonicznej
zapraszamy

Inauguracja w WSD. 
1 października (czwartek) 
w WSD w Drohiczynie od-
będzie się uroczysta inau-
guracja roku akademickiego 
2015/2016. W programie: 
10.00 – Msza św. w kaplicy 
WSD, śpiew „Gaude Mater”, 
przemówienie Księdza Rek-
tora, sprawozdanie z działal-
ności seminaryjnej w roku 
akademickim 2014/2015, 
immatrykulacja alumnów 
I roku i wystąpienie ich przed-
stawiciela, słowo przedstawi-
ciela Papieskiego Wydziału 
Teologicznego w Warszawie, 
wykład inauguracyjny, wystą-
pienia gości, słowo i błogo-
sławieństwo Pasterza diecezji, 
śpiew „Gaudeamus igitur” 
oraz wspólny obiad w refek-
tarzu seminaryjnym.

Wspólnoty maryjne.  
10 października w sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej 
w Węgrowie odbędzie się je-
sienne czuwania modlitewne 
członków kółek Żywego Ró-
żańca i wspólnot maryjnych 
z dekanatów: łochowskiego, 
sokołowskiego, sterdyńskiego 
i węgrowskiego oraz innych 
chętnych diecezjan. Czuwa-
nie rozpocznie się o godz. 16, 
a zakończy ok. godz. 21. 

Dzień skupienia. 10 paź- 
dziernika w sanktuarium 
maryjnym w Hodyszewie od-
będzie się dzień skupienia dla 
małżonków przeżywających 
kryzys. Organizują go ogniska 
„Sychar” z Siemiatycz i Białe-
gostoku. Początek spotkania 
o godz. 9.

Dzień Papieski. 11 paź-
dziernika pod hasłem: „Jan 
Paweł II – Papież Dialogu” bę-
dziemy obchodzili 15. Dzień 
Papieski. W tym dniu zostanie 
przeprowadzona zbiórka 
pieniężna na rzecz funduszu 
stypendialnego.
Ks. Krzysztof Żero

ZEMBRÓW

Ja
dw

ig
a 

O
st

ro
m

ec
ka

Podczas wizytacji nie brakowało serdecznych gestów

Intencje modlitewne dla członków Żywego i Nieustającego Różańca 
Diecezji Drohiczyńskiej na październik
= O zażegnanie konfliktów wojennych na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie.
=O wspieranie dzieł misyjnych modlitwą i ofiarą.
=W intencji zbliżających się Światowych Dni Młodzieży.

Duszpasterstwo Wspólnot Maryjnych Diecezji Drohiczyńskiej
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Bóg błogosławił, ziemia plon wydała” – od tych 
słów psalmu Ksiądz Biskup rozpoczął homi-
lię, podkreślając, jak ważna dla uzyskania 

plonów z ziemi jest praca rolnika. Zaapelował 
o nieustanne dziękczynienie Bogu za szczególne 
powołanie rolnika, który staje się współtwórcą 
z Bogiem, poświęca swój trud, pracę i umiejętnoś- 
ci, byśmy wszyscy mogli czerpać z plonów ziemi: 
– Dziś dziękujemy za plony i prosimy, by nigdy 
nie zabrakło nam chleba powszedniego – mówił. 

Eucharystię poprzedził program patriotyczno-
-religijny, odbyła się też prezentacja i poświęcenie 
wieńców dożynkowych, ziarna siewnego oraz 
miało miejsce wręczenie diecezjalnych odznaczeń 
zasłużonym dla rolnictwa i regionu.

Medale Zasługi Diecezji Drohiczyńskiej bp Ta- 
deusz Pikus przyznał następującym osobom: 
Krystynie Wandzie Bartczuk z parafii Prostyń, 
Bernadecie Cereniewicz z parafii Domanowo, 
Janowi Falkowskiemu z parafii pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Bielsku Podlaskim, 
Markowi Gajewskiemu z parafii Sadowne, Joannie 
Gnatowskiej z parafii Czeremcha, Franciszkowi 
Iwaniukowi z parafii Domanowo, Kazimierzowi 
Klinickiemu z parafii Brańsk, Genowefie Kotowicz 
z parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku 
Podlaskim, Grażynie i Piotrowi Osińskim z para-
fii Nieciecz, Krzysztofowi Pełszykowi z para-
fii Ciechanowiec, Lucynie Porowskiej z parafii 
Czeremcha, Joannie i Zbigniewowi Ryszawa 

z parafii Łochów, Marioli Szymańczuk z parafii 
Czeremcha, Annie i Grzegorzowi Śliwowskim 
z parafii Łochów, Elżbiecie Wrzosek i Zbigniewo-
wi Wrzosek z parafii pw. św. Piotra z Alkantary 
i św. Antoniego w Węgrowie oraz Teresie Zieziuli 
z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Bielsku Podlaskim. W imieniu odzna-
czonych dziękowała Teresa Zieziula.

Dożynki przygotowali mieszkańcy Bielska 
Podlaskiego wraz z władzami samorządowymi 
oraz proboszczem bazyliki i dziekanem bielskim  
ks. Kazimierzem Siekierko. Starostami doży-
nek byli Monika i Paweł Hryniewiccy, którzy 
w uroczystościach uczestniczyli wraz z dziećmi. 
Obecni byli kapłani wraz z wikariuszami gene-

F ragmentem wiersza „Moja piosnka” Cypriana 
Kamila Norwida 6 września rozpoczął kazanie 

podczas Mszy św. dożynkowej w parafii pw. 
Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim 

proboszcz ks. Henryk Polak. W wygłoszonym 
słowie podkreślił rangę zawodu rolnika oraz 
jego uzależnienie od sił natury. Mimo znacznego 
rozwoju technologicznego, jaki niewątpliwie 
w ostatnich latach ma miejsce w polskim rol-
nictwie, to od darów nieba w znacznym stopniu 
zależą plony. W tym roku wszyscy doświadczyli-
śmy tego w sposób szczególny, bowiem panująca 
susza spowodowała wiele strat. Mimo to jednak 
należy Bogu dziękować, że już kolejne pokolenia 
Polaków nie znają głodu.

W podziękowaniu za uzyskane plony na 
uroczystości dożynkowe przygotowano boga-
to zdobione wieńce dożynkowe. Jak co roku 

uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz 
z rodzicami wzięli udział nie tylko w uroczystoś- 
ciach dożynkowych, ale również przygotowali 
swój wieniec dożynkowy. Po Mszy św. wszyscy 
procesjonalnie w korowodzie, niosąc wieńce, 
przeszli na plac parafialny, na którym można 
było pobawić się przy muzyce oraz skosztować 
regionalnych potraw. Można było też nabyć 
artykuły wytworzone przez uczestników warsz-
tatu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły 
się dostępne na tym stoisku słodkie wypieki, 
które zostały przygotowane przez Pracownię 
Gospodarstwa Domowego.

Jadwiga Mariola Wiercińska

IV

Dożynki parafialne osób niepełnosprawnych

DIECEZJALNE DZIĘKCZYNIENIE ZA PLONY W BIELSKU PODLASKIM
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Prezentacja wieńcy dożynkowych na placu 
kościelnym

W tym roku diecezjalne dożynki, 
czyli dziękczynienie za plony 
w diecezji drohiczyńskiej, 
odbyły się 12 września 
w parafii pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
i św. Mikołaja w Bielsku Podla-
skim. Przy bazylice ustawiono 
ołtarz polowy, a wokół stanął 
korowód wieńców dożynkowych. 
Głównym punktem uroczystości 
była Eucharystia, celebrowana 
przez bp. Tadeusza Pikusa

niedziela podlaska

Eucharystii przewodniczył bp Tadeusz Pikus
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W Sarnakach dożynki parafialne miały miejsce 
w pierwszą niedzielę września. Oprócz para-

fian i gości uczestniczyli w nich przedstawiciele 
miejscowej władzy samorządowej. Uroczystość 
rozpoczęła się od wprowadzenia poświęconych 
wieńców do kościoła – stanęły przy głównym 
ołtarzu. Tam również złożono pięknie dekoro-
wane bochenki chleba, przyniesione przez każdą 
wioskę. Mszę św. w intencji rolników sprawowali 
proboszcz ks. Andrzej Jakubowicz i wikariusz  
ks. Mirosław Połok. 

Motywem przewodnim homilii było słowo 
„effatha”, czyli otwórz się. Ksiądz Proboszcz 
nawiązał też do budowy kościoła jako otwarcia 
się na podjęcie tego trudnego dzieła, podkreślał, 
że jest to dodatkowa radość z dożynek dla tych 
wszystkich, którzy przyczyniają się do powstania 
nowej świątyni. Właśnie w tym czasie mija trzeci 

rok od rozpoczęcia budowy i 500 dzień jej trwania. 
Została już położona ostatnia cegła – teraz tylko 
prace wykończeniowe, co potrwa jeszcze trochę. 

Po nabożeństwie zostały ogłoszone wyniku 
konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy. W tym roku zwyciężył Grzybów, na drugim 
miejscu były Klimczyce, dalej Kamianka. Nagrody 
zostały ufundowane przez wójta gminy Sarnaki. 

Dalsza część odbywała się w tonie radosnej 
integracji na placu przykościelnym. Każda wio-
ska poczytywała sobie za honor przygotowanie 
stoiska z poczęstunkiem. Dominowały słodkie 
wypieki, na każdym stole kusiły oczy mnogością 
rodzajów, smaków, kolorów i wzorów. Tradycyj-
nie królowały rozmaite pierogi, była też babka 
ziemniaczana, gołąbki, bigos, barszczyk i żurek, 
smakowite pasztety i pasztetowe, swojska kieł-
basa, trochę dziczyzny, do tego smalczyk ze 

skraweczkami i razowy chlebek. Na przekąskę 
małosolne ogórki i pomidorów różnych do wybo-
ru, dla amatorów owoców jabłka, gruszki, śliwki, 
borówki, maliny. Napić się było można jabłko-
wego soku, rozmaitych kompotów i podpiwka, 
popróbować aroniówki i czegoś dla zdrowotności. 

Muzyczną oprawę zapewnił zespół „Żar” z sar-
nackiej OSP pod kierunkiem Henryka Mułenki. 
Dobrą pogodą pobłogosławiły niebiosa. Trochę 
żal, że uczestnicy tego spotkania rozeszli się 
zbyt szybko. Agata Wasilewska
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Dożynki parafialne
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Każda wioska poczytywała sobie za honor 
przygotowanie stoiska z poczęstunkiem

– Dziś dziękujemy za plony i prosimy, by nigdy nie zabrakło 
nam chleba powszedniego – mówił Ksiądz Biskup

Nagrodzono m.in. wieniec z parafii Miłkowice Maćki

SARNAKI

ralnymi diecezji drohiczyńskiej ks. Tadeuszem 
Syczewskim i  ks. Zbigniewem Rostkowskim, 
duszpasterzem rolników diecezji drohiczyńskiej  
ks. Antonim Sieczkiewiczem, księżmi dziekanami, 
pracownikami Kurii Diecezjalnej oraz proboszczami 
i wikariuszami towarzyszącymi parafialnym dele-
gacjom z wieńcami dożynkowymi. Przybyli również 
przedstawiciele władz wojewódzkich, radni, sta-
rostowie, wójtowie i burmistrzowie z województw 
mazowieckiego i podlaskiego, służby mundurowe, 
delegacje instytucji i szkół z pocztami sztandarowy-
mi oraz grupy folklorystyczne. Oprawę muzyczną 
zapewnił Chór Polskiej Pieśni Narodowej. 

Tradycją dożynek jest wybieranie najpięk-
niejszych wieńców. Oprócz tradycyjnych moty-
wów w kompozycjach tegorocznych wieńców 
można było dostrzec motywy podkreślające 
piękno rodziny oraz odniesienia regionalne 
i narodowe. Spośród kilkudziesięciu wieńców 
dożynkowych komisja konkursowa pod prze-
wodnictwem ks. Zenona Czumaja przyznała 
nagrody parafiom Miłkowice Maćki, Ostrówek 
i Topczewo. Z oceny wyłączone były wieńce 
przygotowane przez bielskie parafie, ks. Czu-
maj wyjaśnił, że przez całą Mszę św. stały one 
przy ołtarzu, a nie ma większej nagrody niż 

być przy Chrystusie. Puchary i dyplomy dla 
wyróżnionych parafii wręczali biskup drohi-
czyński, a także gospodarze – starosta bielski, 
burmistrz Bielska Podlaskiego i wójt gminy 
Bielsk Podlaski.

Podczas Eucharystii poświecono wszystkie 
wieńce, pobłogosławiono ziarno i chleb wypie-
czony z tegorocznych zbiorów. Bp Tadeusz Pikus 
poświecił też obraz Jezusa Miłosiernego, który 
zostanie umieszczony w  bielskiej bazylice. 
Dożynki zakończyło symboliczne podzielenie 
się chlebem z tegorocznych zbiorów i muzyczne 
spotkanie plenerowe. I
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N iedziela 6 września dla gminy 
Bielany i jej społeczności była 

dniem historycznym, gdyż właś- 
nie wtedy dokonano oficjalnego 
otwarcia Regionalnego Ośrodka 
Kultury w miejscowości Rozbity 
Kamień. Niedzielna uroczystość 
rozpoczęła się Mszą św. z udzia-
łem biskupa drohiczyńskiego 
Tadeusza Pikusa. Następnie licz-
nie przybyli goście i mieszkańcy 
przeszli do Regionalnego Ośrodka 
Kultury, gdzie ks. Andrzej Krupa, 
poprzedni wieloletni proboszcz 
parafii i  budowniczy obecnego 
kościoła, odczytał akt. Wstęgę 
uroczyście przecięli: bp Tade-
usz Pikus, wójt gminy Bielany 
Zbigniew Woźniak, posłowie 
Krzysztof Borkowski i  Krzysz-
tof Tchórzewski, senator Wal-
demar Kraska, przewodniczący 
Rady Powiatu Sokołowskiego 
Jarosław Puścion, wicestarosta 
Marta Sosnowska oraz dyrektor 

Delegatury Urzędu Marszałkow-
skiego w Siedlcach Dariusz Na- 
piórkowski. 

 Poświecenia budynku dokonał 
bp Tadeusz Pikus w asyście ks. An- 
drzeja Ułasiuka, proboszcza pa- 
rafii w Rozbitym Kamieniu. Wójt 

Zbigniew Woźniak przywitał ser-
decznie zgromadzonych gości 
i  mieszkańców oraz przedsta-
wił celowość tego projektu dla 
budowania społeczeństwa oby-
watelskiego w  gminie Bielany. 
Głos zabrało wielu znamienitych 

gości, m.in. prezydent Siedlec 
Wojciech Kudelski (pochodzący 
z parafii Rozbity Kamień).

Podczas spotkania wójt Zbi-
gniew Woźniak wręczył podzię-
kowania za dobrą współpra-
cę Janinie Ewie Orzełowskiej 
– wicemarszałek województwa 
mazowieckiego, Zbigniewowi 
Zielińskiemu – pułkownikowi 
Wojska Polskiego oraz Roberto-
wi Płockiemu – nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Sokołów. 

Punktem kulminacyjnym nie-
dzielnej uroczystości był koncert 
„Od klasyki do rozrywki ” w wyko-
naniu artystów Teatru Wielkiego 
Opery Narodowej, Warszawskiej 
Sceny Kameralnej, Teatru Muzycz-
nego w Łodzi, Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Wojska Polskiego Scen War-
szawskich. Program poprowadził 
Ryszard Nowaczewski. Część arty-
styczna rozpoczęła się odśpiewa-
niem „Bogurodzicy”, a zakończyła 

W sobotę 5 września bp Tadeusz 
Pikus gościł w Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Władysława Stanisława Rey-
monta w Sokołowie Podlaskim. 
Miała tam miejsce ogólnopolska 
inauguracja nowego roku szkolne-
go placówek oświatowych, dla któ-
rych organem prowadzącym jest 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Świętowano też jubileusz 60-lecia 
sokołowskiej szkoły, połączony ze 
zjazdem absolwentów.

Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą św. w  intencji całej spo-
łeczności szkół rolniczych, w tym 
zmarłych uczniów i  pracowni-
ków, sprawowaną w  sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego pod 
przewodnictwem bp. Tadeusza 
Pikusa. Wśród uczestników 
koncelebry nie zabrakło księży 
– absolwentów ZS CKR. Byli też 
dziekan sokołowski ks. Andrzej 
Krupa i  ks. Krzysztof Kisiele-

wicz, proboszcz parafii. W kaza-
niu Ksiądz Biskup, przypominając 
słowa patrona placówki, zaape-
lował, żeby pamiętać o godności 
każdego człowieka i kroczyć przez 
życie z  wiarą, bo tylko wtedy 
można wydać owoc swego życia 
i  zasłużyć na życie w obfitości 

z  Bogiem. Jeśli nie pamiętamy 
o  swojej godności i  godności 
innych, to jesteśmy jak te kłosy, 
które dlatego górują wysoko, że 
są puste, a owoc wydają te nisko 
pochylone. Nabożeństwo uświet-
niła obecność 39 pocztów sztan-
darowych oraz oprawa muzyczna 

liturgii w wykonaniu scholi pod 
kierunkiem Hanny Grochowskiej.

Dalsza część uroczystości miała 
miejsce na terenie szkoły. Zapre-
zentowały się poczty sztandarowe 
szkół przybyłe z całego kraju oraz 
sokołowskich placówek oświato-
wych. Dyrektor ZS CKR Eleono-
ra Miszkiel powitała przybyłych 
gości i całą społeczność szkolną. 
Przypomniała bogatą historię 
placówki i  sukcesy z  ostatnich 
lat. – Nam los pozwolił dokła-
dać do dorobku pokoleń. W tym 
roku w pięciu pierwszych klasach 
naukę rozpoczęło 120 uczniów, 
kolejnych w sztafecie pokoleń – 
mówiła. Nie zabrakło okolicznoś- 
ciowych wystąpień gości, w tym 
m.in.: ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi Marka Sawickiego (absolwen-
ta i nauczyciela szkoły), biskupa 
drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa, 
przedstawicieli parlamentu, samo-
rządowców wszystkich szczebli, 

VI

niedziela podlaska

Tuż przed oficjalnym otwarciem Regionalnego Ośrodka Kultury

Dyrektor szkoły Eleonora Miszkiel powitała przybyłych gości  
i całą społeczność szkolną

Wielkie otwarcie

Jubileusz i ogólnopolska inauguracja
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O rganizatorzy spotkania, w któ- 
rym uczestniczyło 75 naukow- 
ców z Polski, Białorusi i Nie-

miec, to: Drohiczyńskie Towa-
rzystwo Naukowe, Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny 
w Siedlcach, Mazowieckie Samo-
rządowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w  Siedlcach oraz 
Wyższe Seminarium Duchownym 
w Drohiczynie, gdzie toczyły się 
obrady. 

Podsumowując konferen-
cję, prezydent Drohiczyńskiego 
Towarzystwa Naukowego ks. prof.  
dr hab. Edward Jarmoch powie-
dział, że temat, zasugerowany 
przez bp. Tadeusza Pikusa został 
włączony w  przygotowania do 
Światowych Dni Młodzieży Kra-
ków 2016. Mówił, że młodość to 
piękny, ale równocześnie trudny 
okres w życiu człowieka, który 
nie jest już dzieckiem, ale jeszcze 
nie jest dorosłym. Jest on zatem 
podatny na wiele zagrożeń, pły-
nących z wielorakich źródeł. Cha-
rakteryzuje się ewolucją zacho-
wań i  poszukiwaniem własnej 
drogi. Zachodzi też wówczas psy-
chologiczny proces, polegający 
na rozluźnieniu wcześniejszych, 
mocnych kontaktów rodzinnych 
i  nawiązaniu nowych stosun-
ków społecznych, stosownych 
do wieku dorosłego. To również 
czas buntu i nonkonformizmu, 
objawiającego się potrzebą przy-
należności do różnych grup sub-

kulturowych, organizacji i udzie-
lania się na forum publicznym ze 
swoimi poglądami. Problemy te 
zostały poruszone zarówno pod-
czas wystąpień, jak i dyskusji. 

Rozpoczynając obrady, bp Pi- 
kus podkreślił, że konieczne 
jest zrozumienie doświadczenia 
wpływu bezpieczeństwa czło-
wieka na współczesną sytuację 
młodzieży. Ukazał też potrzebę 
promocji człowieka w  świetle 
jego godności i  całościowego, 
komplementarnego rozumie-
nia jego potrzeb, wskazując na 
konieczność pomocy młodym 
ludziom w ich odkrywaniu. 

W inauguracji wzięli udział 
także: biskup senior Antoni 
Dydycz, rektor UPH w Siedlcach 
prof. dr hab. Tamara Zacharuk, 
rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego w  Drohiczynie  
ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczew-
ski, Grażyna Sobiczewska 
z  Mazowieckiego Samorządo-
wego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w  Siedlcach, prof.  
dr hab. Stanisław Jaczyński, dzie-
kan Wydziału Humanistycznego 
UPH, prezydent Siedlec Wojciech 
Kudelski, starosta siemiatycki 
Jan Zalewski i burmistrz Drohi-
czyna Wojciech Borzym.

Miało też miejsce uroczyste 
wręczenie 7. edycji Nagrody im. 
Jana Pawła II, którą kapituła 
przyznała: bp. prof. dr. hab. Tade-
uszowi Pikusowi, prof. dr hab. An- 

nie Latawiec z  UKSW i  Annie 
Suprun z Wydawnictwa UPH. 

Odbyła się promocja 7. nume-
ru „Drohiczyńskiego Przeglądu 
Naukowego” oraz otwarto wysta-
wę zatytułowaną „Malarstwo” 
Michała Godlewskiego, a  także 
miały miejsce sesja jubileuszowa 
prof. dr. hab. Mirosława Dyrdy 
z UPH, występ zespołu „Mielcza-
nie” z Mielnika i kolacja w wie-
lokulturowym klimacie „Greckie 
impresje”. 

 Podczas konferencji obrady 
toczyły się w sekcjach: filozofii, 
której przewodniczyli prof. dr hab.  
Jan Dębowski i prof. dr hab. Ro- 
bert T. Ptaszek; politologii oraz 
socjologii – prof. dr hab. Bruno 
Bartz i dr Izabela Aldona Trzpil; 
edukacji, której przewodniczyli  
dr Andrzej W. Świderski i Grażyna 
Sobiczewska; teologii pod kierun-
kiem ks. prof. dr. hab. Edwarda Jar-
mocha i ks. prof. dr. hab. Tadeusza 
Syczewskiego. W programie było 
ognisko nad Bugiem „Muzyczne 
wieczory” oraz miał miejsce panel 
zatytułowany „Świat wartości 
współczesnej młodzieży”.

Prezydent Drohiczyńskiego 
Towarzystwa Naukowego ks. prof.  
dr hab. Edward Jarmoch powie-
dział, że problematyka przy-
szłorocznej konferencji będzie 
oscylowała wokół zagadnień 
miłosierdzia, wpisując się w zapo-
wiedziany w Kościele Rok Miło-
sierdzia. Ks. Artur Płachno

VII

wydarzenia

Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży
W Drohiczynie od 7 do 9 września odbywała sie 12. Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a sytuacja młodzieży”
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Uczestnicy konferencji

Jubileusz i ogólnopolska inauguracja

wspólnym śpiewaniem utworu „Jak 
długo w sercach naszych”.

 Uroczystość otwarcia Regio-
nalnego Ośrodka Kultury została 
wsparta przez wielu sponsorów. 
Wójt gminy Bielany oraz dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Bielanach serdecznie dziękują: 
Firmie AXAN – Ewa i Albert Kor-
manowie, Firmie TOPAZ – Nina 
i  Zbigniew Paczóscy, Powiato-
wemu Bankowi Spółdzielczemu 
w Sokołowie Podlaskim – Piotr 
Żebrowski, Firmie Wikrusz – 
Adam Witkowski, Przedsiębior-
stwu Usług Komunalnych w Bie-
lanach – Andrzej Kamiński, Firmie 
MADO – Andrzej Mróz, Piekarni 
Bielany – Dorota i Andrzej Bieliń-
scy, Zygmuntowi Mikołajukowi, 
Leszkowi Trebnio, Wojciechowi 
Nowakowi, Wiesławie Klimek, 
Walentemu Niewiadomskiemu, 
Stanisławowi Niedzielakowi. 

Jadwiga Ostromecka

władz oświatowych, dyrektorów 
szkół, rodziców, stowarzyszeń. Od 
wszystkich były podziękowania, 
miłe słowa wypowiadane często 
z niekłamanym wzruszeniem, listy 
gratulacyjne, upominki i kwiaty. 

Jubileusz szkoły był okazją 
do uhonorowania wielu osób, 
zarówno nauczycieli ZS CKR, jak 
i osób wspierających szkołę, której 
absolwenci są bardzo potrzebni 
polskiemu rolnictwu. 

Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
„Sokołowianie”, artystyczna wizy-
tówka miasta i powiatu. Piękny 
program słowno-muzyczny zapre-
zentowała liczna grupa uzdolnio-
nych artystycznie uczniów szkoły. 
W programie tego dnia były też 
piknik absolwentów i  uczniów, 
zwiedzanie gruntownie wyre-
montowanego budynku placów-
ki i następnie zabawa do białego 
rana.

Jadwiga Ostromecka
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CO roku w ostatnią wakacyjną 
sobotę wyrusza z Sarnak pie-

sza pielgrzymka do Leśnej Pod-
laskiej. Tegoroczną, 70. z kolei, 
poprowadził wikariusz ks. Paweł 
Grzeszek. Uczestniczyło w niej 300 
osób, większość z parafii sarnac-
kiej, ale też z  terenu dekanatu 
sarnackiego. 

Leśniańskie sanktuarium ma- 
ryjne od ponad 300 lat jest celem 
pątniczych wędrówek miesz-
kańców Podlasia. Znajduje się 
w odległości ok. 30 kilometrów 
od Sarnak, skąd od dziesięcio-
leci pielgrzymują ludzie, by zło-
żyć hołd Matce Podlasia i prosić 
Ją o potrzebne łaski. A tych, jak 
twierdzą niektórzy pątnicy, zawsze 
doznają. 

Trwa Rok Życia Konsekrowane-
go, dlatego podczas drogi modlono 
się w  intencji powołań do służ-
by Bożej, dziękowano za siostry 
i braci zakonnych oraz kapłanów 
pochodzących z parafii. Podczas 
odmawiania Różańca rozwa-

żano treści dotyczące powołania 
oraz ojczyny zaczerpnięte z  tek-
stów bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Pierwszy etap pielgrzymki, 
rozpoczęty Mszą św. o  godz. 7 
w  sarnackiej świątyni, poprzez 
Litewniki, Walim, Kornicę i Buko-
wice, zakończył się o  godz. 18 
w Leśnej Podlaskiej. Liturgię spra-
wował leśniański proboszcz o. Jan 
Tyburczy, kustosz sanktuarium. 

Później był czas na indywidual-
ną modlitwę i osobiste refleksje, 
Apel Jasnogórski i młodzieżowe 
czuwanie modlitewne. Zakończe-
niem pielgrzymki była Msza św. 
o północy, której przewodniczył 
proboszcz sarnacki, ks. Andrzej 
Jakubowicz. Oprócz pielgrzymów 
z  Sarnak uczestniczyła w  niej 
grupa parafian z  Samogoszczy 
(gm. Maciejowice w  powiecie 

garwolińskim). Oprawę muzyczną 
tradycyjnie zapewnił chór parafial-
ny z Sarnak pod kierownictwem 
organisty Janusza Kołtuniaka. 

O. Mieczysław Łacek, paulin 
pochodzący spod Zakopanego, 
wygłosił homilię, w której zaak-
centował pięć tajemnic pielgrzymki 
Maryi: do Ain Karem, gdzie udała 
się, aby pomóc św. Elżbiecie; do 
Betlejem, gdzie urodził się Jezus; 
do Egiptu, gdzie szukała bezpiecz-
nego miejsca dla swojej rodziny; do 
Jerozolimy, gdzie najpierw ofiaro-
wała Bogu swego Syna, a potem Go 
poszukiwała; wreszcie na Golgotę, 
gdzie musiała wytrwać w cierpieniu 
z powodu śmierci Syna. W odnie-
sieniu do naszego życia – należy 
wzorem Maryi zawierzyć Bogu 
wszystkie nasze codzienne spra-
wy, nawet te najtrudniejsze. Swoje 
wystąpienie zakończył śpiewająco 
– pieśnią „Nie będziesz, Matuch-
no, na nas czekać”, za co otrzymał 
spontaniczne oklaski. 

Agata Wasilewska
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Pielgrzymka do leśniańskiego sanktuarium

 Przed Rokiem Miłosierdzia 

UCZYNKI WZGLĘDEM DUSZY: STRAPIONYCH POCIESZAĆ (4)

B óg zajmuje w  moim życiu 
bardzo wysokie miejsce 
i  każdą sprawę dotyczącą 

mojego życia powierzam Jemu 
i Jego woli. Jednak zdarzają się 
takie sytuacje, na pierwszy rzut 
oka trudne do przejścia, że muszę 
wielokrotnie sprowadzać moje 
myślenie do jednego zapew-
nienia, iż Bóg się o  wszystko 
zatroszczy. Właśnie niedawno 
znalazłam się w takim położeniu, 
kiedy to wiele problemów zaczęło 
mnie przerastać i w następstwie 
powodować stres, strach, a nawet 
nocne koszmary. Martwiłam się, 
czy uda mi się ukończyć na czas 
wyznaczone zadania; zaczęłam 
podważać moje umiejętnoś- 
ci i  wątpić, czy akurat ja będę 
potrafiła sobie poradzić z  tak 

trudnym, postawionym przede 
mną wyzwaniem. 

Ciężko w takich chwilach odda-
wać te trudności Jezusowi, ale 
zaczęłam modlić się i mówić Mu, 
że ja Jemu to wszystko powie-
rzam, że Mu ufam i wiem, że chce 
dla mnie jak najlepiej. Następ-
nego dnia trafiłam w Internecie 
na filmik, w którym mężczyzna 
opowiadał o sytuacjach, w jakich 
człowiek najłatwiej się denerwuje 
i  zamartwia. Przywołał w  tym 
celu przykład z Pisma Świętego, 
w którym to Marta usługiwała 
przybyłemu do jej domu Jezuso-
wi, natomiast Maria, jej siostra, 
siedziała u stóp Jezusa, słuchając 
Jego nauki. Marta ponagliła Jezu-
sa, aby On pouczył Marię i aby ta 
pomogła jej w przygotowaniach. 

Natomiast Jezus zwrócił się do 
Marty: „Marto, Marto, troszczysz 
się i niepokoisz o wiele, a potrze-
ba [mało albo] tylko jednego”  
(Łk 10, 41-42). 

Tym, co także mnie pocieszyło, 
było to, kiedy mówca wspomniał, 
iż nie należy zbytnio przejmować 
się, kiedy dana sytuacja zaczyna 
wymykać się nam spod kontroli, 
ponieważ nie my, a Pan Bóg ją 
kontrolował już wcześniej. Dla-
tego, jeśli teraz czujesz, że nie 
potrafisz sobie z  czymś pora-
dzić, jeżeli nie ma obok Ciebie 
kogoś, kto mógłby Cię zrozu-
mieć, pocieszyć, sięgnij po Pismo 
Święte, w  którym zawarta jest 
obietnica, iż Bóg jest cały czas  
z Tobą. 

 Marta Natalia Giers

SARNAKI


