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Październik to miesiąc dla 
katolików wyjątkowy, bo 

różańcowy (7 października 
przypada wspomnienie Naj-
świętszej Maryi Panny Różań-
cowej). Modlitwa różańcowa, 
choć ze wszech miar wyjątko-
wa, jest trudna, bo wymagają-
ca skupienia i uwagi, a nawet 
pewnej pokory i  cierpliwości 
w jej praktykowaniu. Ale może 
właśnie przez to tak piękna, 
co potwierdzą osoby skupio-
ne w  tzw. różach różańco- 
wych, odmawiające ją każdego 
przecież dnia i doceniające jej  
wartość. 

To modlitwa ucząca mówić 
Bogu „tak”, jak uczyniła to 
Maryja. I to niezależnie od oko-
liczności, czy to będą dobre, 
czy złe, oczywiście z  naszej 
perspektywy, chwile w życiu. 
No bo po ludzku patrząc, czy 
Maryja nie mogła poczuć się 
zagrożona, a nawet przerażo-
na, gdy zjawił się u Niej anioł 
Gabriel? Zapewne tak, a jed-
nak nie stawiała Bogu żadnych 
barier czy żądań… Przyjęła 
Boże zamysły.

To dobra szkoła, z najwyż-
szej półki – Maryjna. 

Edyta Hartman

Dobra szkoła

Boży zamiar dotyczący ludzkiej 
natury i powołania człowieka 
nie zmienił się i  nie zmieni 

do końca świata. Droga do zba-
wienia wiedzie zasadniczo przez 
życie w małżeństwie – takie jest 
„przeznaczenie” kobiety i mężczy-
zny. Możliwe wyjątki potwierdzają 
tylko tę zasadniczą regułę. Wier-
ność prawu naturalnemu musi 
współgrać z  prawdą ludzkich 
decyzji i obietnic nawet wtedy, gdy 
słabość ludzka szuka łatwiejszych 
rozwiązań.

Przesłanie natchnionego Autora 
Księgi Rodzaju dotyczące stworze-
nia człowieka dotyka zagadnienia 
równości mężczyzny i kobiety w ich 
ludzkiej naturze, a zarazem wezwa-
nia ich do najściślejszej jedności, 
ponieważ w małżeństwie „stają się 
jednym ciałem”. Równi co do natu-
ry, a jednak odmienni co do obdaro-
wania i zadań, jakie mają spełniać, 
są sobie nawzajem potrzebni; są też 
w jakiś szczególny sposób potrzeb-
ni Bogu, który w ich ręce składa 
niezwykły dar powoływania nowe-
go życia. Zakłada to współdziała-
nie z Panem w stwarzaniu nowej 
osoby, nowego istnienia. Jezus 
w dyskusji z  faryzeuszami uczy 

i nas poprawnego odczytywania 
Słowa Bożego. Wydobywa zamysł 
Stwórcy i ukazuje pierwotny sens 
małżeństwa jako nierozerwalnej 
jedności dwojga. Bardzo zdecydo-
wanie piętnuje też fałsz ludzkich 
ustaleń, które wyraźnie naruszają 
wolę Boga. Czyniąc małżeństwo 
sakramentem, Chrystus uczy o jego 
naturalnej nierozerwalności: rozłą-
czanie „jednego ciała” jest de facto 

jego uśmierceniem! Dołączony do 
tych rozważań fragment Ewangelii 
mówiący o błogosławieniu dzieci 
i  o konieczności zajęcia postawy 
dziecka w przyjmowaniu królestwa 
Bożego ma zapewne wskazać, że 
także w trudnych sytuacjach mię-
dzy mężem a żoną trzeba z prosto-
tą i ufnością zaakceptować jasną, 
chociaż bardzo wymagającą naukę 
o nierozerwalności sakramental-
nego małżeństwa. Autor Listu do 

Hebrajczyków pomaga nam zoba-
czyć, kto stoi za taką nauką: jest 
to Syn Boży, który – współuczest-
nicząc w naszej ludzkiej naturze 
– pozwala „udoskonalić się przez 
cierpienie”. Można powiedzieć, 
że przez cierpienie zbawcze Pana 
dokonują się Jego „zaślubiny” 
z  ludzkością: Oblubieniec jedno-
czy się w  sposób nierozerwalny 
z Kościołem – Oblubienicą.

Życiowym zastosowaniem niech 
będzie dzisiaj gorąca modlitwa za 
małżonków, by byli wierni swoim 
obietnicom i sobie nawzajem; za 
przygotowujących się do małżeń-
stwa, by uczyli się odpowiedzial-
ności za siebie i za innych; za tych, 
którzy zagubili się i  zniszczyli 
swoje małżeństwo, by szukali sku-
tecznie dróg powrotu do pierwotnej 
jedności.

 Ks. Tomasz Pełszyk

w numerze: 

Boga możemy czuć czystym sercem –  
Dzień Młodzieży w Serpelicach 

Otwarcie wystawy o bł. ks. Jerzym Popiełuszce –  
relacja z Sokołowa Podlaskiego

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Znak krzyża 
powinien być zawsze 
otaczany szacunkiem 
i ukazywany światu 
w różnych miejscach 
jako znak nadziei.

Bp Tadeusz Pikus 

 (...) na początku stworzenia Bóg 
„stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: 
dlatego opuści człowiek ojca swego 
i matkę swoją i złączy się ze swoją żoną, 
i będą oboje jednym ciałem” (Mk 10, 6-8)

JAK JEZUS 
UMIŁOWAŁ 
KOŚCIÓŁ...
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W sobotę 19 września podczas 19. Pielgrzymki 
Czytelników i Przyjaciół Tygodnika Katolickie-

go „Niedziela” na Jasną Górę tradycyjnie wręczone 
zostały medale „Mater Verbi”. 

Wyróżnienie to przyznawane jest osobom i insty-
tucjom, którym dobro „Niedzieli” leży szczególnie na 
sercu, angażują się w jej kolportaż na swym terenie, 
współpracują z  gazetą, wysyłając np. materiały 
z życia wspólnoty parafialnej do lokalnej edycji – 
w naszym przypadku „Niedzieli Podlaskiej” etc.

Wśród tegorocznych laureatów znalazł się również 
przedstawiciel diecezji drohiczyńskiej – ks. Zbi-
gniew Bolewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Milejczycach. Ciekawostką 
jest, że w parafii ks. Zbigniewa jedna z parafianek –  
p. Renata co tydzień odwiedza osoby starsze, którym 
czyta na głos „Niedzielę”, w ten sposób przybliżając 
im życie Kościoła w wymiarze zarówno lokalnym, jak 
i ogólnopolskim. Jako redakcja gratulujemy inicjaty-
wy, licząc na dalszą owocną współpracę.

Edyta Hartman

II

niedziela podlaska

krótko
 Bielsk Podlaski. 17 wrześ- 

nia w parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego po Mszy św. wieczornej 
odbyło się spotkanie forma-
cyjne Ruchu Rodzin Nazare-
tańskich, w którym uczestni-
czyli członkowie, przyjaciele 
i sympatycy ruchu. Spotkania 
formacyjne będą odbywały się 
w każdy czwartek po Mszy św. 
wieczornej.

Sokołów Podlaski. 
W dniach 18-19 września 
w Domu Miłosierdzia im. 
św. Jana Pawła II odbyło się 
spotkanie podsumowujące wa-
kacyjną akcję Caritas. Uczest-
niczyli w nim kierownicy oraz 
wychowawcy, którzy w tym 
roku wzięli udział w wyjazdach 
kolonijnych oraz półkoloniach. 

Nieciecz. W dniach  
18-20 września w parafii pw. 
Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny biskup 
senior Antoni Dydycz przepro-
wadził wizytację kanoniczną.

Drohiczyn. W dniach 
18-20 września odbyły się 
rekolekcje oazowe, tzw. 
weekendowa oaza modlitwy, 
w których uczestniczyli dorośli 
oraz młodzież należąca do oazy 
oraz wszyscy, którzy pragnęli 
pogłębić swoją duchowość. 
Organizatorem był ks. Jarosław 
Błażejak – moderator diecezjal-
ny Ruchu Światło-Życie.

Domanowo. 19 września 
w diecezjalnym sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny Mat-
ki Zbawiciela miało miejsce 
jesienne czuwanie modlitew-
ne członków kółek Żywego 
Różańca i wspólnot maryjnych 
z dekanatów: bielskiego, brań-
skiego, ciechanowieckiego, 
drohiczyńskiego, hajnowskie-
go, sarnackiego, siemiatyc-
kiego oraz innych chętnych 
diecezjan. 
Ks. Krzysztof Żero
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P arafianie z Łochowa 13 września uczestniczyli 
w odpuście w  sanktuarium Matki Bożej Lore-

tańskiej w Loretto. Po porannej Eucharystii pod 
przewodnictwem ks. Piotra grupa ponad 200 osób 
wyruszyła na krótki, ale jakże piękny pielgrzymi 
szlak, by do Matki Bożej zanieść intencje swoje oraz 
swoich rodzin. Tegoroczna pielgrzymka oraz spotka-
nie w Loretto odbywało się pod hasłem: „Rodzina 
pod płaszczem Maryi”, bo to Ona uczy nas, jak żyć, to 
Ona wskazuje drogę, którą kroczyć powinny rodziny, 
wpatrując się w Tego, który uczy, jak żyć i kochać. 

Punktem kulminacyjnym pielgrzymki była Msza 
św. na placu sióstr loretanek, której przewodniczył 
abp Celestino Migliore – nuncjusz apostolski w Polsce, 
koncelebrowali arcybiskup diecezji warszawsko-pra-

skiej Henryk Hoser oraz liczni kapłani przybyli wraz 
ze swoimi grupami z różnych diecezji. 

Oprawę muzyczną podczas Eucharystii prowa-
dziła Orkiestra Koncertowa „Victoria” z parafii pw. 
Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie, a w programie 
przed i  po zakończeniu wspólnych modlitw były 
koncerty ewangelizacyjne zespołów, m.in. zespołu 
„Moja rodzina”. Chciałbym serdecznie podziękować 
tym, którzy czynnie włączyli się w prowadzenie 
naszej łochowskiej grupy, czyli młodzieży ze służby 
muzycznej oraz kierującym ruchem. Wszystkim za 
obecność, modlitwę i przyniesione intencje do Matki 
z serca dziękuję i zapraszam już za rok na wspólne 
pielgrzymowanie.

Ks. Piotr Jarosiewicz

Rodzina pod płaszczem Maryi
ŁOCHÓW – LORETTO

CZĘSTOCHOWA

Ks. Zbigniew Bolewski laureatem „Mater Verbi”

Pielgrzymka oraz spotkanie w Loretto odbywało się pod hasłem: „Rodzina pod płaszczem Maryi”

Medal „Mater Verbi” w auli „Niedzieli” 
wręczyli ks. Zbigniewowi Bolewskiemu 
metropolita częstochowski abp Wacław Depo 
i redaktor naczelna tygodnika Lidia Dudkiewicz
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P rezydent RP Andrzej Duda gościł  
18 września w Sokołowie Podla-

skim. Po przybyciu do miasta złożył 
kwiaty pod pomnikiem ks. Stanisła-
wa Brzóski, a następnie spotkał się 
z mieszkańcami. W przemówieniu 
podkreślił potrzebę uczenia się wza-
jemnego szacunku, starych wzorów 
współistnienia ludzi różnych nacji, 
religii i zawodów. Przypomniał, że 
z tych okolic pochodzi aż 100 Spra-
wiedliwych wśród Narodów Świata. 
– Trzeba znowu braterstwa ludzi, 
którzy się różnią – powiedział. 
Życzył miastu z  tak chwalebną 
historią dobrej przyszłości. Mówił 
też o polskiej emigracji i potrzebie 
zmian w kraju, dzięki którym ludzie 
nie będą wyjeżdżać. Prosił o wspar-
cie w odbudowywaniu wspólnoty 
i  budowaniu siły Polski. Zwrócił 
również uwagę na podnoszenie 
jakości życia Polaków. – Ludzie 
muszą mieć z czego żyć, wtedy prze-
trwa i państwo. Podkreślił potrzebę 
myślenia propaństwowego i wspól-

notowego, które nie będzie nasta-
wione na prywatę. Zapowiedział 
rychłe złożenie projektów ustaw 
o kwocie wolnej od podatku i wieku 
emerytalnym.

Prezydenta powitał burmistrz 
Sokołowa Podlaskiego Bogusław 
Karakula. Włodarz miasta przypo-
minał historię miasta, chwalebne 
czyny ks. Stanisława Brzóski oraz 

partyzantów II wojny światowej 
i  czasów powojennych oraz duże 
poparcie Andrzeja Dudy na terenie 
powiatu W spotkaniu uczestniczy-
li mieszkańcy Sokołowa i okolic, 
duchowni, senator Maria Koc, sena-
tor Waldemar Kraska, poseł Jacek 
Kołaczyński oraz harcerze i zespoły 
ludowe.  

 Adam Białczak

III

wiadomości

Potrzeba myślenia propaństwowego
zapraszamy

Festyn nad Bugiem.  
4 października w Putkowicach 
Nadolnych odbędzie się 3. Festyn 
„Z koniem za pan brat”. Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 9 Mszą św. 
w kościele pw. Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła w Śledziano-
wie. Po Eucharystii odbędzie się 
poświęcenie zwierząt i parada 
zaprzęgów. Zaprzęgi przejadą 
przez Śledzianów i udadzą się do 
Putkowic Nadolnych (tereny nad 
Bugiem). Zaplanowano liczne 
atrakcje i wspólną biesiadę przy 
ognisku i muzyce ludowej kapeli.
 

Hubertus. 11 października 
w parafii pw. św. Ojca Pio w Wę-
growie odbędzie się kolejne spot- 
kanie myśliwych pn. „Hubertus 
2015”. Podczas uroczystości  
Mszy św. będzie przewodniczył  
bp Tadeusz Pikus.

Rekolekcje dla kateche-
tów. W dniach 15-17 paździer-
nika w Domu Sióstr Urszulanek 
z Gandino w Nurcu Stacji odbędą 
się rekolekcje dla katechetów pn. 
„Błogosławieni miłosierni”. Ćwicze-
niom duchowym będzie przewod-
niczył ks. Jarosław Błażejak.

Duszpasterstwo nauczy- 
cieli. Spotkania nauczycieli  
z diecezjalnym duszpasterzem  
ks. Robertem Grzybowskim odbę-
dą się: 19 października o godz. 19 
w sali neokatechumenalnej przy 
kościele pw. św. Jana Bosko w So-
kołowie Podlaskim, 21 październi-
ka o godz. 18 w Ciechanowieckim 
Ośrodku Kultury i Sportu przy  
ul. Mostowej 5 w Ciechanowcu,  
26 października o godz. 19 w daw-
nej Szkole Muzycznej w Bielsku 
Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigu- 
ry 4, 27 października o godz. 19 
w Węgrowskim Ośrodku Kultury 
przy ul. Mickiewicza 4a w Węgro-
wie, 28 października o godz. 19 
w Siemiatyckim Ośrodku Kultury 
przy ul. Zaszkolnej 1 w Siemiaty-
czach i 29 października o godz. 19 
w sali konferencyjnej LO w Łocho-
wie przy ul. Wyspiańskiego 18.  
Ks. Krzysztof Żero

SOKOŁÓW PODLASKI
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Podczas spotkania z mieszkańcami

W Drohiczynie 19 września odbyło 
się spotkanie popielgrzymkowe 

Pieszej Pielgrzymki Diecezji Drohi-
czyńskiej na Jasną Górę w roku jubi-
leuszowym 25-lecia jej istnienia. 
W spotkaniu uczestniczył bp Tade-
usz Pikus. Celebrował on Euchary-
stię w katedrze pw. Trójcy Świętej 
w Drohiczynie, a w homilii przypom- 
niał o  stałej potrzebie dochodze-
nia do pełnego człowieczeństwa 
na podobieństwo Boga. – Pełnym 
obrazem człowieczeństwa są osoby 
Jezusa Chrystusa i Maryi – podkreś- 
lił Ksiądz Biskup. – Chciałbym, 
abyście byli świadkami prawdy, 
którą jest Jezus Chrystus. Będziecie 
nimi wtedy, gdy będziecie miłować 
ludzi i mieć pokorę wobec prawdy, 
mającej moc przemieniać człowieka, 
jego poglądy i postawy – mówił do 
zebranych. 

Kierownik pielgrzymki ks. Robert 
Grzybowski podziękował wszyst-
kim osobom, które przez 25 lat 

przyczyniły się do jej organizacji, 
oraz uczestniczącym w niej. Zapro-
szeni zostali kierownicy i  osoby 
związane z dziełem Pieszej Piel-
grzymki Diecezji Drohiczyńskiej na 
Jasną Górę. Podkreślił on rolę jej 
pierwszego kierownika śp. ks. Ry- 
szarda Starczewskiego, który wy- 
znaczył trasę oraz podwaliny orga-
nizacyjne. Przypomniał też kolej-
nych kierowników, którymi byli 

przed nim: ks. Józef Poskrobko, 
ks. Jarosław Redosz, ks. Krzysztof 
Kisielewicz, ks. Wiesław Niemyjski 
i ks. Janusz Bolewski. 

W auli Wyższego Seminarium 
Duchownego odbyła się godzina 
świadectw połączona z prezenta-
cją publikacji albumowych o piel-
grzymce, a po niej w ogrodach semi-
naryjnych miała miejsce agapa.

Ks. Artur Płachno

Spotkanie popielgrzymkowe
DROHICZYN
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Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w drohiczyńskiej katedrze
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Z okazji pożegnania lata w gościn-
nym Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych w Węgrowie 6 września 
odbył się 11. Międzynarodowy Tur-
niej Szachowy o Puchar św. Krzy- 
sztofa. Wzięło w nim udział 66 za- 
wodników, którzy reprezentowali 
miejscowości, takie jak: Łuków, 
Gorzów Wielkopolski, Żuków, War-
szawa, Łomża, Węgrów, Siedlce, 
Siemiatycze, Wyszków, Otwock, 
Sokołów Podlaski, Skrzeszew, 
Lublin, Mińsk Mazowiecki, Mie-
dzyrzec Podlaski, Miedzna. Cele 
turnieju to: upowszechnienie gry 
w szachy wśród dorosłych, mło-
dzieży i dzieci, rozwój zaintereso-
wań dzieci, młodzieży i dorosłych 
poprzez udział w  wydarzeniach 
sportowych i uczczenie św. Krzysz-
tofa. Organizatorzy to Parafialny 
Uczniowski Klub Sportowy „Fides” 
Wegrów i Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Jana Kochanowskie-
go w Węgrowie. 

Turniej rozpoczął się Mszą św. 
w bazylice. Następnie grano sys-
temem szwajcarskim na dystansie 
9 rund przy tempie 15 minut dla 
zawodnika. Turniej sędziował 

Józef Flaziński z Sokołowa Pod-
laskiego. Najmłodszymi zawod-
nikami byli 7-letnia Marcelina 
Łaszczuk z  Warszawy i  8-letni 
Michał Wolski. 

W kategorii do lat 13 wśród 
dziewcząt zwyciężyła Malwina 
Szewczyk, reprezentantka MUKS 
Łomżyńska Akademia Szachowa, 
II miejsce zajęła Maria Zaborow-
ska z MTSZ Mińsk Mazowiecki, 
III – Marianna Majewska z PUKS 
„Fides” Węgrów. Wśród chłopców 
zwyciężył Wiktor Kukawski repre-
zentujący MUKS Gambit Między-
rzecz Podlaski, II miejsce zajął Piotr 
Sternik z KSz Polonia Warszawa,  
III – Michał Słoniewski z Szacho-
wego Uniwersytetu z Warszawy. 
W kategorii open zwyciężył repre-
zentant Serbii Zoran Jakovljev 
z Żukowa, II miejsce zajął Janusz 
Siekański z KSz Stilon Gorzów Wiel-
kopolski, III –  zwycięzca ubiegło-
rocznego turnieju Piotr Piwowar-
czyk z SSch Szachpol Łuków. 

Organizatorzy dziękują Janu-
szowi Baum za gościnę i Józefowi 
Flazińskiemu za sędziowanie.  

Ks. Krzysztof Domaraczeńko

S łowami z tej starej harcerskiej 
piosenki można podsumować 

Instruktorskie Spotkanie Pokoleń 
Hufca ZHP Sokołów Podlaski im. 
Janusza Korczaka, które odbyło 
się w piątek 4 września z okazji 
stulecia sokołowskiego harcer-
stwa. Nie zabrakło nostalgicznych 
wspomnień, piosenek, teraźniej-
szości i przeszłości, a wszystko na 
pięknym terenie Sokołowskiego 
Domu Harcerza. 

W wydarzeniu uczestniczyło 
ponad sto osób – kilka pokoleń 
kadry hufca. Nie zabrakło wielu 
zaproszonych gości. Spotkanie 
zainaugurowały zbiórka zarządzo-
na przez hm. Jacka Szczekutka, 
dawnego oboźnego wielu obozów 
harcerskich, i  meldunek złożo-
ny obecnej komendantce hufca. 

W szeregu stanął też kapelan hufca 
ks. Tomasz Szmurło. Druhna hm. 
Bożenna Hardej ze wzruszeniem 
powitała wszystkich obecnych, 
a  szczególnie swoich poprzedni-
ków, komendantki i komendantów 
hufca – hm. Wandę Wierzchow-
ską, hm. Anielę Zemło, hm. Józefa 
Truszkowskiego, hm. Mariannę 
Naronowicz, hm. Danutę Mikołaj-
czuk, hm. Krystynę Matysiak, hm. 
Grzegorza Nowotniaka. Wspom- 
niała o tych, którzy nie mogli przy-
być na to spotkanie, oraz tych, któ-
rzy „odeszli z naszego harcerstwa 
na wieczną wartę”. Pamięć o nich 
uczczono minutą ciszy. 

Kolejne punkty programu to: 
ognisko z symbolicznym rozpale-
niem przez byłych komendantów 
hufca, mianowanymi strażnikami 

ognia, i  tradycyjnym przekaza-
niem iskry przyjaźni; wspominki, 
rozmowy, śpiewanki w harcerskim 
kręgu, spotkania w  grupach, 
smakowita grillowana kolacja 
oraz słodki deser – ciasta wypie-
ku instruktorek hufca. Późnym 

wieczorem zebrani obejrzeli film 
„Przez stulecie w  harcerskim 
mundurze”, przygotowany przez  
hm. Mieczysława Szymańskie-
go, oraz towarzyszącą projekcji 
wystawę kronik i pamiątek.

Jadwiga Ostromecka

IV

Od zuchów aż do szarż

O Puchar św. Krzysztofa
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W wydarzeniu uczestniczyło ponad sto osób – kilka pokoleń kadry hufca
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T egoroczne spotkanie, na które zaprosił  
bp Tadeusz Pikus, przebiegało pod hasłem:  
„Błogosławieni czystego serca...” i było 

wpisane w przygotowania do Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie. Przed przybyciem do 
Serpelic młodzież zgromadziła się w trzech 
kościołach: sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Sokołowie Podlaskim – młodzież z deka-
natów: sokołowskiego, węgrowskiego, 
sterdyńskiego i  łochowskiego, kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Siemiatyczach – młodzież z dekanatów: 
siemiatyckiego, drohiczyńskiego i sarnackie-
go oraz w kościele pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Brańsku – młodzież 
z dekanatów: brańskiego, ciechanowieckiego, 
bielskiego i hajnowskiego. Etap ten prowa-
dzili duszpasterze młodzieży. Odbyło się tam 
zawiązanie wspólnoty, wspólne śpiewanie 
i Droga Krzyżowa. 

 W Serpelicach na szczycie Kalwarii Pod-
laskiej odbył się ewangelizacyjny koncert 
zespołu „Wyrwani z niewoli”. Połączony był 
on ze świadectwem nawrócenia jego członków 
oraz ukazaniem przez nich wielkiego daru 
kapłaństwa i miłości innych na drodze do 
spotkania z Bogiem.

Głównym punktem spotkania była Eucha-
rystia, celebrowana przez bp. Tadeusza Piku-
sa. W homilii, nawiązując do hasła spotkania, 
powiedział on, że czystość, według zapowie-
dzi ewangelicznej, daje nadzieję na oglądanie 
samego Boga. Czystym sercem można także 

czuć Boga na co dzień, jednak grzechy i wady 
mogą temu przeszkodzić i w konsekwencji 
zaprowadzić nawet do zanegowania Jego 
obecności. Ukazując zaś symbolikę znaku 
krzyża, Ksiądz Biskup przypomniał, że należy 
go ukochać, gdyż to front wielorakiej walki, 
szczególnie zaś walki Chrystusa z Szatanem, 
a wynik tej walki niesie prawdziwy pokój. Na 
krzyżu splatają się ręce Boga i człowieka. 

Młodzież skierowała wyrazy jedności 
z Ojcem Świętym Franciszkiem. Do Serpelic 
grupy, które przybywały ze swymi duszpaste-
rzami, katechetami i nauczycielami, przywio-
zły drewniane krzyże. Bp Tadeusz poświęcił 
kopie symboli Światowych Dni Młodzieży oraz 
ich miniatury, przekazane do każdej parafii 
diecezji drohiczyńskiej, a także przywiezione 
krzyże, które wzbogaciły, istniejącą od kilku 
lat, serpelicką górę krzyży przed szczytem 
Kalwarii Podlaskiej. 

Dzień Młodzieży w  Serpelicach został 
zorganizowany przez diecezjalnego duszpa-
sterza młodzieży ks. Andrzeja Lubowickie-
go i ks. Łukasza Suszko wraz z Katolickim 
Stowarzyszeniem Młodzieży. Zaprosili oni 
do udziału i zapisywania się na Światowe 
Dni Młodzieży. Oprawę muzyczną zapewniły 
Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej, 
a  każdy z  uczestników otrzymał też sym-
boliczne znaki, przypominające o potrzebie 
czystości serca. Spotkanie zakończyło bło-
gosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego. 

Jan Krakowski

V

o i dla młodych

BOGA MOŻEMY CZUĆ CZYSTYM SERCEM

Poświęcone przez bp. Tadeusza Pikusa krzyże wzbogaciły serpelicką górę krzyży  
przed szczytem Kalwarii Podlaskiej

Ponad 1200 młodych ludzi,  
głównie gimnazjalistów 

i uczniów szkół średnich,  
przybyło na kolejny Dzień  

Młodzieży Diecezji Drohiczyń-
skiej, który odbył się 14 września, 

w święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego, na Kalwarii Podlaskiej 

w Serpelicach nad Bugiem
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Krzyż górował nad uczestnikami spotkania

Koncert ewangelizacyjny zespołu  
„Wyrwani z niewoli”
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M ontażem słowno-muzycz-
nym„Pociąg na wschód” 

zdolna, siemiatycka młodzież 
rozpoczęła uroczystsze obchody 
Dnia Sybiraka w Siemiatyczach. 
W  kościele pw. św. Andrzeja 
Boboli usłyszeć można było pieś- 
ni religijne i patriotyczne, poezję 
i  wspomnienia Sybiraków, ich 
listy opisujące życie na wygna- 
niu i boleść duszy oderwanej od 
rodziny i Ojczyzny. Każda pieśń, 
jak „Matko Katyńska i  Ostro-
bramska”, „Czy ta polska krew na- 
szym skarbem jest”, była wykonana 
z wielkim artyzmem i delikatnoś- 
cią wyrażającą szacunek do 
losów Polski i Polaków. Koncert 
w wykonaniu scholi parafialnej 
został przygotowany pod okiem 
organisty Łukasza Kraujutowi-
cza. – Te pieśni odkryły w nas 
wspomnienia bolesne i ciemne –  
mówił Leszek Różański, prezes 
Koła Związku Sybiraków w Sie-
miatyczach, dziękując mło-
dym wykonawcom w  imieniu  
Sybiraków.

W kościele, gdzie była spra-
wowana Msza św. w  intencji 
Sybiraków i  ofiar reżimu stali-
nowskiego, zebrali się mieszkań-
cy Siemiatycz, poczty sztanda-
rowe, delegacje zakładów pracy 

i instytucji, przedstawiciele władz 
powiatu, miasta i gminy. Eucha-
rystii przewodniczył ks. Rafał 
Zbucki, razem z nim przy ołtarzu 
stanęli ks. Tadeusz Kocuk i ks. Łu- 
kasz Suszko. Homilię wygłosił 
proboszcz parafii pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła ks. Jó- 
zef Grzeszczuk, który zwracał 
uwagę na to, czego mamy uczyć 
się od Sybiraków. – Mamy uczyć 

się od nich odpowiedzialności za 
rodziny, wierności, gościnności 
wobec innych ludzi, mamy uczyć 
się postawy matki Sybiraczki, 
która nieraz życie oddawała, by 
ratować swoje dzieci i  ratować 
innych ludzi. Kapłan opowie-
dział wiernym historię mężczy-
zny, który został w Polsce, kiedy 
całą jego rodzinę wywieziono na 
Sybir. Człowiek ten z własnej woli 

pojechał na Syberie, by być razem 
z żoną, razem z rodziną. – Choć 
decyzję tę opłacił życiem, to jego 
postawa może być wzorem dla 
współczesnych małżonków – pod-
sumował.

Po Mszy św. w  uroczystym 
pochodzie wierni przeszli pod 
krzyż Sybiraka Ziemi Siemia-
tyckiej. Głos zabrał burmistrz 
Siemiatycz Piotr Siniakowicz, 

W niedzielę 13 września w Ło- 
chowie miała miejsce uro-

czystość odsłonięcia pomnika 
żołnierza niezłomnego – por. Hie- 
ronima Piotrowskiego ps. „Jur”. 
Uroczystości rozpoczęły się 
Mszą św. w  kościele parafial-
nym w  Łochowie, celebrowaną 
przez biskupa seniora Antoniego 
Dydycza. Następnie uczestnicy 
uroczystości udali się na miej-
sce odsłonięcia pomnika przy ul. 
Armii Krajowej. W asyście Kom-
panii Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego odbyła się główna cere-
monia odsłonięcia i poświęcenia 

pomnika. Wśród zaproszonych 
gości była m.in. rodzina Hiero-
nima Piotrowskiego, przybyli też 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych oraz mieszkańcy Łocho-
wa i okolic.

Pomysłodawcą i  inicjatorem 
budowy był dyrektor Miejskie-
go i Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łochowie Artur Lis. W łochow-
skim MiGOK-u często mają miejsce 
imprezy i  spotkania okolicznoś- 
ciowe, na których popularyzuje 
się wiedzę o najnowszej historii 
Polski. Na jednej z nich – Retro-
spektywie Festiwalu Filmów Doku-

mentalnych „Niepokorni”, „Nie-
złomni, Wyklęci”, która odbyła 
się 28 lutego br., zaprezentowano 
popiersie „Jura” autorstwa Toma-
sza Gorzkowskiego. Przy wspar-
ciu wielu sponsorów, m.in. Banku 
Zachodniego WBK i Stowarzysze-
nia Artystycznego Makata, popier-
sie to stało się częścią pomnika 
upamiętniającego lokalnego bo- 
hatera. Miejsce usytuowania pom- 
nika zostało starannie dobra- 
ne, ponieważ to skwer kończący  
ul. Armii Krajowej w Łochowie, 
przy parku miejskim „Dębinka”.

 Ks. Piotr Jarosiewicz

VI
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Uczmy się od Sybiraków

Odsłonięcie pomnika
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SIEMIATYCZE

ŁOCHÓW

Druga część uroczystości miała miejsce przy krzyżu Sybiraka Ziemi Siemiatyckiej

W Łochowie stanął pomnik  
por. Hieronima Piotrowskiego  
ps. „Jur”
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Na początku spotkania sena-
tor Maria Koc zwróciła 
uwagę na przedziwny 

zbieg okoliczności – w  dzień 
otwarcia wystawy w Sokołowie 
we Francji zakończył się proces 
o uznanie cudu, który dokonał 
się w  tym kraju za pośrednic-
twem ks. Jerzego Popiełuszki. 
Jest to znaczący krok w drodze 
do otwarcia procesu kanoniza-
cyjnego kapelana warszawskiej 
„Solidarności”. Jednocześnie 
dzień 14 września to 68. rocznica 
urodzin ks. Jerzego i 3. rocznica 
uzdrowienia Françoisa Audelana, 
który chorował na przewlekłą 
białaczkę szpikową i  za wsta-
wiennictwem księdza miał zostać 
z niej uzdrowiony. 

 Po modlitwie poprowadzonej 
przez proboszcza ks. Stanisława 
Stachala Arkadiusz Czartoryski, 
poseł PiS z okręgu siedleckiego, 
podziękował za obecność mło-
dzieży, wychowawcom i wszyst-
kim zgromadzonym. Przedstawił 
przygotowaną przez siebie prezen-
tację multimedialną o niezwyk- 
le zasłużonym życiu i męczeń-

stwie ks. Jerzego. Wspominał 
też innych księży związanych 
z  opozycją, a  zamordowanych 
w 1989 r. przez tzw. nieznanych 
sprawców – ks. Stefana Niedzie-
laka, ks. Stanisława Suchowolca 
i ks. Sylwestra Zycha. W czasie 
prezentowania przygotowane-
go materiału odwoływał się do 
swoich osobistych wspomnień 
z czasów kapłańskiej posługi ks. 
Jerzego: lat pierwszej „Solidarno-
ści”, wprowadzenia stanu wojen-
nego przez Wojciecha Jaruzelskie-
go, patriotycznych zgromadzeń.  
– Myśmy tymi wydarzeniami żyli, 
bo chcieliśmy, żeby Polska była 
wolna – mówił. Przypomniał, że 
ks. Popiełuszko apelował: „Zło 
dobrem zwyciężaj”. Prezentację 
zakończył kolejnym przesłaniem 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, żeby 
być wolnym od żądzy odwetu 
i przemocy. 

O bohaterze wystawy mówił 
też Maciej Wąż, sokołowianin, 
działacz opozycji niepodleg- 
łościowej. Wspominał swoje 
uczestnictwo w Mszach św. za 
Ojczyznę w kościele pw. św. Sta-

nisława Kostki na Żoliborzu, 
gdzie wikariuszem był ks. Jerzy, 
a także udział w jego pogrzebie, 
który, według obliczeń IPN-u, 
zgromadził ok. 800 tys. uczestni-
ków. Przypomniał też, że bardzo 
bliskim znajomym bohaterskie-
go kapłana był ks. Stanisław Fal-
kowski, emerytowany proboszcz 
z Niecieczy, niegdyś kapelan rol-
niczej „Solidarności”, zaangażo-
wany w działalność opozycyjną 
od połowy lat 70. XX wieku. 
Obecnie w Niecieczy znajduje się 
pomnik bł. ks. Jerzego. Wypowia-
dali się też inni uczestnicy zgro-
madzenia, po czym był czas na 
zapoznanie się z fotografiami –  
pogrupowanymi tematycznie na 
kilkudziesięciu planszach. 

Organizatorami wystawy są: 
Sokołowski Ośrodek Kultury, para-
fia pw. św. Jana Bosko w Soko-
łowie Podlaskim oraz komisje 
zakładowe NSZZ „Solidarność” 
z terenu miasta. Wystawa czynna 
będzie do 27 września. Kolejnym 
etapem ekspozycji jest Węgrów – 
parafia poklasztorna. 

 Jadwiga Ostromecka

VII

wydarzenia

OTWARCIE WYSTAWY O BŁ. KS. JERZYM POPIEŁUSZCE
W poniedziałek 14 września w kościele pw. św. Jana Bosko w Sokołowie 
Podlaskim otwarto wystawę fotograficzną pt. „Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 
(1947-84)”. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści – senatorowie 
Maria Koc i Waldemar Kraska oraz poseł  Arkadiusz Czartoryski, 
burmistrz Bogusław Karakula, przedstawiciele organizatorów, 
mieszkańcy miasta, w tym opozycjoniści z lat PRL, uczniowie gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych, dla których była to lekcja historii najnowszej
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Fotografie pogrupowane tematycznie na kilkudziesięciu planszach wzbudziły zainteresowanie oglądających
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który dziękował Sybirakom za 
świadectwo życia będące lekcją 
historii. Apelował, byśmy nigdy 
nie zapomnieli o okrucieństwach, 
które dotknęły naszych rodaków, 
dodając, że dziś każdy z nas jest 
odpowiedzialny za pokój na świe-
cie. Przedstawiciele lokalnej spo-
łeczności oddali hołd Sybirakom, 
składając kwiaty pod obeliskiem 
i zapalając znicze. 

Prezes Koła Związku Sybira-
ków w Siemiatyczach podzięko-
wał zebranym za udział w uro- 
czystościach, w szczególny spo-
sób dziękował młodzieży zarów-
no zebranej przy pomniku, jak 
i licznej grupie, która brała udział 
w Marszu Żywej Pamięci Polskie-
go Sybiru w Białymstoku.

W tym samym dniu w Siemia-
tyckim Ośrodku Kultury miały 
miejsce prelekcja i  otwarcie 
wystawy IPN Białystok „Rdzawe 
druty od Ojczyzny dzielą nas... 
internowani w latach 1944-47”. 

W Siemiatyczach uroczyste 
obchody Dnia Sybiraka trady-
cyjnie organizowane są w  cza-
sie, gdy wspominamy rocznicę 
napaści Związku Radzieckiego 
na Polskę. 

 Agnieszka Bolewska-Iwaniuk
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W Sokołowskiem Ośrodku Kul-
tury 16 września odbyły się 

11. Integracyjne Sokołowskie 
Spotkania Muzyczno-Taneczne 
zorganizowane przez Środowi-
skowy Dom Samopomocy oraz 
Stowarzyszenie „Być i  żyć” 
w  Sokołowie Podlaskim. Swoje 
programy muzyczne i  teatralne 
zaprezentowali pensjonariusze 
20 ośrodków pomocy społecznej 
zarówno dla dzieci, jak i  osób 
dorosłych, prowadzonych przez 
różne podmioty na terenie woje-
wództwa mazowieckiego. 

Kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy w  Sokoło-
wie Podlaskim Edyta Zajadacz 
powiedziała, że artyści, którzy 
zaprezentowali się na tym spot- 
kaniu, chcieli przekonać, że nie 
ma ich i naszego świata, ale jest 
jeden, i dla wszystkich świeci to 
samo słońce. – Ludzie niepeł-
nosprawni mają swoje marze-
nia, potrzeby bliskości i miłości. 
Mówią o potrzebie bycia razem. 
Chcemy się dobrze bawić na 
tych spotkaniach oraz dostrzec, 

zauważyć i  nagrodzić talenty 
osób niepełnosprawnych. Chcemy 
też promować ich małe sukcesy 
i  zachęcać, aby stawiali sobie 
wymagania i  poprzeczki oraz 
dążyli do ich realizacji. Osoby 
niepełnosprawne bardzo prze-
żywają spotkania integracyjne. 
Przygotowują się do nich przez 
kilka tygodni. Widzimy tutaj 
zaangażowanie i emocje na sce-

nie. Pokazują, jak jest to dla nich 
ważne przeżycie. Przez długi czas 
dzielą się refleksjami, komentując 
to, co przeżyli i kogo spotkali – 
podkreśliła. 

Występem zespołu muzyczne-
go oraz scenkami teatralnymi 
spotkanie ubogaciła młodzież 
Zespołu Szkół nr 1 w  Sokoło-
wie Podlaskim, która również 
pełniła posługę wolontariu-

szy. Wzięli w nim udział także 
dyrektorzy i personel placówek, 
władze powiatowe i  miejskie 
oraz duchowni z  dziekanem  
sokołowskim. 

Specjalnym gościem był bp Ta- 
deusz Pikus, który gratulując 
organizatorom inicjatywy, powie-
dział, że oprócz słów i muzyki 
na tym spotkaniu jest coś wię-
cej. – Jest coś ważniejszego niż 
słowa i muzyka. To jest miłość. 
O miłości mówi się tylko sercem. 
Jeżeli serce mówi, to wtedy słowa 
i czyny są inne. Jesteśmy wtedy 
oddani drugiemu człowiekowi. 
Ale wtedy także my przyjmujemy 
drugiego człowieka mową serca. 
(...) Nie ma na świecie człowieka, 
który nie potrzebowałby pomocy. 
I nie ma też na świecie człowieka, 
który nie mógłby pomóc drugie-
mu. Miłość i mowa serca to nieść 
pomoc drugiemu i przyjmować ją 
od niego – zaznaczył. 

11. Integracyjne Sokołowskie 
Spotkania Muzyczno-Taneczne 
zakończyła plenerowa agapa. 

Ks. Artur Płachno
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UCZYNKI WZGLĘDEM DUSZY: KRZYWDY CIERPLIWIE ZNOSIĆ… (5)

Po raz kolejny ktoś oskarżył 
mnie o kłamstwo... Dał mi 
odczuć, że znowu coś nie 

tak... Wczoraj sąsiad worał się 
w  moją ziemię... A  koleżanka 
w pracy znów przypisała sukces 
tylko sobie... Czy chrześcijanin to 
ten, który spuści głowę, „zniesie 
cierpliwie taką krzywdę” i nawet 
nic nie powie? Czy o to chodzi? 
Jak z  tego wybrnąć? Jaki efekt 
przyniesie kłótnia? 

Owocem zaś Ducha jest cierp- 
liwość... 

To znaczy, że siedem razy 
wybaczać? „Nie mówię Ci siedem, 
ale siedemdziesiąt siedem”, czyli 

w nieskończoność – słyszymy od 
Pana. To takie trudne. 

Kiedy czytam książki hagiogra-
ficzne (o życiu świętych), zawsze 
myślę, jak wiele owoców Ducha 
wypracowali w sobie. A jak sobie 
radzili z cierpieniem zadawanym 
im przez drugiego człowieka?  
Św. s. Faustyna była wdzięczna 
tym, którzy ją poniżali, oskarżali 
czy w jakikolwiek sposób krzyw-
dzili, bo wtedy wiedziała, nad 
czym ma jeszcze pracować. Św. Jan  
Bosko, gdy ciągle go przeganiano 
z miasta, bo chłopcy byli hałaś- 
liwi, powtarzał: „Przesadzana 
kapusta lepiej rośnie”. 

Może właśnie każda krzyw-
da jest darem od Pana dla mnie. 
Trzeba przyjąć ją z pokorą i pytać: 
Czego chcesz mnie, Panie Jezu, 
teraz nauczyć? Co przygotowałeś 
tym razem? Co zrobiłbyś na moim 
miejscu? 

Pragnę się uczyć przyjmować cier-
pienie i każdą krzywdę, jaka mnie 
spotka, szczególnie, że wiem, dokąd 
to prowadzi. Chcę się uczyć krzywdy 
cierpliwie znosić nie na zasadzie, 
że stanę na środku, a wy będziecie 
mnie bić. Chcę je nie tyle znosić, 
co przyjmować z Miłości, bo kiedy 
wszystko się skończy, Ona zostanie...
 Iwona Mergo-Golatowska
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