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Jezu, Ty naprawdę jesteś! –
Seminaryjny Wieczór Wiary
Darz Bór w Węgrowie!
Czuwanie kół Żywego Różańca

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Ważne, aby każdy z nas
umiał przyjmować pomoc,
ale umiał też pomagać
na tyle, na ile jest to możliwe. Na tym właściwie
polega miłość.
Bp Tadeusz Pikus

istopad jest miesiącem szczególLzadumy
nej pamięci o zmarłych. To czas
nad życiem ludzkim, prze-

mijaniem i wiecznością. Częściej
odwiedzamy cmentarze, porządkując groby bliskich. Pamiętamy
o nich także w naszych modlitwach. W dniach 1-8 listopada za
nawiedzenie cmentarza możemy
zyskać odpust zupełny i ofiarować
go za zmarłych.
W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół cieszy się z faktu, że
wielu zmarłych przebywa już w niebie u Boga. Następnego dnia – we
wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych pamięta o tych, którzy
w czyśćcu przygotowują się do
chwały nieba, i zaprasza nas do
modlitwy w intencji potrzebujących
pomocy. To wyraz duchowej solidarności, wynikającej z prawdy o świętych obcowaniu. Nasza modlitwa
wyprasza im Boże miłosierdzie,
a ich wstawiennictwo u Boga
wyjedna nam szczęśliwą śmierć.
W tym czasie refleksji i zadumy
nad przemijaniem ludzkiego życia
prośmy Boga, abyśmy w każdej
chwili naszego życia byli przygotowani na spotkanie z Nim. Jeśli
będziemy starali się dobrze realizować powszechne powołanie do
świętości, to spotkanie nie będzie
tragedią, ale radością.
Ks. Krzysztof Żero

www.niedziela.pl

AŻ TAK SZCZĘŚLIWI…!
K

amienie szlachetne kojarzone są najczęściej z ozdobami,
chociaż w rzeczywistości mają
bardzo często również wartość
użytkową. Najbardziej chyba znany
i ceniony diament ze względu na
swą twardość jest tego dobitnym
przykładem. By diament stał się
brylantem i znalazł miejsce w drogocennej kolii, musi przejść proces
szlifowania. Efektem są regularne
kształty i cudowny blask – wszystko to jednak za cenę utraty znacznej części kamienia. W obrazie tym
możemy znaleźć daleką analogię
do formowania świętych ludzi, których Pan Bóg przyjmuje jako swoją
najpiękniejszą ozdobę.
Apokalipsa św. Jana Apostoła
ukazuje nam „wielki tłum, którego
nikt nie mógł policzyć”, przybywający zewsząd, by stanąć wobec
Boga. Ojciec Niebieski i Baranek
przyjmują pochwalne pieśni od
odzianych w białe szaty i trzymających w swych rękach palmy
– znak zwycięstwa. Krew Baranka
wylana na krzyżu sprawiła, że są
czyści, obmyci z win, jaśniejący
łaską. Jest to swoiste preludium

do zamknięcia dziejów świata, jaki
znamy z ziemskiej perspektywy,
otwarcia natomiast zupełnie nowej
rzeczywistości, jaką jest wieczne
szczęście w niebie. Jezus w Kazaniu na Górze ukazał niejako dwie
strony tej samej prawdy: Bóg
nagradza na miarę swojej hojności (czyli bez miary! ) to, co po ludzku jest bardzo trudne, bolesne,
wymagające wielkiego wysiłku –
ubóstwo duchowe, cichość, miłosierdzie, czystość serca... Jedno
krótkie słowo – „błogosławieni”
– staje się kluczem do odczytania planów Bożych. Szczęśliwi
już teraz są ci, którzy odczytują
wolę Ojca i poddają się formowaniu duchowemu, „szlifowaniu”
i „odcinaniu” tego, co nie zgadza
się z nauką Ewangelii. Musi temu
towarzyszyć świadomość zawarta
w dzisiejszym drugim czytaniu:
„obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,
ale jeszcze się nie ujawniło, czym
będziemy”. Człowiek winien być
otwarty na nieskończoną Dobroć
i Łaskę, gotowy na przyjęcie tego,
czego rozum nie jest w stanie
pojąć.

Graziako

Przed nami
wieczność

Umiłowani, obecnie
jesteśmy dziećmi
Bożymi, ale jeszcze
się nie ujawniło,
czym będziemy
(1 J 3, 2)
Stając przy grobach naszych bliskich, chcemy doświadczyć prawdy,
jaką ukazuje Słowo Boże. Pragniemy
zobaczyć ich w przeogromnej liczbie
zbawionych i przeżyć ze wzruszeniem fakt, że my również (wszyscy
bez wyjątku! ) jesteśmy tam wezwani – zaproszeni do świętości! By tak
się stało, musimy przyjąć zasady
duchowego wysiłku, który oznacza
codzienne zmaganie się z wadami
i pokusami oraz nieustanne ćwiczenie się w spełnianiu dobra wobec
bliźnich. „Brylant” świętości jest
niewątpliwie w zasięgu każdego
człowieka. Błogosławionymi, którzy go posiedli, czyli szczęśliwymi,
możemy być również my…!

Ks. Tomasz Pełszyk
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Nurzec Stacja. W dniach
15-17 października w Domu
Sióstr Urszulanek z Gandino
w Nurcu Stacji odbyły się
rekolekcje dla katechetów
pt. „Błogosławieni miłosierni”.
Sokołów Podlaski. 16 października Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II świętował
45-lecie swojej działalności.
Mszy św. w kościele pw. św. Jana
Bosko przewodniczył bp Tadeusz Pikus. Dalsza część obchodów rocznicowych odbywała się
w szkole.
W dniach 16, 18, 19 i 20 października bp Tadeusz
Pikus przeprowadził wizytacją
kanoniczną w parafii pw.
św. Jana Bosko w Sokołowie
Podlaskim.
19 października w sali neokatechumenalnej przy kościele
pw. św. Jana Bosko odbyło się
spotkania nauczycieli z diecezjalnym duszpasterzem
ks. Robertem Grzybowskim.
Węgrów. 16 października
po Mszy św. wieczornej w bazylice mniejszej odbyło się spotkanie pt. „Bazylika pełna wiary”.
18 października w parafii
klasztornej odbył się koncert
zorganizowany przez ks. Romualda Koska i Mieczysława
Osiadacza, upamiętniający
osobę długoletniego organisty
węgrowskiego Tadeusza Dunaja. Wystąpili: Hanna Kruszewska
– sopran, Mariola Bączek –
mezzosopran, Jakub Kozub –
tenor, Mieczysław Osiadacz –
akompaniament i chór węgrowski „Concentus”.
Ks. Krzysztof Żero

II

Piąta świetlica socjoterapeutyczna Caritas
piąta już świetlica socjoterapeutyczna
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej została otwarta
Kweolejna,
wtorek 13 października w Węgrowie, w budynku,
w którym mieściło się biuro śp. senatora Henryka
Górskiego. Podobne funkcjonują w Bielsku Podlaskim,
Siemiatyczach, Rudce i Sokołowie Podlaskim. Swojej
własnej doczekały się także dzieci z Węgrowa, które
będą mogły przebywać na świetlicy od poniedziałku
do piątku, przez cztery godziny dziennie. Będzie
to czas nauki i zabawy. Czas wolny, ale połączony
z aktywnością ruchową i przede wszystkim z możliwością przebywania z rówieśnikami. Jak podkreśla
ks. Łukasz Gołębiewski, dyrektor Caritas Diecezji
Drohiczyńskiej, misją osób zaangażowanych w budowę świetlic, a potem pracujących na rzecz dzieci,
jest wychowanie ich w wierze i nauka dzielenia się
dobrem. – Główną misją Caritas jest niesienie bezinteresownej pomocy dzieciom, które jak nikt inny
umieją okazać szczerość, chociażby poprzez uśmiech
czy później – chęć bycia wolontariuszem – dodaje.
Radości z otwarcia kolejnej świetlicy socjoterapeutycznej na terenie diecezji nie krył również
bp Tadeusz Pikus, który mówił o niezwykle ważnej
roli, jaką pełni Caritas zarówno w procesie wychowania dzieci, jak i niesienia pomocy tym najbardziej
potrzebującym.

Karolina Skibniewska

Jabłonna Lacka. 13 października odbyła się uroczystość
pogrzebowa śp. ks. kan. Edmunda Tararuja (zmarł 10 października w Domu św. Antoniego
w Drohiczynie). Mszy św. koncelebrowanej w kościele parafialnym przewodniczył bp Tadeusz
Pikus, kazanie wygłosił biskup
senior Antoni Dydycz.

W otwarciu świetlicy uczestniczyło wiele osób

Warto też podkreślić, że być może już niebawem
budynek, w którym mieści się świetlica, zostanie
gruntownie wyremontowany. – Pojawiła się chęć współpracy z wielu stron, zarówno samorządu lokalnego,
jak i województwa mazowieckiego, ale też możliwości
dofinansowania, dlatego wierzymy, że nie będą to
obietnice bez pokrycia – mówi ks. Gołębiewski.
W otwarciu świetlicy w Węgrowie uczestniczyli bp Tadeusz Pikus, kapłani wszystkich węgrowskich parafii,
władze samorządu lokalnego i wojewódzkiego oraz
zaproszeni goście. Kierownikiem węgrowskiej świetlicy
będzie Monika Kałuska.
Karolina Skibniewska

SOKOŁÓW PODLASKI

Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie III Wieku
Galerii DOM Sokołowskiego Ośrodka Kultury
WUniwersytetu
8 października rozpoczął się kolejny rok akademicki
III Wieku. Przybyłych powitała Alina

Symanowicz, zastępca dyrektora SOK. Jak na inaugurację przystało, odśpiewano „Gaudeamus igitur”. Ponad
130 studentek i studentów uniwersytetu odśpiewało
ten tradycyjny utwór wraz z zespołem „Voci Cantami”
działającym przy Sokołowskim Ośrodku Kultury pod
przewodnictwem Bożeny Kaczmarek. Zespół zaśpiewał jeszcze dwie piosenki z programu poświęconemu
Stanisławowi Moniuszce.
Gościem specjalnym i pierwszym w tym roku wykładowcą uniwersytetu była Anna Seniuk, aktorka i profesor w Szkole Teatralnej. Aktualnie pracuje w Teatrze
Narodowym i Akademii Teatralnej. Pani Anna pierwsze
kroki w zawodzie stawiała w Teatrze Starym w Krakowie, gdzie także studiowała w szkole aktorskiej. Witając
się ze słuchaczami, opowiedziała kilka słów o sobie
i kilka humorystycznych sytuacji z życia codziennego,
ze spotkań z widzami w sklepie czy na ulicy.
W części oficjalnej wystąpienia Anny Seniuk usłyszeliśmy program „Poezja – portret kobiety”, w którym
znalazły się wybrane przez nią bardziej lub mniej znane
wiersze pisane przez poetki i poetów, a poświęcone
kobietom. Wśród autorów usłyszeliśmy m.in.: Wisławę Szymborską, Zbigniewa Herbetra, ks. Jana Twar-
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Lech Zakrzewski

krótko

WĘGRÓW

W imieniu studentów za wykład podziękowała,
jak zwykle wierszem, „sokołowska Hanka
Bielicka”, czyli Danuta Kalinowska

dowskiego, Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, jeden
z liryków Władysława Broniewskiego oraz Ludwika
Jerzego Kerna.
W imieniu studentów za wykład podziękowała, jak
zwykle wierszem, „sokołowska Hanka Bielicka”, czyli
Danuta Kalinowska, która przekazała Annie Seniuk
jeden ze swoich tomików wierszy.
Publiczność gromkimi brawami pożegnała wykładowczynię inauguracji roku akademickiego z nadzieją
kolejnego przyjazdu Anny Seniuk do Sokołowa Podlaskiego.
Lech Zakrzewski
www.niedziela.pl

wiadomości

DROHICZYN

zapraszamy

Jezu, Ty naprawdę jesteś!

Kurs lektorski. 14 listopada
rozpocznie się kurs formacyjny dla
przyszłych lektorów. Pierwsze
spotkanie odbędzie się o godz. 10
w budynkach WSD w Drohiczynie.
Więcej informacji: ks. T. Syczewski, tel. 506-182-036, e-mail:
tsyczewski@drohiczynska.pl,
ks. M. Szymanik, tel. 698-143-022,
e-mail: xszymanik@wp.pl.

zajęło się kleryckie koło Ruchu Światło-Życie, a szczególnie alumni I roku.
Młodzież zaczęła się zjeżdżać już o godz. 19.30, aby
móc w luźnej atmosferze porozmawiać z klerykami.
Modlitwa rozpoczęła się o godz. 20 pantomimą, która
wprowadziła w temat adoracji. Tematem przewodnim
spotkania były słowa: „Jezu, Ty naprawdę jesteś”.
Próbowaliśmy uświadomić sobie, co w naszym życiu
przysłania nam Jezusa. Wyraziliśmy to poprzez zapisanie naszych wniosków na kartkach ze zdjęciem
czarnych okularów. Następnie w symbolicznej procesji
najpierw wrzuciliśmy nasze „czarne okulary” do kosza,
a potem każdy po krótkiej osobistej modlitwie przez
Najświętszym Sakramentem wsypał szczyptę kadzidła do trybularza. Chcieliśmy wyrazić przez to, że nie
chcemy kroczyć drogą życia po ciemku, ale odrzucić
to wszystko, co zasłania nam Chrystusa. Była to symboliczna deklaracja, że pragniemy kroczyć przez życie
w Jego światłości.
Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem
i wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
Przy wyjściu każdy mógł wylosować fragment z Pisma
Świętego. Adoracje dla młodzieży męskiej odbywają

Al. Grzegorz Konopacki

kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w DroWSeminaryjnych
hiczynie 15 października odbył się pierwszy z cyklu
Wieczorów Wiary. Przygotowaniami

Uczestnicy Seminaryjnego Wieczoru Wiary

się w każdy trzeci czwartek miesiąca w budynku drohiczyńskiego seminarium. Celem naszych comiesięcznych spotkań jest umożliwienie młodzieży spotkania
z żywym Jezusem.
Szczególne podziękowania należą się księżom, którzy przywieźli młodzież m.in. z Siemiatycz, Węgrowa,
Starejwsi i Drohiczyna. Serdecznie zapraszamy na
kolejną adorację, która odbędzie się już 19 listopada.
Al. Grzegorz Konopacki

SIEMIATYCZE

Oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował – a ty?
pierwsza sesja Diecezjalnej Szkoły Animatora. Przeżywaliśmy ten
czas, rozważając prawdy dotyczące
Jezusa Chrystusa, jedynego Pana
i Zbawiciela.
Ks. Dariusz Kucharek, moderator
odpowiedzialny za DSA w naszej diecezji, przedstawił omawiane treści
od strony dogmatycznej. Natomiast
w sobotę braliśmy udział w warsztatach związanych z posługą animatora grupy na oazach wakacyjnych.
Swoim doświadczeniem i świadectwem dzieliła się animatorka Ewe-

lina Wiercińska. Również tego dnia
al. Grzegorz Konopacki przybliżył
zagadnienia związane z Liturgią,
jednym z podstawowych charyzmatów ruchu. Centralnym punktem
była wspólna Eucharystia, którą
wraz z nami przeżywały siostry karmelitanki. Przez wspólną modlitwę
i świadectwo obecności ukazały,
za kim poszły i gdzie zmierzają.
Jezus prowadzi do świętości, do
Boga Ojca.
W niedzielny poranek, po Eucharystii, ks. Dariusz przeprowadził
blog biblijny. Trzeba wchodzić na
głębiny Słowa Bożego, by zacząć
nim żyć i dzielić się z innymi swoim

doświadczeniem. Animator nie
może przekazywać tylko wiedzy
i informacji o wierze, ale przekazywać to, czym sam żyje.
Charakterystycznym momentem duchowości Ruchu Światło-Życie jest dążenie do zjednoczenia
z Jezusem Chrystusem – Mesjaszem
– Pomazańcem, czyli Tym, który
przyszedł, aby służyć i życie oddać,
by wypełnić wolę Ojca i zrealizować
Jego plan zbawienia. Ten biblijny
obraz Chrystusa Sługi znajduje
się w centrum duchowości Ruchu
Światło-Życie i określa jego ideał
formacyjny. 

Al. Grzegorz Konopacki

Intencje modlitewne dla członków Żywego i Nieustającego Różańca
Diecezji Drohiczyńskiej na listopad
= O powstrzymanie działań wojennych między narodami i nienawiści do chrześcijan
=O rozwijanie postaw miłosierdzia
=W intencji zbliżających się Światowych Dni Młodzieży
Duszpasterstwo Wspólnot Maryjnych Diecezji Drohiczyńskiej
www.niedziela.pl

Bożena Sztajner/Niedziela

2-4 października w Domu
Rekolekcyjnym Sióstr KarmeliWtanekdniach
w Siemiatyczach odbyła się

Duszpasterstwo nauczycieli.
Spotkania nauczycieli z ich
diecezjalnym duszpasterzem
ks. Robertem Grzybowskim odbędą
się: 16 listopada o godz. 19 w sali
neokatechumenalnej przy kościele
pw. św. Jana Bosko w Sokołowie
Podlaskim, 18 listopada o godz. 19
w Siemiatyckim Ośrodka Kultury
przy ul. Zaszkolnej 1, 23 listopada
o godz. 19 w dawnej Szkole Muzycznej w Bielsku Podlaskim przy
ul. Żwirki i Wigury 4, 24 listopada
o godz. 19 w Węgrowskim Ośrodku
Kultury przy ul. Mickiewicza 4a,
25 listopada o godz. 18 w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury
i Sportu przy ul. Mostowej 5
i 26 listopada o godz. 19 w sali
konferencyjnej LO w Łochowie przy
ul. Wyspiańskiego 18.
Msza św. za zmarłych kapłanów. 18 listopada w Czeremsze
o godz. 17 zostanie odprawiona
Msza św. za zmarłych kapłanów naszej diecezji. Koncelebrze przewodniczył będzie bp Tadeusz Pikus.
Rekolekcje formacyjne.
W dniach 27-29 listopada w Nadbużańskim Ośrodku Ewangelizacji
w Drohiczynie odbędą się rekolekcje formacyjne KSM oraz stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. Zapisy i informacje
w biurze KSM, ul. Kościelna 10,
17-312 Drohiczyn, tel. (85) 655-77-55, e-mail: ksm@ksm-drohiczyn.pl.
Kandydatura do diakonatu
i kapłaństwa. 22 listopada w katedrze w Drohiczynie o godz. 14
bp Tadeusz Pikus ustanowi w kandydaturze do diakonatu i kapłaństwa alumnów V roku. 
Ks. Krzysztof Żero
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Nabożeństwo fatimskie

nie w tym roku nabożeństwo
fatimskie. Od godz. 17.30 były
odczytywane intencje, przyniesione przez wiernych. Następnie
o godz. 18 rozpoczęła się Msza
św. pod przewodnictwem bp. Antoniego Dydycza. W homilii Ksiądz
Biskup zwrócił uwagę na modlitwę
różańcową, jako niesamowitą siłę
do pokonywania różnych trudnych
sytuacji życiowych. Powiedział,
że tam gdzie nie ma modlitwy,
gdzie nie ma tego mocnego fundamentu, niszczy się rodzina, są
rozwody, konflikty. Zachęcał, aby
o tej pięknej modlitwie różańcowej
pamiętać, zabiegać o nią w swoim
codziennym życiu.

SIEMIATYCZE

Ks. Łukasz Wojewódzki

parafii pw. Matki Bożej z Góry
Karmel w Bielsku Podlaskim
W13 października
odbyło się ostat-

Eucharystia pod przewodnictwem bp. Antoniego Dydycza

Po Mszy św. odbyła się procesja
fatimska wokół kościoła. Rozważania poszczególnych tajemnic różańcowych przygotował bp Dydycz, zaś
poszczególne dziesiątki Różańca
świętego odmawiali przedstawiciele parafii pw.: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Miłosierdzia
Bożego, Opatrzności Bożej, Matki

Powierzali się Pani Fatimskiej

sprawowano ostatnie w tym roku
nabożeństwo fatimskie. Modlitwa
różańcowa, która jest odpowiedzią
na słowa Matki Bożej w Fatimie, od
wielu lat towarzyszy mieszkańcom
Siemiatycz od maja do października. W homilii podczas Mszy św.
proboszcz parafii ks. Stanisław
Ulaczyk przypomniał historię
objawień fatimskich. Kaznodzieja
ostrzegał też wiernych przed niebezpieczeństwami, jakie niesie ze sobą

W okresie przygotowującym do Wielkiej
Nowenny Fatimskiej
członkowie wspólnot
maryjnych
10 października
wybrali się na spotkanie z Matką Bożą
Fatimską do bazyliki
mniejszej w Węgrowie

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
Ww Siemiatyczach
13 października

IV

Bożej z Góry Karmel oraz przedstawicielka sióstr zakonnych.
W ostatnim nabożeństwie fatimskim w tym roku wzięli udział:
kapłani, siostry zakonne, parafianie
oraz wierni przybyli z sąsiednich
bielskich parafii. Na zakończenie
procesji przedstawiciele miejscowej parafii złożyli podziękowanie

Księdzu Biskupowi za przybycie.
Następnie proboszcz ks. Henryk
Polak wyraził wdzięczność bp. Dydyczowi, kapłanom, siostrom
zakonnym, wszystkim przybyłym
wiernym za obecność oraz wspólną modlitwę. Jednocześnie zaprosił
na kolejne nabożeństwa fatimskie
w przyszłym, 2016 r. Następnie.
bp Antoni udzielił Bożego błogosławieństwa, po czym odśpiewano
Apel Jasnogórski.
Nabożeństwa ku czci Matki
Bożej dają szczególne łaski. Ona
jest wspaniałą orędowniczką
w niebie. Przez Jej wstawiennictwo
wielu ludzi doznało w swoim życiu
cudów. Warto więc zawierzać swoje
życie Matce Najświętszej, jak tego
wzór dawał nam św. Jan Paweł II.
Ks. Łukasz Wojewódzki

Figurę brali na ramiona przedstawiciele grup modlitewnych,
dzieci, matki i mężczyźni

nowoczesny styl życia i wzywał
wszystkich do modlitwy.
Nabożeństwo fatimskie zwyczajowo jest odprawiane na ulicach
Siemiatycz, a wierni z figurą Matki
Bożej wędrują z kościoła do kaplicy
św. Anny na cmentarzu parafialnym. Październikowe nabożeństwo
ze względu na niesprzyjającą pogodę sprawowano w świątyni. Kiedy
w kościele rozbrzmiewała modlitwa
różańcowa, figura przedstawiająca
Matkę Bożą Fatimską spoczywała
na ramionach parafian. Figurę brali
na ramiona przedstawiciele grup

modlitewnych, dzieci, matki i mężczyźni. Modlitwie przewodniczył
ks. Adam Pańczuk, który powierzył
Matce Bożej naszą Ojczyznę i wybory parlamentarne. Powierzono Bożej
opiece losy Polski, prosząc, by władzę w naszym kraju sprawowali
ludzie, dla których ważne są wartości chrześcijańskie, osoby, które
szanują rodzinę i prawdę. Wierni
wpatrzeni w figurę Matki Najświętszej powierzali w tej modlitwie także
swoje życie, problemy i radości,
które oddali opiece Pani Fatimskiej.
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

Czuwanie kół Żywego Różańca

pięknej świątyni, gdzie każdy
fragment muru jest przesiąknięWty wielowiekową
modlitwą, licznie

przybyłych uczestników czuwania
modlitewnego serdecznie powitał
ks. Leszek Gardziński, przypominając pokrótce historię tego miejsca. Na
tym spotkaniu gościliśmy również
s. Judytę Bożek, misjonarkę Świętej
Rodziny, która od 1978 r. służy naj-
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biedniejszym mieszkańcom Lusaki,
stolicy Zambii. Siostra opowiedziała
o swojej pracy misyjnej i podziękowała za modlitwę oraz ofiary złożone
przez członków Żywego Różańca dla
jej podopiecznych, a jest ich wielu. To
ponad 600-osobowa szkoła i ponad
80-osobowa grupa składająca się
z sierot i kalekich starców, mieszkańców prowadzonego tam domu.

Następnie miejsce w prezbiterium
świątyni zajął ks. Roman Kowerdziej, tradycyjnie prowadzący adorację Najświętszego Sakramentu.
Tym razem chwile „rozmowy” ze
Stwórcą były przerywane pięknym
śpiewem miejscowej młodzieży. To
piękne świadectwo, że jest młodzież,
która sobotni wieczór spędza, wielbiąc Boga. Cóż powiedzieć – wielkie
www.niedziela.pl

Już po raz 7. Nadleśnictwo Łochów, Zarząd
Okręgowy PZŁ w Siedlcach i Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ojca
Pio w Węgrowie z proboszczem ks. Wiesławem
Niemyjskim zaprosiły
mieszkańców powiatu
węgrowskiego i powiatów
ościennych na Hubertusa
Węgrowskiego. W tym
roku wyjątkowo wcześniej, bo 10 i 11 października

Lech Zakrzewski

temat numeru

Parada konna to tradycja Hubertusa

DARZ BÓR W WĘGROWIE!

zamku w Liwie 10 października od godz. 6.30 odbył się
„Apel na łowy” – modlitwa
do św. Huberta, której przewodniczył kapelan krajowy Polskiego
Związku Łowieckiego ks. prof. Wojciech Frątczak. Następnie ślubowanie myśliwych przyjął Adam
Stępniak, prezes Okręgowej Rady
Łowieckiej w Siedlcach. Po ślubowaniu odbyła się odprawa myśliwych,
którą poprowadził łowczy okręgowy
Adam Wróblewski i od godz. 7 do
godz. 14 trwało polowanie hubertowskie, w którym uczestniczyły
obwody kół łowieckich i OHZ z Mińska Mazowieckiego. Odnotowano
udział ok. 400 luf. Po polowaniu na
dziedzińcu zamku w Liwie odbyły
się pokot i biesiada myśliwska.
Jednak główne obchody Hubertusa Węgrowskiego to wydarzenia niedzieli 11 października. Ok.
godz. 11 spod kaplicy św. Ojca Pio
w Węgrowie w kierunku rynku
miasta wyruszyła parada konna,

w której uczestniczyły zaproszone
kluby jeździeckie. Tu konie ustawiły
się w barwny szereg, a sygnaliści
z zespołu „Pasja” pod dyrekcją Józefa Gotalińskiego wykonali koncert
utworów specjalnie ułożonych dla
czterech rogów sygnałowych.
Po koncercie uczestnicy parady innymi ulicami miasta wrócili
na plac przy kaplicy św. Ojca Pio,
gdzie prowadzący całą uroczystość
ks. Tomasz Duszkiewicz przywitał
wszystkich przybyłych gości w osobach: poseł Jan Szyszko – patron
honorowy Hubertusa Węgrowskiego, wielki orędownik i obrońca
Lasów Państwowych w Sejmie,
senator Maria Koc – gospodarz
uroczystości, europoseł Wiktor
Kuźmiuk, poseł Dariusz Bąk, poseł
Krystyna Pawłowicz, wicemarszałek województwa mazowieckiego
Elżbieta Lanc, wicestarosta powiatu
węgrowskiego Halina Ulińska, burmistrz Węgrowa Krzysztof Wyszogrodzki, wójt gminy Liw z siedzibą
w Węgrowie Bogusław Szymański, dyrektor Lasów Państwowych
Konrad Grzybowski wraz z nadleś-

niczym z Łochowa Bogusławem
Piątkiem, jednym z organizatorów
Hubertusa, nadleśniczych Lasów
Państwowych z dyrekcją w Białymstoku, Zygmunt Jasiński z Naczelnej
Rady Łowieckiej, Adam Stępniak,
prezes Okręgowej Rady Łowieckiej
w Siedlcach, komendantów służb
mundurowych policji i straży pożarnej zabezpieczających porządek
i bezpieczeństwo imprezy.
Następnie ks. Tomasz przywitał biskupa diecezji drohiczyńskiej
Tadeusza Pikusa i poprosił o odprawienie Mszy św. polowej w intencji Polskich Lasów Państwowych.
W koncelebrze uczestniczyli księża:
Dariusz Konieczny, sekretarz Sekretariatu Episkopatu Polski, Tomasz
Szmurło, sekretarz Biskupa Drohiczyńskiego, Wojciech Frątczak,
kapelan krajowy Polskiego Związku Łowieckiego, i Józef Poskrobko,
kapelan leśników diecezji drohiczyńskiej. Oprawą muzyczną Mszy
św. zajął się Reprezentacyjny Zespół
Muzyki Myśliwskiej Polskiego
Związku Łowieckiego pod batutą
Mieczysława Leśniczaka. W homilii

bp Pikus zwrócił uwagę na potrzebę ochrony przyrody, opiekę nad
ginącymi gatunkami, a także na
jakże ważną dziś obronę Lasów
Państwowych, które to w stuletniej działalności doprowadziły
do najlepszej w Europie ochrony
dóbr przyrody. Aby te dobra służyły
nam i przyszłym pokoleniom. Po
Mszy św. zaproszeni goście złożyli
życzenia i pozdrowienia wszystkim
leśnikom, myśliwym i jeźdźcom
przybyłym na uroczystość. Swoimi doświadczeniami w obronie
Lasów Państwowych podzielił się
prof. Jan Szyszko. Były też konkursy i pokazy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Zainteresowanie maluchów wzbudziły pokazy tresury
psów myśliwskich oraz ptaków łownych, wśród których były sokoły,
sowa i jastrząb. Nieco starsi mogli
wziąć udział w corocznej gonitwie
za lisem. Całą imprezę zakończyła
wspólna zabawa, której przewodniczyła Kapela znad Baryczy pod
przewodnictwem Bogusława Cebulskiego. 

Lech Zakrzewski

gratulacje! Te młode osoby wspólnie
z ks. Romanem również prowadziły modlitwę różańcową. Wreszcie
kulminacyjny punkt czuwania –
Eucharystia, sprawowana przez
miejscowych kapłanów w różnych
intencjach, tych zamówionych i tych,
które są nam najbliższe, o pokój na
świecie, obrady Synodu Biskupów,
sprawy diecezjalne oraz nasze, głęboko ukryte w sercach. Przewodniczący
koncelebry ks. Gardziński w homilii,
nawiązując do sytuacji, jaka panuje

obecnie na świecie, gdzie w różnych
rejonach świata przez wojny ginie
tak wiele niewinnych ludzi, mówił
o mocy Słowa, ale i o mocy modlitwy
różańcowej, o potrzebie jej szerzenia.
Po Mszy św. zostaliśmy zaproszeni przez miejscowe wspólnoty
różańcowe na herbatę i wspaniałe wypieki. Niektórym uczestnikom czuwania wystarczył posiłek
duchowy i pozostali w świątyni,
aby w czasie przerwy być bliżej Pani
Fatimskiej. Kolejny punkt naszego

programu to konferencja pt. „Życie
w obfitości”. Ks. Robert Grzybowski
w swoim stylu, opierając się na fragmencie Ewangelii (J 10, 11-18), starał
się przekazać nam prawdy z niej
płynące. – Słowa, w których Jezus
utożsamia siebie z bramą i pasterzem, zawierają naukę o Kościele
i Jego wiernych. Jezus jest bramą,
ponieważ tylko przez Niego można
dojść do Ojca. Jezus jest pasterzem,
ponieważ prowadzi nas, swoje
owce, karmi nas, a nawet oddaje

swoje życie za nas. Żyjąc w czasach
absolutnej pseudowolności, wielu
z nas odrzuca te prawdy, odrzuca
posłuszeństwo Bogu, a staje się
niewolnikiem innych idei – mówił.
Następnie ks. Wiesław Niemyjski,
duchowo, przeniósł nas w fatimski klimat, w którym żyła trójka
pastuszków. Odśpiewawszy Apel
Jasnogórski, napełnieni pozytywną
energią, opuściliśmy mury tej świątyni z zapewnieniem, że jeszcze tu
wrócimy. 
Renata Przewoźnik
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Nie ma chrześcijaństwa bez judaizmu

mentalnego „Stella” uhonorowanego Nagrodą im. Janusza Krupskiego
na Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni,
Wyklęci” w Gdyni we wrześniu
tego roku. Bohaterka otrzymała
na tymże festiwalu wyróżnienie
„Drzwi do wolności”, a 9 października gościła w Łosicach, gdzie po
projekcji filmu w sali widowiskowej
ŁDK odbyło się spotkanie z tą niezwykłą kobietą.
Film powstawał przez kilka lat.
Jest zapisem wspomnień Stelli z czasów wojny, które ona snuje, wędrując po współczesnych Łosicach
i odwiedzając potomków rodzin,
dzięki którym przetrwała czas zagłady. Pokazuje także jej życie w Hajfie,
dokąd wyjechała w 1969 r. Z filmu
wyłania się postać kobiety niepokornej wobec zastanej rzeczywistości,
ale wrażliwej i otwartej na drugiego
człowieka. Niewysoka, szczupła
starsza pani o siwych włosach

SOKOŁÓW
PODLASKI

Agata Wasilewska

ak mówi Stella Zylberstein,
90-letnia Żydówka uratowana
Tz zagłady,
bohaterka filmu doku-

Spotkanie ze Stellą Zylberstein

i pełnych życia oczach urzeka
pogodą ducha i poczuciem humoru,
zadziwia swoją energią i zaangażowaniem w podejmowane zadania
oraz konsekwencją w dążeniu do
celu. A celem tym jest pomoc bliźniemu. Bo ciągle jest mnóstwo ludzi
potrzebujących pomocy, krzywdzonych, opuszczonych.
Po obejrzeniu filmu przyszedł
czas na pytania i refleksje. Mimo
zmęczenia (przed południem odbyło

się spotkanie z łosicką młodzieżą) Stella chętnie i obszernie rozwijała poruszane tematy. Dzięki
jej determinacji 23 osoby z ziemi
łosickiej zostały uhonorowane
przez Instytut Pamięci Yad Vashem
w Jerozolimie medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Ona
wymienia 65 osób, dzięki którym
ocalała. Tonem usprawiedliwienia
tłumaczy, że sądziła, iż wystarczy
podać informacje o głowie rodziny,

Blisko z papieżem

Papieskiego. Tego dnia w hołdzie
Janowi Pawłowi II na scenie Sokołowskiego Ośrodka Kultury występowały zespoły taneczne działające w placówce – Zespół Pieśni
i Tańca „Sokołowianie” i Black
Code Dance Studio. Tłem występów
były wyświetlane na ekranie zdjęcia z pontyfikatu wielkiego Polaka
i słowa papieskiego nauczania.
Zebrani mogli też obejrzeć krótki
fragment filmu o Janie Pawle II.
W trakcie koncertu grupa młodzieżowa ZPiT „Sokołowianie”
zatańczyła dostojnego poloneza,
rodzimy układ Podlasie, radosnego
krakowiaka i brawurowo wykonała
tańce spiskie. Zespołowi towarzyszyła kapela. Publiczność miała
też okazję obejrzeć krótkie filmy
i zdjęcia z zagranicznych wyjazdów zespołu. Z kolei cztery grupy

VI

Jadwiga Ostromecka

w środę 7 października rozJskimużpoczęły
się w Sokołowie Podlauroczyste obchody 15. Dnia

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Sokołowianie”

wiekowe BCDS zaprezentowały
taniec nowoczesny w kilku bardzo widowiskowych układach. Nie
zabrakło też krótkich filmów i zdjęć
prezentujących sukcesy zespołu na
mistrzostwach, jak również mozolne próby prowadzące do tych osiągnięć. Na zakończenie zebrani usłyszeli „Złote myśli” św. Jana Pawła II, a zwieńczeniem koncertu było
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odśpiewanie przez młodych tancerzy i publiczność pieśni „Barka”.
Natomiast 9 października na
scenie Sokołowskiego Ośrodka
Kultury wystąpiły dzieci z miejskich placówek przedszkolnych.
Koncert poprowadziła Alina Simanowicz. Przed liczną publicznością złożoną przede wszystkim
z podekscytowanych rodziców,

aby jej członkowie otrzymali ten
medal, tymczasem trzeba o każdej
osobie pisać – urzędnicy Instytutu
nie dowierzali, aby tak wiele osób
udzielało jej pomocy. Wspomnienia z młodości opisała w książce
„A gdyby to było Wasze dziecko?”,
wydanej w Łosicach w 2005 r.
Uczestnikom spotkania podpisywała ją po prostu: „Wasza Stella
9/X – 15”.
Stella codziennie uczestniczy
w Mszy św. Twierdzi, że coraz
więcej Żydów wierzy, iż Jezus był
Mesjaszem. Cieszy się, że dzięki
papieżom – wcześniej Janowi Pawłowi II, a teraz Franciszkowi – Żydzi
zaczęli postrzegać chrześcijan jako
przyjaciół. „Pan Jezus był Żydem.
Nie ma chrześcijaństwa bez judaizmu” – powtarza.
Inicjatorem spotkania był Marek
Jerzman, nauczyciel historii z Łosic
i dziennikarz, który od lat tropi
ślady żydowskie w rodzinnym mieście. Jest on również współautorem
scenariusza do filmu „Stella”.
Agata Wasilewska

dziadków i wychowawczyń zaprezentowały się kolejno wykonawcy z Niepublicznego Przedszkola
„Chatka Puchatka”, z Miejskiego
Przedszkola nr 2, z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek
im. Marii Dominiki Mazzarello,
z Niepublicznego Przedszkola
„Akademia Puchatka”, z Miejskiego Przedszkola nr 4 „Leśna
Kraina”, z Miejskiego Przedszkola
nr 5 im. Kubusia Puchatka, Grupa
Wokalna Voci Bambini z Sokołowskiego Ośrodka Kultury i dzieci
z Miejskiego Przedszkola nr 3.
W programie koncertu znalazły
się okolicznościowe piosenki,
tańce i recytacje. Grupy zachwyciły widzów: jedne pomysłowością
w inscenizacji piosenek i melodii,
inne śpiewem, tańcem czy też perfekcyjnością wykonania, scenografią i kostiumami, a wszystkie
zaangażowaniem i dziecięcym
urokiem.  Jadwiga Ostromecka
www.niedziela.pl

z życia diecezji

Ogólnopolska peregrynacja
relikwii św. Jana Pawła II

2015 r. trwa ogólnopolska peregrynacja
relikwii św. Jana Pawła II z Katolickim StoWwarzyszeniem
„Civitas Christiana”. Do parafii

Różańca świętego dołączył tajemnice światła,
które rozpamiętują życie naszego Mistrza i Pana.
Ks. Adam Pańczuk, który przewodniczył modlitwie różańcowej, zapewniał o szczególnej pamięci o nauczycielach, którzy tego dnia obchodzili swoje święto: – Dziękujemy za ich trud
i życzymy, by każdy dzień był spalaniem się dla
drugiego człowieka, które prowadzi do nieba.
Ostatnim dniem peregrynacji był czwartek
15 października. Dzień rozpoczęły Msze św.
poranne i czuwanie modlitewne przy relikwiach,
następnie czuwanie modlitewne i Różaniec
rozpoczęli członkowie „Civitas Christiana”
o. Siemiatycze.
Z Siemiatycz relikwie św. Jana Pawła II przewieziono do Kurii Biskupiej w Drohiczynie, skąd
przekazano je do Oddziału Okręgowego „Civitas
Christiana” w Lublinie.
Ogólnopolską peregrynację organizuje Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, jego siemiatyccy
przedstawiciele Zenon Sielewanowski i Franciszek Wojtkowski dziękowali proboszczowi
ks. Stanisławowi Ulaczykowi za zaangażowanie w to wydarzenie, a w dowód wdzięczności
przekazali na jego ręce ornat w kolorze czerwonym. Ornat ten trafi do odrestaurowanej
kaplicy św. Anny.
Peregrynacji relikwii towarzyszy wystawa
wielkoformatowa „Rodzina Bogiem silna”.
Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

Agnieszka Bolewska-Iwaniuk

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Siemiatyczach relikwie przybyły we wtorek
13 października. Delegacja z relikwiami przekroczyła progi świątyni w godzinach wieczornych.

Była możliwość ucałowania relikwii

W środę 14 października od rana w kościele
trwała adoracja Najświętszego Sakramentu
z czuwaniem wokół relikwii św. Jana Pawła II.
Po południu przy relikwiach z modlitwą różańcową uklękły dzieci i młodzież. Wieczorem,
trwając przy relikwiach, sprawowano Mszę
św., a modlitwę różańcową odmawiali dorośli.
Ks. Stanisław Ulaczyk zwracał uwagę, że dawnej w Kościele nie mieliśmy świętych, których
znaliśmy za życia ziemskiego, a dziś mamy
świętych i błogosławionych, których za życia
mogliśmy spotykać. W Różańcu dziękowano za
przykład życia św. Jana Pawła II i za to, że do

ŁOCHÓW

Znaleźli pomysł na młodych

komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz szkołą 15 października w LO
im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie zorganizowali koncert zespołu „Full Power Spirit”. FPS
to dzisiaj jeden z najprężniej działających i najczęściej koncertujących hip-hopowych zespołów polskiej sceny chrześcijańskiej. Cechują go
olbrzymia energia towarzysząca występom na
żywo oraz bardzo dobry kontakt z publicznością.
Tak też było i w Łochowie, gdzie przyjechali
Mirek, Marek i Olek, by zaprezentować przybyłym uczniom, nauczycielom i gościom program:
„Znajdź pomysł na siebie”. Podczas wystąpienia nie zabrakło dobrej muzyki, bit-boxu oraz
świadectwa życia chłopaków, którzy w pewnym
momencie swojego życia zaufali Panu Bogu,
a dzisiaj o tym w prosty sposób chcą opowiadać
wszędzie tam, gdzie zostaną zaproszeni.
www.niedziela.pl

Ks. Piotr Jarosiewicz

15. Dnia Papieskiego duszpasterze
z parafii pw. Niepokalanego Serca NajświętWszejramach
Maryi Panny w Łochowie wraz z miejską

Ponad półtysiąca młodych ludzi mogło
uczestniczyć w koncertach za darmo

Dzięki życzliwości księży z parafii z Łochowa
oraz miejskiej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych ponad półtysiąca młodych ludzi mogło uczestniczyć w koncertach za
darmo, za co chcielibyśmy z serca w tym miejscu
podziękować i – cytując św. Jana Pawła II –
zachęcać wszystkich: „Wymagajcie od siebie,
nawet gdyby inni od was nie wymagali”.
Ks. Piotr Jarosiewicz

Ks. Łukasz Wojewódzki

SIEMIATYCZE

W czasie procesji niesiono relikwie
św. Jana Pawła II

BIELSK PODLASKI

15. Dzień Papieski
obchodów 15. Dnia Papieskiego
pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron RodziWny”ramach
11 października została zorganizowana

uroczysta procesja z relikwiami św. Jana
Pawła II z parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel do parafii pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Bielsku Podlaskim.
W procesji licznie wzięli udział parafianie
na czele z Bractwem Matki Bożej z Góry
Karmel. W czasie procesji niesiono lampiony,
śpiewano pieśni oraz odczytano fragmenty wybranych dokumentów Jana Pawła II.
S. Sawia, karmelitanka, pracująca przy parafii
pw. Matki Bozej z Góry Karmel, odczytała
fragment adhortacji apostolskiej „Vita consecrata – o życiu konsekrowanym” z racji,
że w Kościele przeżywamy Rok Życia Konsekrowanego, zaś państwo Barbara i Henryk
Galiccy odczytali fragment Listu do rodzin,
gdyż Jan Paweł II był wielkim obrońcą rodziny.
On wiele uwagi poświęcał rodzinie chrześcijańskiej jako tej wartości, która jest zagrożona przez różnego rodzaju ideologie. Po
przybyciu do bazyliki mniejszej, pod pomnik
Jana Pawła II, odbyło się czuwanie ku czci
naszego rodaka, przygotowane przez Zespół
„Fart” oraz młodzież licealną pod kierunkiem
ks. Pawła Solki. Tam również odczytano
fragmenty dokumentów Jana Pawła II oraz
śpiewano pieśni.
Czuwanie zakończyło się odśpiewaniem
Apelu Jasnogórskiego oraz ucałowaniem
relikwii św. Jana Pawła II. Podsumowania
spotkania dokonał ks. Kazimierz Siekierko,
proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny oraz dziekan bielski. Wyraził
wielką wdzięczność i radość za przybycie
kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim
zgromadzonym bielszczanom.
Ks. Łukasz Wojewódzki
1 listopada 2015 . nr 44 (1089) niedziela
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O ks. Stanisławie Brzósce w Sokołowskim Ośrodku Kultury
sław Brzóska – ostatni dowódca
Powstania Styczniowego. W 150.
rocznicę śmierci” autorstwa Bogusława Niemirki oraz otwarto wystawę pod takim samym tytułem. Na
uroczystość przybyli uczniowie
sokołowskich szkół – PSP nr 4 im.
ks. gen. Stanisława Brzóski, PG nr 2
im. Mikołaja Kopernika i I LO im.
M. Skłodowskiej-Curie. Byli też
obecni dr Grzegorz Welik, dyrektor
Archiwum Państwowego w Siedlcach, Waldemar Kosieradzki, potomek Ksawerego Bielińskiego ze wsi
Krasnodęby-Sypytki, zesłanego na
Syberię za udzielenie schronienia
ks. Brzósce, Zbigniew Wąsowski,
pasjonat lokalnej historii i genealog,
autor dzieła „Historia i genealogia
parafii Rozbity Kamień”. Zebranych
powitała dyrektor SOK, a o obu
przedsięwzięciach opowiadał Bogusław Niemirka.
Wystawa powstała kilka miesięcy temu z inicjatywy senatorów
Marii Koc i Waldemara Kraski. Ekspozycję przygotowało Archiwum
Państwowe w Siedlcach we współpracy z Archiwum Państwowym
w Lublinie, Archiwum Głównym Akt
Dawnych, Archiwum Akt Nowych,

Jadwiga Ostromecka

Ośrodku Kultury
12 października odbyła się proWmocjaSokołowskim
książki pt. „Ksiądz Stani-

Wystawa zaciekawiła młodych

Archiwum Diecezji Siedleckiej oraz
Sokołowskim Ośrodkiem Kultury.
W budynku Senatu RP została
otwarta 11 czerwca br., tego też
dnia izba wyższa uhonorowała
ks. Brzóskę uchwałą oddającą mu
hołd.
Wystawa ukazuje drogę życiową
ks. Stanisława Brzóski – na 11 planszach przedstawiono unikatowe
dokumenty archiwalne, w tym
gazety powstańcze, wyciągi z ksiąg
więziennych, wyroki i zdjęcia dokumentujące dzieciństwo, młodość
i posługę kapłańską ks. Brzóski
w Sokołowie Podlaskim i Łukowie,
jego udział w przedpowstaniowej
konspiracji i w powstaniu stycz-

niowym, aresztowanie i tragiczną
śmierć z rąk Rosjan na sokołowskim
rynku. Dwie ostatnie plansze to
fotografie przedstawiające uroczystość odsłonięcia w 1925 r. w Sokołowie pomnika ks. Brzóski i jego
adiutanta Franciszka Wilczyńskiego
oraz pośmiertne nadanie kapłanowi
Orderu Orła Białego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2008 r.
Zdjęcia na 12. planszy upamiętniają
odsłonięcie wystawy w Senacie RP.
Kontynuacją wystawy jest książka. Jej wydawca to Archiwum Państwowe w Siedlcach. Pozycja składa
się czternastu rozdziałów, chronologicznie przedstawiających życie
powstańczego kapelana. Dwa ostat-

nie rozdziały opowiadają o losach
skazańców ze „sprawy Brzóski”
i żywej do dziś na Podlasiu legendzie
bohaterskiego księdza. Przystępny język, liczne zdjęcia, ilustracje
i mapki oraz bogata bibliografia
sprawiają, że pozycja jest ważnym
źródłem wiedzy o historii regionu
i potwierdza należne miejsce ks. gen.
Stanisława Brzóski w panteonie
polskich bohaterów narodowych.
Książkę można nabyć w sekretariacie Sokołowskiego Ośrodka Kultury.
Bogusław Niemirka nie krył
osobistego stosunku do postaci
ks. Brzóski. Wspominał opowieści
babci o powstaniu styczniowym
i przodka Wincentego Wierzbickiego, który „szedł do powstania”.
Wspomniał o ks. Stanisławie Falkowskim z Niecieczy, zasłużonym
dla ocalania pamięci o ks. Brzósce.
Informował, że wiele akt, szczególnie zgromadzonych w Rosji,
do dziś jest niedostępnych. Z kolei
Zbigniew Wąsowski przedstawił
informacje na temat mieszkańców
parafii Rozbity Kamień, biorących
udział w powstaniu lub wspierających powstańców. Bardzo wielu
spośród tych parafian było wywiezionych przez zaborcę na Syberię,
skąd nie wszyscy wrócili.
Jadwiga Ostromecka

Przed Rokiem Miłosierdzia

UCZYNKI WZGLĘDEM CIAŁA: SPRAGNIONYCH NAPOIĆ (2)

Po

kilku latach przerwy zorganizowaliśmy w Minas
pieszą pielgrzymkę do
pobliskiego sanktuarium maryjnego Nuestra Señora del Verdún.
Zebrało się ok. 100 osób. Ponieważ to tylko 6 km, większość
pątników udała się bez żadnego ekwipunku. Był wieczór, nie
było upalnie. Na wszelki wypadek
kupiliśmy zgrzewkę wody, gdyby
ktoś był spragniony. Nim dotarliśmy do celu, wszystka woda
została wypita.
Woda jest niezbędna w pielgrzymowaniu. Bez niej nie da
się dojść de mety – i to nie tylko,
gdy słońce pali niemiłosiernie,
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jak to miało miejsce w tym roku.
Doskonale wiedzą o tym pielgrzymi udający się na Jasną Górę,
Ostrożan czy Hodyszewa. Zdaje
sobie sprawę z tego także wielu
mieszkańców wiosek i miast,
którzy na szlak pielgrzymkowy
wychodzą z wodą i z napojami.
Doświadczył tego także nasz Pan,
który pewnego dnia, odpoczywając w czasie podróży do Jerozolimy, prosił napotkaną kobietę, by
dała Mu się napić, nie patrząc, że
była to Samarytanka (por. J 4,7).
Spragnionych napoić oznacza więc wesprzeć pielgrzyma
i umożliwić mu dotarcie do celu
lub wykonanie zadania. Oczywiś-
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cie potrzeba wody przejawia się
także w wielu innych sytuacjach,
ale tak naprawdę wszyscy na
ziemi jesteśmy pielgrzymami.
Chrystus zapewnia nas również,
że ofiarując wodę spragnionemu, gasimy i Jego pragnienie.
To tak jakbyśmy Mu pomagali
w osiągnięciu celu Jego pielgrzymowania, jakim było i jest zbawienie świata. Zbawiciel ze swej
strony zapewnia nas, że ma inną
wodę, która zaspokaja wszelkie
pragnienia i której potrzebujemy
w naszej pielgrzymce do nieba.
„Panie, daj mi tej wody, abym już
nigdy nie pragnął” (por. J 4,15).
Ks. Jarosław Przeździecki
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