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Pro memoria
Z racji SPOTKANIA PREZESÓW oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer biuletynu W
Radiowej Rodzinie. Jego celem jest przede wszystkim informacja i formacja naszych przyjaciół.
Zawarte w nim będą podsumowania Państwa działań, które przesyłacie do radiowych opiekunów
Koła Przyjaciół.
Pragniemy umieszczać tylko te wiadomości, które mają formę sprawozdań, podsumowań,
wydarzyły się w przeszłości. Nie będziemy publikowali zapowiedzi, chyba, Ŝe będą one bardzo
odległe w przyszłości i będą znane szczegóły uroczystości (jak np. zaproszenie do Pratulina na
jubileusz 16 rocznicy radia, który będziemy świętować 29 czerwca. JuŜ dziś zachęćmy
Oddziały Koła Przyjaciół, a takŜe naszych najbliŜszych i sąsiadów). Wszystkie wiadomości, bez
względu na czas jakiego dotyczą, czyli podsumowania i zapowiedzi umieszczane są na bieŜąco w
portalu radiopodlasie.pl po prawej stronie menu, w zakładce: Koła Przyjaciół / Aktualności.
Wiadomości publikowane W Radiowej Rodzinie mają nas zachęcić do systematycznego
przeglądania oraz refleksji, aby śledzić ciekawe pomysły naszych przyjaciół. Zdajemy sobie sprawę,
Ŝe nie kaŜdy posiada dostęp do internetu oraz, Ŝe forma drukowana jest bardziej przystępna. W
Radiowej Rodzinie moŜna zabrać na spotkanie, w podróŜ, przekazać proboszczowi, księdzu
opiekunowi, kolejnemu członkowi, sąsiadowi, by szerzyć dzieło Ewangelizacji, które nakazał nam
rozwijać Jezus: „Idźcie na cały świat…”. Zachęcamy, by dyskutować nad ciekawymi pomysłami
przyjaciół zawartymi w biuletynie oraz dzielić się konkretnymi refleksjami w Waszych Oddziałach, na
spotkaniu prezesów, itp.
Zastanawiamy się jeszcze nad częstotliwością wydawania W Radiowej Rodzinie. Napewno
będzie ona wydawana na wiosenne spotkanie prezesów, jako podsumowanie ubiegłorocznych
działań. Przepraszamy na zaś, za to, jeŜeli jakaś informacja nieopatrznie zostanie przegapiona w
naszym biuletynie. Dodatkowo będzie on zamieszczany w formie elektronicznej w naszym portalu
radiopodlasie.pl w zakładce Koła Przyjaciół / Biuletyn - jeŜeli ktoś zauwaŜy błąd, prosimy zgłosić
opiekunom Radiowej Rodziny, poprawimy. Ze względu na zmniejszenie ilości przeglądanych kartek,
będziemy ograniczali publikowanie fotografii, grafiki do niezbędnego minimum.
Nasz biuletyn wydajemy w formacie A4 z wygodną w czytaniu czcionką.
Jesteśmy dumni z Radiowej Rodziny, poniewaŜ jest to wspólnota, która nieustannie rozwija się
mimo trudności, które okazują się jednak błogosławieństwem. Dziękujemy za JałmuŜnę
Wielkopostną i liczne działania na rzecz parafii i radia. Mimo poświęconego czasu na działanie Koła
Przyjaciół, pamiętajmy, Ŝe czas ofiarowany Bogu, nigdy nie jest stracony.
Owocnej lektury Ŝyczą …
…opiekunowie Radiowej Rodziny: Ksiądz Dariusz Denisiuk i Jan Jaroszyński
2 razy w ciągu kaŜdego roku pragniemy podziękować naszym przyjaciołom za kaŜdą ofiarę.
Prezentem - podziękowaniem za kaŜdą zaksięgowaną ofiarę przez Prezesa Oddziału bądź
sekretariat radia w I okresie, czyli od marca do października kaŜdego roku są UNIKALNE
RADIOWE KALENDARZE. Prezentem za kaŜdą zaksięgowaną ofiarę przez Prezesa Oddziału bądź
sekretariat radia w II okresie, czyli od listopada do lutego jest w tym roku ksiąŜka Jana Augustyna
Beno „Rehabilitacja”. Ten cenny wolumin, niech dobrze słuŜy Państwu jako pomoc formacyjna,
którą moŜna podzielić się z najbliŜszymi. Kalendarze zaś, są bardzo ciekawą formą promocji KRP.
KsiąŜka Rehabilitacja jest prezentem Wielkanocnym. Przepraszamy za długi czas oczekiwania, ale
ze względów logistycznych pragnęliśmy ją przekazać na spotkaniu prezesów.
Sekretariat 025 / 644 72 73 wew. 220, Antena: 025 / 644 65 55, Desk Reporter: 025 / 644 99 74

O JałmuŜnie Wielkopostnej organizowanej przez Radiową Rodzinę
w parafii Świętego Michała Archanioła w Białej Podlaskiej
Zakończyła się JałmuŜna Wielkopostna na rzecz naszej rozgłośni. W bieŜącym roku dzięki
ofiarom został zakupiony nowy sprzęt dla naszych reporterów. W niedzielę, 9 marca, JałmuŜna
Wielkopostna była zbierana w parafii Świętego Michała Archanioła w Białej Podlaskiej.
Dzięki ofiarności Parafian i poświęcenia Przyjaciół - Wolontariuszy pod wodzą Prezes BoŜeny
Sawczuk, udało się zgromadzić 1000 złotych. Dziękujemy za wszelkie dobro, którego od Was
doświadczamy. Podziękowania te składamy na ręce Wielkiego Przyjaciela Radia - Księdza
Proboszcza Henryka Jakubowicza.
Osoby, które kwestowały na rzecz Katolickiego Radia Podlasie 9 marca 2008 roku w parafii
Świętego Michała Archanioła w Białej Podlaskiej: Dmitrowicz Kazimiera, Jóźwik Rozalia, Kubańska
Zofia, Maleńczyk Genowefa, Miechowicz Krystyna, Rad Irena, Sawczuk BoŜena, Szudejko Maria,
Trocewicz Krystyna, Zielińska Teresa, śelazny Krystyna, śelazny Janusz.
Serdecznie dziękujemy za ten pomysł i realizację oraz zachęcamy na miarę moŜliwości
wszystkie oddziały do podjęcia dzieła JałmuŜny Wielkopostnej w przyszłym roku w … OSTATNIĄ
NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU.
Ponadto zachęcamy do kwestowania w sierpniu (po pielgrzymce) i październiku. Szczegóły na oddzielnej kartce

Czy warto przyjeŜdŜać do radia na róŜaniec?
Odpowiedzą - przyjaciele z Łomaz
29 marca Koło Przyjaciół z Łomaz
przewodniczyło
modlitwie
róŜańcowej
i
modlitwom wieczornym. Atmosfera w studio
była bardzo sympatyczna i prawdziwie
rodzinna. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.
P. S. Pamiętajmy o zabieraniu aparatów
fotograficznych do radiowego studia.
GraŜyna Wołosowicz - Prezes Koła Przyjaciół
w Łomazach

Przyjaciele przewodniczą
Drodze KrzyŜowej na antenie KRP
Jedno z najmłodszych, Koło Przyjaciół z parafii
Świętego Brata Alberta przewodniczyło 22 lutego o
15.30 NaboŜeństwu Drogi KrzyŜowej na antenie
radia. Tydzień wcześniej Drogę KrzyŜową pomagali
nam przeŜywać przyjaciele z Trzebieszowa
Okazuje się, Ŝe nagranie w studiu radiowym
jest bardzo łatwe i przyjemne. Bóg zapłać za trud
przygotowania i nagrania tego naboŜeństwa.
Jan Jaroszyński - Opiekun Radiowej Rodziny
e - mail:
mail: sekretariat@radiopodlasie.pl denisiuk@radiopodlasie.pl jan.jaroszynski@radiopodlasie.pl
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Platynowy mikrofon dla Terespola
Podczas uroczystości w Pratulinie z okazji 14
rocznicy istnienia Katolickiego Radia Podlasie, Józef
Ferens - Prezes Oddziału Koła Przyjaciół w Parafii
Trójcy Świętej w Terespolu odebrał z rąk Księdza
Dyrektora Sławomira Kapitana „Platynowy Mikrofon”.
Wybór był szczególnie trudny. Wybraliśmy w
tym roku jeden z najmłodszych Oddziałów, pragnąc
wskazać na nowy powiew ducha w Naszej Radiowej
Rodzinie - powiedział Jan Jaroszyński opiekun Koła
Przyjaciół.
Oddział ten jest jednym z najmłodszych w
Naszej Radiowej Rodzinie. W ciągu krótkiego czasu
członkowie tej wspólnoty podjęli bardzo wiele
przedsięwzięć na rzecz promowania swojej parafii.
Na uwagę zasługuje zaangaŜowanie wszystkich Członków pod wodzą Księdza Opiekuna oraz
Prezesa wraz z MałŜonką. Wiecznie rozśpiewani, uśmiechnięci i gotowi nieść pomoc - to nasi
Przyjaciele z Terespola.

Co za wspaniałe spotkanie …
IV Dzień Wspólnoty Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie w Brzozowicy
Parafia Brzozowica DuŜa połoŜona jest 6 km od trasy Łuków Międzyrzec, liczy sobie ponad 200 numerów i jak mówią mieszkańcy:
ciągle przybywają nowe domostwa. Wioska jest dość zwarta i długa na
4 kilometry. Skoro jest mowa o Brzozowicy DuŜej to jest teŜ Brzozowica
Mała i trzeba wspomnieć o Mościskach, które równieŜ naleŜą do tej
parafii. Mamy w ten sposób obraz całej parafii. To właśnie tutaj odbył
się 27 maja 2007 roku IV Zjazd Koła Przyjaciół Katolickiego Radia
Podlasie. Odbył się bardzo hucznie z udziałem prawie 400 osób.
Przyjechali przedstawiciele parafialnych oddziałów z całej diecezji
siedleckiej. Zaplanowany program zrealizowano dokładnie, a nawet z
nawiązką. NaleŜy dodać, Ŝe nie zabrakło dobrych treści dla ducha i
ciała. I jakŜe nie wspomnieć wielkiej gościnności Brzozowicy z jaką
zostaliśmy przyjęci. A ten zespół
„Harmonijkowe Echo”- co za
wspaniały występ! Nogi same
rwały się do tańca. Janek Jaroszyński dał się porwać w rytmie
kapeli. Co za taniec… co za muzyka… co za wspaniała
atmosfera - natychmiast ustawiła się kolejka do tańca z
Jankiem. A potem Polonez przez Brzozowicę z udziałem
wszystkich uczestników…. coś niesamowitego. Tego nie da
się opisać.
Na wyróŜnienie zasługuje równieŜ występ dziecięcego
instrumentalnego zespołu uczniów klasy III oraz zespołu
tanecznego z tańcami biblijnymi. Podziękowanie składamy na ręce Katarzyny Wajszczuk i Anny
Bryńczak. Na uwagę zasługuje teŜ piękny Polonez, który pięknie przygotowali podopieczni
Małgorzaty Gruszczyńskiej.
Bóg zapłać Księdzu Proboszczowi Marianowi Franczukowi za gościnę i pomoc. Dziękujemy
Prezesce Koła Przyjaciół w Brzozowicy - ElŜbiecie Oponowicz, za trud włoŜony w przygotowanie
tego spotkania. Dziękujemy wszystkim członkom koła za zaangaŜowanie i wszystkim mieszkańcom
Brzozowicy, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie i przebieg spotkania.
Sekretariat 025 / 644 72 73 wew. 220, Antena: 025 / 644 65 55, Desk Reporter: 025 / 644 99 74
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Nowe Koło Przyjaciół istnieje równieŜ w parafii Radcze
18 października spotkaliśmy się w parafii Radcze z naszymi Przyjaciółmi.
Po Mszy Świętej i modlitwie róŜańcowej w świątyni, w obecności Księdza
Proboszcza Zbigniewa Grzymały przedstawione zostały cele i zadania Koła
Przyjaciół. Zarząd został wybrany jednogłośnie. Prezesem została Czesława
Pasicz, zastępcą Stanisława Kantarewicz, skarbnikiem zaś Justyna Sidorczuk.
Dziękujemy naszym Przyjaciołom za obecność i Ŝyczliwość. Parafia liczy
zaledwie ponad 500 osób i jest tam jak w rodzinie.
P. S. Koło to przemieszcza się jak Ŝadne inne … za pomocą rowerów

Nowe Koło Przyjaciół w Wiśniewie
Spotkanie załoŜycielskie w parafii Wiśniew koło Siedlec
odbyło się zgodnie z ustalonym planem. Po Mszy Świętej,
róŜańcu fatimskim i procesji wokół kościoła, osoby
zainteresowane Kołem pozostały w świątyni. Dość szybko
wyłoniliśmy zarząd Koła. Ksiądz Proboszcz ogłosił podczas
następnej niedzieli o powstaniu Koła Przyjaciół naszego radia
oraz zachęcił pozostałych do zapisania się.

TakŜe w Tchórzewie są nasi przyjaciele
. Mieszkańcy - co zasługuje na uwagę - sami wyszli z
inicjatywą, by i u nich powstała Radiowa Rodzina.
Tchórzew jest oddalony od Zbuczyna w odległości kilku
kilometrów. Parafianie gromadzą się na wspólnej wieczornej
modlitwie w miejscowej świetlicy. Klękają przed wizerunkiem
Jezusa Miłosiernego, figury Matki BoŜej i tam zanoszą swoje
modlitwy, równieŜ o dar beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II.
Dziękujemy za zaproszenie i okazaną gościnę oraz
modlitwy w intencjach naszej rozgłośni.
P. S. Niedawno Tchórzew świętował 1 rocznicę radia.

W Stoczku Łukowskim jest Koło Przyjaciół naszego radia
Od 9 maja 2007 rozpoczął swoją działalność Parafialny Oddział Koła
Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie w Stoczku Łukowskim. Po
wieczornym naboŜeństwie do Matki BoŜej Nieustającej Pomocy i Mszy
Świętej, zainteresowane osoby spotkały się w sali na plebanii. Opiekun Koła
Przyjaciół Ksiądz Dariusz Denisiuk przedstawił zebranym sens i cel istnienia
takiego oddziału w parafii. Na zakończenie spotkania po dość długiej i
Ŝyczliwej dyskusji przeprowadzono wybory. Prezesem jednogłośnie została
wybrana Małgorzata Woźniak, wieloletnia nauczycielka języka polskiego.
śyczymy naszym przyjaciołom BoŜego błogosławieństwa.

e - mail:
mail: sekretariat@radiopodlasie.pl

denisiuk@radiopodlasie.pl

jan.jaroszynski@radiopodlasie.pl
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W nagrodę za wzorową współpracę i zaangaŜowanie
Prezes Koła Przyjaciół z Ulana - Jadwiga Wierzchowska
pojechała na radiową pielgrzymkę do Włoch
Po naradach Kolegium Programowego oraz Radiowej Rodziny, za wzorową współpracę z
naszą rozgłośnią oraz pracę na rzecz wspólnoty parafialnej, zaangaŜowanie, aktywność i dynamizm,
Prezes Parafialnego Oddziału Koła Przyjaciół z Ulana Jadwiga Wierzchowska w nagrodę
pojechała na dziesięciodniową pielgrzymkę do Włoch.
Jak wyznała w podziękowaniach Prezes z Ulana - nie ukrywając wzruszenia - ta nagroda
będzie dla niej bodźcem do jeszcze większej pracy i współpracy.
Cieszymy się i gratulujemy. Zachęcamy wszystkich do twórczego działania.

Radomyśl - spotkanie Radiowej Rodziny w wyjątkowym miejscu
Zaskoczyła nas miła pogoda. Spotkanie naleŜało do bardzo udanych pod kaŜdym względem.
Na uwagę zasługuje wspaniały ośrodek, w którym spotykają się młodzi i starsi mieszkańcy, takŜe
nasze Koło Przyjaciół. Dziękuję za Waszą obecność, wsparcie, świadectwo i zaangaŜowanie w misję
Radia.
Ksiądz Dariusz Denisiuk - opiekun Radiowej Rodziny

P. S. 12 lipca w Radomyśli wielki zjazd rodowy Orze(y)łowskich
Zachęcamy całą społeczność do wsparcia i zaangaŜowania tego przedsięwzięcia
i przy okazji do wstąpienia w szeregi Radiowej Rodziny

O wizycie w Kole Przyjaciół w Kolembrodach
21 października o 17.00 gościliśmy w Sanktuarium Maryjnym w
Kolembrodach. Po Mszy Świętej i naboŜeństwie róŜańcowym spotkaliśmy
się z naszymi przyjaciółmi. Na spotkaniu obecne były takŜe dzieci, które
codziennie przez cały październik przychodziły na róŜaniec. Na początek
spotkania usłyszały konferencję na temat: wiary i dobra, czemu słuŜy
nasze radio i do czego zachęcamy wszystkich naszych Przyjaciół
zrzeszonych w Kołach? Wyłoniliśmy Prezes Radiowej Rodziny…
Leokadię Szwai.
W tym pełnym Ducha drewnianym kościółku, znajduje się wspaniały
obraz Matki BoŜej Kolembrodzkiej. Przybywają tam pielgrzymki, do stóp Pani,
by prosić o łaski... Zachęcamy wszystkich przyjaciół do pielgrzymowania w to
szczególne miejsce.
GG do studia: 30 86 701

BRAMKA SMS: 0 509 056 590

e - mail: studio@radiopodlasie.pl
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Pierwsza rocznica Koła Przyjaciół w Janowie Podlaskim
W piątek, 7 września w parafii Świętej Trójcy w Janowie Podlaskim spotkało się w pierwszą
rocznicę swojego powstania Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Uroczystość rozpoczęła się
Eucharystią dziękczynną za posługę Koła, której
przewodniczył Ksiądz Dariusz Denisiuk - diecezjalny
asystent Radiowej Rodziny. Trzeba podkreślić, Ŝe choć
zarząd tego oddziału jest jednym z najmłodszych w
diecezji, to zaprasza serdecznie wszystkich chętnych do
współpracy, nie tylko młodych, ale równieŜ starszych.
Nasi Przyjaciele z entuzjazmem przystąpili do
pracy i juŜ po roku widać konkretne owoce. Specjalizują
się w wydawaniu m. in. kwartalnika rozprowadzanego na
terenie parafii. To takŜe dzięki ich inspiracji powstał
Biuletyn Radiowej Rodziny. Nasi Przyjaciele spotykają
się w pierwsze piątki miesiąca na Mszy Świętej modląc
się w intencjach radia oraz parafii i ich rodzin.
Składamy podziękowanie za współpracę wszystkim
członkom Koła na ręce Prezes Sylwii Łukijaniuk, która niedawno wybrała Ŝycie w zgromadzeniu, a
obowiązki przejęła Aneta Okuń oraz Ilona Jakrzewska.

Do Radiowej Rodziny dołączyło Koło Przyjaciół z Sanktuarium w Pratulinie
Oficjalnie działalność tego oddziału zainicjowana została 11 maja 2007 roku. Nie da się
zapomnieć o niebezpieczeństwach pogodowych tego dnia. Silny wiatr i burze, jakie przeszły nad
naszym regionem, spowodowały wiele szkód w gospodarstwach
i na drogach. Dzięki Bogu przedstawiciel naszej rozgłośni
szczęśliwie dotarł do Pratulina i o 18.00, gdy na dworze
zaczynała szaleć burza, rozpoczęło się naboŜeństwo majowe i
Msza Święta. Po zakończeniu modlitw parafianie pratulińscy
pozostali na spotkaniu z przedstawicielem radia. Spotkanie to
zakończyło się po godzinie 20.00. A wszystko to dzięki wielkiej
Ŝyczliwości, jaką cieszy się nasza rozgłośnia wśród
mieszkańców Pratulina. Wybrany został zarząd Koła.
Stanowisko Prezesa zostało powierzone Agnieszce Hawryluk - i
tu trzeba zaznaczyć - bardzo ciekawej osobie, która jest Ŝoną i
matką czworga dzieci. Więcej szczegółów, zdradziła nam
osobiście w audycji Radiowej Rodziny.
Koło będzie spotykać się dwudziestego trzeciego dnia
kaŜdego miesiąca na modlitwie do Błogosławionych
Męczenników Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy.

1 września spotkały się koła przyjaciół Radia Pratulina i Terespola
W sobotę 1 września w Diecezjalnym Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie
spotkały się parafialne oddziały Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie - z Pratulina i Terespola.
W tym dniu przyjaciele terespolscy odbyli pielgrzymkę po Podlasiu. Ostatnim punktem ich wędrówki
była wizyta u naszych Unitów. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel Katolickiego Radia Podlasie i
opiekun Koła Przyjaciół Ksiądz Dariusz Denisiuk.
Zachęcamy do odwiedzin wszystkie sąsiadujące ze sobą Oddziały Radiowej Rodziny.
Pamiętaj o programie formacyjnym:
formacyjnym: Chrzest w Ŝyciu i misji Kościoła
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Parczew - podsumowanie półrocza
To właśnie we wrześniu przeŜywaliśmy radiową niedzielę, a w październiku odwiedził nas
Ksiądz Darek Denisiuk (relacja z tego spotkania znajduje się w zakładce Koła Przyjaciół). To ostatnie
zaowocowało tym, Ŝe zwiększyła się liczba członków Radiowej Rodziny. Mamy nadzieję, Ŝe z
kaŜdym miesiącem będzie nas coraz więcej.
A teraz garść informacji. Po odejściu Księdza Wikariusza Wojciecha
Bazana, naszym opiekunem został Ksiądz Stanisław Niepogodziński. 6
grudnia przewodniczyliśmy wieczornej modlitwie róŜańcowej w siedzibie
radia. Tego dnia, wszak przypadało wspomnienie Świętego Mikołaja, dzieci
ze świetlicy socjoterapeutycznej, działającej przy naszej parafii zostały
obdarowane przez członkinie Radiowej Rodziny pysznymi pączkami.
Jak przeŜywaliśmy Adwent? NajwaŜniejsze w tym czasie było
przygotowanie serca na przyjście Pana. Mieliśmy taką moŜliwość i
intensywnie korzystaliśmy z tego poprzez udział w codziennych roratach o
6.30. W piątek, 7 grudnia Radiowa Rodzina prowadziła adorację
Najświętszego Sakramentu. W naszej parafii taka adoracja ma miejsce w
kaŜdy piątek. W ostatnią niedzielę Adwentu włączyliśmy się w Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom Caritas poprzez rozprowadzenie świec.
Jednak najwaŜniejsze przygotowanie do Świąt BoŜego Narodzenia to parafialne rekolekcje,
które poprowadził Ksiądz dr Wojciech Chackiewicz. RozwaŜania były oparte na scenie biblijnej o
Synu Marnotrawnym z Ewangelii według Świętego Łukasza. Nieocenioną pomocą w refleksji był
obraz Rembrandta „Powrót Syna Marnotrawnego” umieszczony obok ambony. To niesamowite, Ŝe
jeden obraz moŜe dostarczyć tyle doznań. Ksiądz Misjonarz przed kaŜdą Mszą Świętą w
katechezach o sakramencie pokuty przypomniał wiele istotnych prawd i udzielił praktycznych
wskazówek - jak się spowiadać, by było to prawdziwe nawrócenie, a nie tylko jedna z kolejnych
spowiedzi. Zainteresowanie rekolekcjami było ogromne. Dziękujemy KsięŜe Wojciechu!
Zofia i Stefan Cyranka - Prezesi Koła Przyjaciół w parafii Świętego Jana Chrzciciela w Parczewie,
Diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym

Konstantynów - co zrobiliśmy pod koniec ubiegłego roku?
Udało się wykonać trzy gazetki (opatrzone stosownym tekstem i ilustracjami): „Wierzę w
świętych obcowanie”, „Idźmy z radością na spotkanie Pana”, „A Słowo Ciałem się stało” i umieścić je
w gablocie przy kościele.
Przez cały listopad członkowie oddziału odmawiali w kościele róŜaniec
za zmarłych z poszczególnych miejscowości parafii. Ponadto członkowie
uczestniczyli we Mszy Świętej Roratniej w kaŜdą środę i sobotę o 6.30.
15 grudnia w Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe
połączone z degustacją potraw wigilijnych przygotowanych przez członków.
Wigilia była bardzo uroczysta. Od 16 do 18 grudnia w naszej parafii trwały
rekolekcje adwentowe, w których uczestniczyli wszyscy członkowie oddziału.
Nie zapomnieliśmy w tym okresie o pomocy rodzinom potrzebującym,
samotnym, a takŜe o dzieciach. Udzieliliśmy pomocy rodzinie chrześcijańskiej
w Ziemi Świętej zamawiając 46 róŜańców po 15 zł i 15 po 5 zł oraz dwie szopki
betlejemskie po 30 zł. Pieniądze te zostały wysłane do Warszawy w ramach
akcji: „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Dowód wpłaty umieściliśmy w kronice
naszego oddziału.
W dalszym ciągu gromadzimy się w kościele w kaŜdy piątek odmawiając Koronkę do BoŜego
Miłosierdzia oraz angaŜujemy się w czytania liturgiczne w kaŜdą niedzielę podczas sumy o 11.40.
Zapraszamy, by dołączyć do Radiowej Rodziny bo to wyjątkowe miejsce.
Teresa Niczyporuk - Prezes Oddziału w Konstantynowie
Chcesz wesprzeć misję ewangelizacyjną radia ? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Prezesami
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Trzebieszów - podsumowanie roku
Jestem świeŜo upieczonym Prezesem Parafialnego Oddziału Koła Przyjaciół KRP w
Trzebieszowie - słabym prezesem - jest to taka pierwsza moja słuŜba Bogu i człowiekowi. Staram się
ją wypełniać wraz z członkami Oddziału przez modlitwę i dary serca, jak równieŜ przez
propagowanie wśród znajomych wartości ewangelizacji. Wykonałem tablicę reklamową z napisem
„Media katolickie nadzieją dla nas Polaków” i wystawiam ją przy okazji większych zgromadzeń.
Największym darem dla nas jest Eucharystia oraz katechezy, głoszone przez Księdza Biskupa
Zbigniewa Kiernikowskiego. Ponadto często dyskutujemy z Przyjaciółmi radia, ale i nie tylko na temat
Nowej Ewangelizacji, zachęcając do słuŜby w Radiowej Rodzinie.
Charakterystyczny jest fakt, Ŝe Radiową
Rodzinę niemal w całości stanowią członkowie Akcji
Katolickiej. Spotykamy się raz w miesiącu. Naszymi
duszpasterzami są: Ksiądz Kanonik Kazimierz Zdunek
oraz Ksiądz Wikariusz Adam WoŜniak - opiekun Koła
Przyjaciół. Umacniamy swoją wiarę katolicką przez
czytanie i rozwaŜanie katechez, zwłaszcza „Chrzest
w Ŝyciu i misji Kościoła”. W minionym roku
organizowaliśmy doŜynki parafialne, a w okresie
BoŜego Narodzenia spotkanie opłatkowe, podczas
którego radośnie kolędowaliśmy.
Ponadto
pielgrzymowaliśmy
do
wielu
sanktuariów - do Kodnia, Woli Gułowskiej, Lichenia.
Byliśmy takŜe w Siedlcach, prowadząc róŜaniec i modlitwy wieczorne w naszym radiu. Z okazji 15
rocznicy istnienia KRP uczestniczyliśmy w spotkaniu w Brzozowicy DuŜej w ramach 4 Dnia
Wspólnoty Radiowej Rodziny. Bardzo waŜne dla wspólnoty radiowej było spotkanie prezesów,
poniewaŜ okazało się konkretnym wzmocnieniem. Ponadto rozprowadziliśmy kalendarze i karty
świąteczne przesłane nam przez Radio.
Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim członkom za aktywność i wsparcie, a zwłaszcza
Zarządowi Koła: Marii Caban oraz Jadwidze Kowalczyk. Trochę nas stresują te reklamy w KRP, ale
rozumiemy, Ŝe to promocja dobrych, wartościowych firm i takŜe sygnał dla naszych Przyjaciół, by
jeszcze bardziej byli ofiarni względem radia.
Z pamięcią w modlitwie Koło Przyjaciół w Trzebieszowie.
Henryk Wysokiński - Prezes Koła Przyjaciół w Trzebieszowie

Wspaniały tort Koła Przyjaciół z Czeberak na 15 lat Radia
11 czerwca odwiedziłem Koło Przyjaciół Radia w
Czeberakach, mojej rodzinnej parafii Górki. O wielkiej
gościnności i otwartości mieszkańców nie trzeba pisać,
bo to chleb powszedni w naszych stronach. Bardzo się
cieszę ze spotkania i dziękuję za uroczyste przyjęcie.
Rozpoczęliśmy spotkanie Mszą Świętą w intencji
wszystkich członków Koła i ich rodzin oraz słuchaczy i
pracowników radia. Modliliśmy się Litanią do Serca Pana
Jezusa oraz Koronką do BoŜego Miłosierdzia. Na
zakończenie spoŜyliśmy uroczysty obiad i otrzymaliśmy
piękny i pyszny tort.

Dziękujemy przy tej okazji za wszystkie niebiańskie słodkości od … wszystkich naszych przyjaciół.
e - mail:
mail: sekretariat@radiopodlasie.pl denisiuk@radiopodlasie.pl

jan.jaroszynski@radiopodlasie.pl
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Ulańskie katechezy chrzcielne
realizowane w ramach programu formacyjnego Radiowej Rodziny
W trakcie Wielkiego Postu nie czekaliśmy biernie na czas Zmartwychwstania. Chrześcijanin
nie moŜe ustawać w drodze, dlatego 1 marca na spotkaniu Koła Przyjaciół w Ulanie, podjęliśmy
temat katechezy o chrzcie: „Zanim wejdziesz do Ziemi Obiecanej”.
Uczestniczyło w niej kilkanaście osób. Oto świadectwo jednej z nich:
Relacje pomiędzy Bogiem a człowiekiem zakłócił grzech. Człowiek
chciał sam, bez Boga. Pomiędzy Babilonem, a Egiptem leŜy Ziemia
Obiecana. Babilon to symbol wielkiego bogactwa, ale zarazem ziemia
kłótni, niepokoju i nieporozumień. To nasz współczesny świat. Do Egiptu
człowiek ucieka, gdy jest mu źle i popada w niewolę - niewolę grzechu.
Pytanie - dlaczego grzeszę? Bo chcę mieć szczęście zbudowane ludzką
ręką i popadam w niewolę egipską. Klasyfikuję ludzi ze względu na to czy
są mi potrzebni. Oto przykład. Obchodziłam swoje urodziny. Postanowiłam
ukryć ten fakt, bo uwaŜałam, Ŝe owszem od tej koleŜanki to mogę przyjąć
Ŝyczenia, ale ta... tyle razy mnie ośmieszyła. Powiedziałam, Panie BoŜe
Ty mi tylko pobłogosław, a resztę ja sama. Ale wieczorem juŜ nie
interesowały mnie Ŝyczenia, od tych, których kocham. I tu skończył się mój
Babilon. Nastąpiła interwencja Boga, który wręcza mi krzyŜ choroby. To
nie tak miało być. Buntuję się, próbuję jeszcze uciekać do Egiptu, ale w
końcu biorę ten krzyŜ choroby, przytulam się do Niego. Zrozumiałam - to jest Ziemia, którą mi Bóg obiecał.
Zachęcamy wszystkich do odkrycia głębi programu formacyjnego:
Chrzest w Ŝyciu i misji Kościoła.

Odwiedziliśmy Koło Przyjaciół w Łukowie
W parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie, gdzie proboszczem
jest Ksiądz Kanonik Antoni Pietruszka działa juŜ wiele lat Oddział Koła
Przyjaciół. Opiekunem jest Ksiądz Wikariusz Wojciech Kułak.
Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą: Mszą Świętą w intencji
Katolickiego Radia Podlasie, Przyjaciół oraz róŜańcem w intencji mediów,
by słuŜyły prawdzie i jedności. Oprawę liturgiczną Eucharystii i rozwaŜania
prowadzili członkowie Koła. Oddział liczy około 20 osób i trzeba dodać,
mocno zaangaŜowanych w Ŝycie parafii. Wiele osób z Radiowej Rodziny
uczestniczy w spotkaniach innych grup działających przy parafii.
Wspomnieć trzeba wspólnotę Ojca Pio nieustannie rozwijającą się. W
parafii jest figura Ojca Pio oraz relikwie Świętego. Przygotowywana jest
kaplica ku jego czci.
Dziękujemy Księdzu Wojciechowi - opiekunowi oraz
wszystkim naszym Przyjaciołom za obecność, pracę,
zaangaŜowanie przy parafii i modlitwę.

Wyjątkowa inicjatywa Radiowej Rodziny
poświęcenie kapliczki w Szaniawach
Pierwszą osobą, która postarała się o wybudowanie
nowej kapliczki była Prezes Koła Przyjaciół Krystyna
Krasuska. Muszę pochwalić mieszkańców Szaniaw powiedziała Prezes - wiele osób zaangaŜowało się w
pracę. KaŜdy ofiarował co miał i wspólnymi siłami udało się
wybudować piękną kapliczkę
Pamiętaj o programie formacyjnym: Chrzest w Ŝyciu i misji Kościoła
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Konstantynów - podsumowanie roku 2007
Rok 2007 był dla nas okresem bardzo szczęśliwym, poniewaŜ w 15 rocznicę powstania
naszego radia otrzymaliśmy „Platynowy mikrofon”. Nagroda była wielkim zaskoczeniem. Nasza
działalność wypływa z potrzeby serca naszych parafian i członków oddziału. Co udało nam się
dokonać w ostatnim czasie? Wykonaliśmy wiele gazetek, które zawieszone były w gablocie przy
kościele, a dotyczyły zwłaszcza wydarzeń parafialnych. Ponadto mieliśmy 12 spotkań modlitewnych,
rozpoczynających się Eucharystią. Następnie omawialiśmy fragment Ewangelii z danego dnia.
JuŜ od października przygotowujemy oprawę liturgiczną w kaŜdą niedzielę podczas sumy.
Oprawą Mszy Świętej zajęło się 6 członków. Przez cały rok kalendarzowy odmawiamy przed
Eucharystią wieczorną Koronkę do Miłosierdzia BoŜego.
Bierzemy czynny udział we wszystkich wydarzeniach parafialnych, jak np. Droga KrzyŜowa
ulicami miasta, 40 - godzinne NaboŜeństwo, Triduum Paschalne, rocznica śmierci Jana Pawła II i
wiele innych. Pamiętamy w swoich modlitwach o naszym opiekunie. Bierzemy udział w
przedsięwzięciach organizowanych przez pracowników radia, np. w Brzozowicy DuŜej, Pratulinie.
Pamiętamy takŜe o pomocy bliźnim - pomogliśmy rodzinie chrześcijańskiej w Ziemi Świętej
zamawiając róŜańce i inne ozdoby na sumę 1005 zł.
15 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe, a 22 kwietnia - po raz pierwszy - śniadanie
wielkanocne. Ponadto bierzemy udział w programie formacyjnym: „Chrzest w Ŝyciu i misji Kościoła”.
Zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Mokobodów. Zwiedziliśmy po drodze Muzeum Diecezjalne,
siedzibę radia, Katedrę oraz WyŜsze Seminarium Duchowne w Opolu Nowym. WyjeŜdŜaliśmy 4 razy
na modlitwy wieczorne do studia, a 2 kwietnia podsumowaliśmy konkurs rysunkowy
„Zmartwychwstanie Pana Jezusa na podstawie Ewangelii według Świętego Jana”.
Teresa Niczyporuk - Prezes Koła Przyjaciół w Konstantynowie

Terespol - spotkanie opłatkowe i wyjątkowi goście
5 stycznia w sali domu parafialnego odbyło
się tradycyjnie spotkanie opłatkowe członków Koła
Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie w
Terespolu. Na uroczystości gościliśmy Burmistrza
Miasta, Proboszcza, Opiekuna Koła oraz Diakona,
który odbywał praktykę w naszej parafii. W pięknie
przygotowanej sali panował świąteczny nastrój,
poniewaŜ oprócz gałązek świerku, była gwiazda,
Ŝłóbek., a przede wszystkim ludzie.
Uroczystość rozpoczęliśmy modlitwą oraz
kolędą Wśród nocnej ciszy. Następnie łamiąc się
opłatkiem składaliśmy Ŝyczenia. Potem przy
herbatce z gwiazdą kolędowaliśmy - indywidualnie
i zespołowo. Śpiewaliśmy kolędy tradycyjne oraz pastorałki. Mimo, Ŝe na dworze był mróz to w naszej
sali, a zwłaszcza w sercach było gorąco i przyjemnie. Cieszymy się, Ŝe tradycyjnie frekwencja dopisała.
Irena i Józef Ferensowie - Prezesi Oddziału w Terespolu

Niedziela Palmowa w Łomazach
Choć Łomazy są mało znaną parafią to jednak wiele inicjatyw ma tu miejsce. W piątek, 14
marca odbyła się Droga KrzyŜowa ulicami naszej miejscowości. MłodzieŜ z KSM - u przedstawiła
misterium Męki Pańskiej. Następnie w niedzielę odbyła się procesja ulicami Łomaz, w której
uczestniczyli wszyscy parafianie. Dzieci szły z własnoręcznie wykonanymi palmami. Było naprawdę
bardzo uroczyście. O kolejnych wydarzeniach będziemy sukcesywnie informować.
Chcesz podzielić się świadectwem ? Napisz do nas list, e - maila, adres:
adres: Katolickie Radio Podlasie z dopiskiem
”Radiowa Rodzina”, ul. Bpa I. Świrskiego 56, 08 - 110 Siedlce, jan.jaroszynski@radiopodlasie.pl
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