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Pro memoria
Oddajemy w Wasze ręce, Drodzy Przyjaciele drugi 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.
Wiadomości publikowane W Radiowej Rodzinie mają nas zachęcić do systematycznego
przeglądania, aby śledzić ciekawe pomysły naszych przyjaciół. Zdajemy sobie sprawę, Ŝe nie kaŜdy
posiada dostęp do internetu oraz, Ŝe forma drukowana jest bardziej przystępna. Biuletyn W
Radiowej Rodzinie moŜna zabrać na spotkanie, w podróŜ, przekazać proboszczowi, księdzu
opiekunowi, kolejnemu członkowi, sąsiadowi, by szerzyć dzieło Ewangelizacji, o które nakazał nam
dbać 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.
Przepraszamy na zaś, za to, jeŜeli jakaś informacja nieopatrznie zostanie przegapiona w
naszym Biuletynie. Jest tak duŜo tych informacji, Ŝe wszystkie nie zmieściłyby się na naszych
łamach. Wybraliśmy tylko część z nich. Kto odczuwa niedosyt serdecznie zapraszamy do naszej
zakładki Radiowa Rodzina / Archiwum. Dla kogo zabraknie Biuletynu w formie drukowanej to
dodatkowo będzie on zamieszczany w formie elektronicznej w naszym portalu radiopodlasie.pl w
zakładce Koła Przyjaciół / Biuletyn - jeŜeli ktoś zauwaŜy błąd redakcyjny, 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, za kaŜde wsparcie 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

KaŜdego roku pragniemy podziękować
naszym Przyjaciołom w Oddziałach za kaŜdą ofiarę
Prezentem - podziękowaniem za kaŜdą zaksięgowaną ofiarę przez Prezesa Oddziału bądź
sekretariat radia w okresie od grudnia ubiegłego roku do listopada tego roku są UNIKALNE
RADIOWE KALENDARZE.
Kalendarze są bardzo ciekawą formą promocji KRP. Gdyby dla kogoś kalendarza zabrakło - z
góry przepraszamy i zapraszamy po odbiór kalendarza przez Prezesa bądź bezpośrednio w
sekretariacie radia.
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POWIĘKSZA SIĘ RADIOWA RODZINA
W 2008 roku dołączyły do Nas:
BIARDY (p. Przemienienia Pańskiego w Łukowie), HOŁUBLA,
KARCZE (p. Zbuczyn), KOŚCIENIEWICZE, KRYNICA,
ŁOSICE św. ZYGMUNTA KRÓLA, NAKORY (p. Krynica), OKRZEJA
Nakory (p. Krynica)
Czy Państwo kiedykolwiek odwiedzali Nakory? (dodam, Ŝe
miejscowość jest połoŜona na terenie parafii Krynica, niedaleko
SuchoŜebrów).
Nakory to miejsce, które znane mi jest z wędrówek rowerowych, choć
przyznaję, Ŝe tej pięknej kaplicy jak dotąd nie widziałem, poniewaŜ jest
połoŜona kilkadziesiąt metrów od głównego szlaku komunikacyjnego. Kaplica
ta jest przykładem wielkiego poświęcenia i świadectwa tamtejszych ludzi.
Mieszkańcy Nakor licznie przybyli na spotkanie z opiekunem Radiowej
Rodziny. Po nieco dłuŜszej konferencji załoŜyliśmy Koło Przyjaciół. Cieszy
fakt, Ŝe do koła licznie wstąpiły dzieci i młodzieŜ. KaŜdy otrzymał radiową
legitymację i zapewnił o swoim zaangaŜowaniu. Jednym z ustaleń jest zorganizowanie na wiosnę
festynu w Nakorach. Dziękuję za to ubogacające spotkanie.

Kościeniewicze
21 maja w parafii Kościeniewicze po Mszy Świętej i
naboŜeństwie majowym odbyło się spotkanie załoŜycielskie Koła
Przyjaciół. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za Ŝyczliwość,
otwartość, któremu zaleŜy na promocji parafii.
Na trasie naszych wędrówek nie moŜe zabraknąć tego miejsca.
Wartościowi ludzie, przepiękny drewniany kościół, ukształtowanie
terenu, niepowtarzalny krajobraz tworzą szczególny, przyjazny klimat. Prezesem odpowiedzialnym
za przekazywanie informacji została Aneta Mazur. Jest jedną z najmłodszych opiekunek parafialnego
oddziału Radiowej Rodziny. Sprawami organizacyjnymi koła zajmują się wspaniałe zastępczynie:
Barbara Chazan, Aniela śeleŜnicka, Wanda Lipińska. Zapraszamy wszystkich do współpracy z tym
nowym Kołem. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy i Przyjaciół z tej parafii i miejscowości.

Karcze (p. Zbuczyn)
Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie do
miejscowej świetlicy w Karczach mimo, Ŝe
miejscowość niewielka, licząca blisko 40 domów
to jednak ludzie tam mieszkający są bardzo
dobrze zorganizowani i mają piękne serca.
Tamtejsza świetlica pełni bardzo waŜne funkcje
religijno - kulturalne i wspaniale, Ŝe to miejsce
jest.
Potem
nastąpiła
prezentacja
sensu
istnienia Radiowej Rodziny, aŜ wreszcie przyszedł
czas wyboru zarządu Koła. Prezesem została pani
Stanisława Chromińska, obdarzona niezwykłą,
artystyczną duszą. Dzielnie wspierać będzie ją pani Renata Chromińska odpowiedzialna za
przekazywanie informacji drogą internetową. Od strony merytorycznej pomagać będzie pani sołtys
Teresa Mazurek. Zarząd Koła będzie wspierany przez liczną rzeszę naszych przyjaciół.
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Radiowa Rodzina w Krynicy
Na to spotkanie wyruszyłem ze szczególnym
zainteresowaniem. Przypomniały mi się bowiem wędrówki
rowerowe po naszym regionie. Krynica zawsze była
miejscem odpoczynku. JuŜ z daleka widać wieŜę Kościoła
fantastycznie wkomponowującą się w błękitne niebo, które
towarzyszyło mi w tym dniu. To piękno uwydatnia lekko
pofałdowany teren. Naprawdę warto tam się wybrać tym
bardziej, Ŝe ruch w tamtych okolicach jest niewielki a
przyroda nietuzinkowa. śyją tam bardzo oddani Kościołowi
ludzie. Świadczy o tym fakt, Ŝe wielu parafian angaŜuje się
w Ŝycie swojej wspólnoty. Wiele osób przystąpiło takŜe do
Radiowej Rodziny, a spora grupa jest z nami od lat. Szczególnie cieszy, Ŝe do Koła Przyjaciół
przystąpiły dzieci. Prezesem została wybrana tamtejsza organistka Marlena Protasiuk, którą dzielnie
wspiera Eugeniusz Stański wraz z liczną rzeszą naszych przyjaciół. Bóg Zapłać za Wasze
świadectwo.

Biardy
(p. Przemienia Pańskiego w Łukowie)
Przez Biardy przejeŜdŜałem wielokrotnie.
Zawsze mój podziw budziła piękna kaplica. Jak
się okazuje od wielu lat jest w tej miejscowości
liczna grupa przyjaciół Katolickiego Radia
Podlasie. Wielkie podziękowania naleŜą się
zwłaszcza pani Jasi Dołędze, dzięki której jest
stały kontakt z Katolickim Radiem Podlasie.
Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy
róŜańcowej, którą prowadziła młodzieŜ - to był
naprawdę budujący widok. Po modlitwie i
konferencji, na której została liczna grupa
sympatyków, wybraliśmy zarząd koła. Prezesem
wybrano GraŜynę Przeździak, a jej zastępcą Annę Przeździak. Posługę skarbnika, sekretarza
kontynuuje pani Jasia Dołęga. Cieszy fakt, Ŝe w szeregach Koła Przyjaciół znalazła się młodzieŜ
rozmodlona, śpiewająca. W rozmowie z przyjaciółmi w Biardach okazało się, Ŝe to bardzo solidarna i
odpowiedzialna miejscowość, której moŜna powierzyć najwaŜniejsze zadania. Mieszkają tam bardzo
wartościowi ludzie. Niech Koło to piękne się kręci, zataczając coraz szersze kręgi.

Ze spotkania z Radiową Rodziną w Krzywośnitach (p. Huszlew)
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Nowe Koło Przyjaciół w parafii św. Zygmunta Króla w Łosicach i pierwsza
informacja o VIII Dniu Papieskim
Od 8 lat, w niedzielę poprzedzającą 16 października, w Polsce
obchodzony jest Dzień Papieski. Dla kaŜdego Polaka jest to pamiętna
rocznica - wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tegoroczny
Tydzień Papieski rozpoczynający się 12 października przeŜywany był pod
hasłem: Jan Paweł II - Wychowawca Młodych. To hasło, w szczególny
sposób trafiło do młodzieŜy Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Łosicach.
Chcąc uczcić swojego patrona młodzieŜ włączyła się w oprawę liturgiczną
wszystkich Mszy Świętych sprawowanych w parafii św. Zygmunta na
terenie której znajduje się gimnazjum oraz podjęła inicjatywę zbiórki ofiar na
fundusz
stypendialny
Fundacji
„Dzieło
Nowego
Tysiąclecia”.
Punktem kulminacyjnym obchodów VIII Dnia Papieskiego była
uroczysta Msza Święta o rychłą beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II,
której przewodniczył Ksiądz Kanonik Henryk Rzeszotek - emeryt rezydujący
przy parafii św. Zygmunta. Mszę Świętą koncelebrował Ksiądz Kanonik
Kazimierz Komar - proboszcz parafii i jednocześnie dziekan dekanatu łosickiego.
Jednak na tym obchody Dnia Papieskiego się nie zakończyły. 16 października, w 30 rocznicę
wyboru Kardynała Wojtyły na PapieŜa, młodzieŜ gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Łosicach i
rzesza wiernych, zgromadziła się w kościele parafialnym na Eucharystii. Proboszcz parafii Św.
Zygmunta Ksiądz Kanonik Kazimierz Komar, który jej przewodniczył modlił się o rychłą beatyfikację i
kanonizację naszego Wielkiego Rodaka. Do koncelebry włączyli się takŜe: Ksiądz Robert Osypowicz
- wikariusz oraz Ksiądz Kanonik Henryk Rzeszotek. Po Mszy Świętej wyruszyła procesja róŜańcowa
ulicami Łosic na plac przy gimnazjum nr 2. W modlitwie róŜańcowej młodzieŜ rozwaŜała słowa, które
Jan Paweł II skierował do zgromadzonych zaraz po swoim wyborze na Stolicę Piotrową.
Po dojściu procesji na dziedziniec gimnazjum dyrektor pan Mirosław Bahniuk powitał przybyłych
uczestników uroczystości i poprosił o odsłonięcie nowego pomnika Jana Pawła II - patrona szkoły.
Aktu tego dokonali burmistrz miasta Łosice pan Janusz Kobyliński wraz z przewodniczącym rady
miasta i gminy panem Zbigniewem Jaszczukiem. Następnie Proboszcz parafii Św. Zygmunta Ksiądz
Kanonik Kazimierz Komar poświęcił nowe popiersie Jana Pawła II. Po poświęceniu młodzieŜ, pod
kierunkiem katechetki pani Barbary Mazuruk, przedstawiła montaŜ słowno - muzyczny dedykowany
patronowi szkoły. Po nim dyrektor gimnazjum podziękował za bogatą oprawę uroczystości.
Szczególne słowa skierował do tych, którzy finansowo wsparli zakup nowego postumentu
dedykowanego Janowi Pawłowi II. Na zakończenie uroczystości Ksiądz Proboszcz Kazimierz Komar
podziękował StraŜy Miejskiej za czuwanie nad bezpieczeństwem procesji i udzielił zebranym
błogosławieństwa.
Ksiądz Mariusz Szyszko - wikariusz z parafii św. Zygmunta Króla w Łosicach

Odwiedziny Koła Przyjaciół w Radczu
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„Cudowny Marcinek” z parafii Hołubla
W okresie międzywojennym, ktokolwiek wspomniał
Hołublę, zaraz kojarzył najbardziej znaną osobę, p. Marcina
Chodowca, który w dziejach tej wsi zajmuje poczesne miejsce
otoczone legendą. Mieszkał w ubogiej chatce zbudowanej z
cementowych pustaków. Dom stoi do dziś, wygląda jakby
wrośnięty w piaszczysty pagórek, ma niezwykłe okna w
kształcie trójkątów. Okna te przypominały mu Pana Boga w
Trójcy Świętej Jedynego. Okien było 7 - oznaczają one 7 chórów
anielskich otaczających tron BoŜy. Ks. Franciszek Chwedoruk, który był
proboszczem w Hołubli, mówił, Ŝe Marcinek był obdarzony jakimś
nadzwyczajnym zmysłem w róŜnych kierunkach, np. znał tajemne sprawy,
o których ludzie nic nie wiedzieli. Leczył wszelkie choroby prostymi
sposobami. Najczęściej była to sól, woda, miód, olej i róŜne zioła.
Wskazywał sposoby odnalezienia zaginionych bądź skradzionych rzeczy.
Jedni nazywali go czarodziejem, inni nawet sprytnym oszustem, a to był
tylko skromny, religijny człowiek, którego Bóg obdarzył darem
jasnowidzenia. Przed udzieleniem porady wpadał w jakiś dziwny trans. Z
zamkniętymi oczami kreślił na papierze, nerwowo drgającymi rękami
jakieś znaki. Potem się uspokajał i określał chorobę oraz zalecał środki. Bywały wypadki, Ŝe nie
podejmował się kogoś leczyć, lecz odsyłał do lekarzy albo wprost oświadczał, Ŝe nic nie moŜe
powiedzieć bo nic nie wie. Miejscowa ludność widziała w nim swego doradcę we wszelkich
potrzebach.
Legendarnych opowieści o „Marcinku” jest duŜo. Najbardziej znana ze wszystkich jest
przepowiednia dotycząca budowy nowego kościoła w Hołubli. Kilka lat przed śmiercią powiedział
Mam w świadomości zbliŜający się kataklizm. Siedlce ulegną zniszczeniu, a z ruin siedleckich
powstanie tutaj piękny murowany kościół. Przepowiednia się spełniła 3 lata po śmierci Marcinka. We
wrześniu 1939 roku centrum Siedlec zostało spalone. W 1940 roku proboszcz parafii ks. Stanisław
Pielasa zakupił w Siedlcach rozbity przez bomby niemieckie duŜy budynek ośrodka zdrowia,
nazywany wówczas Kasą Chorych i z oczyszczonych cegieł tego budynku powstał obecny kościół.
„Doktor Marcinek” słynął głównie ze składania złamanych kości i naciągania zwichnięć oraz leczył
róŜne choroby np.: Chory pokryty był wrzodami i nie pomagały Ŝadne środki apteczne. Marcinek
polecił zawinąć go w cały połeć świeŜej, jeszcze ciepłej słoniny i zostawić na kilka godzin. Po
odwinięciu okazało się, Ŝe słonina naszpikowana jest jakimś robactwem. Chory poczuł się lepiej i
wrzody się pogoiły. Bardziej drastyczny sposób leczenia usłyszał od parafian ks. Mieczysław
Szuciak, który opisał to zdarzenie w kronice parafii. Chory cierpiał na Ŝołądek, nie mógł jeść,
wychudł, stracił siły. Marcinek wskazał mu, Ŝe w lesie leŜy zdechły koń. Niech on rozbierze się i
wejdzie w jego środek i siedzi, dopóki tylko wytrzyma. Chory to zrobił, przezwycięŜył obrzydzenie i
wszedł do środka kadłuba. Siedział dość długi czas, aŜ wreszcie chwyciły go szalone wymioty, Ŝe
wypadł z padliny i zdawało mu się, Ŝe wszystkie wnętrzności wyrzuci, aŜ stracił przytomność a po jej
odzyskaniu, poczuł, jakby wyczyścił całe swoje wnętrze. Nabrał apetytu i więcej nie skarŜył się na ból
Ŝołądka. Inny przykład od mieszkańców Hołubli: Kobieta idąc po poradę lekarską do Marcinka wzięła
ze sobą na wynagrodzenie ileś tam jajek. Po drodze uświadomiła sobie, Ŝe w domu niewiele jest do
jedzenia i część jajek ukryła pod krzakiem w lesie. Po udzieleniu porady chciała wynagrodzić
Marcinkowi dając kilkanaście jajek, ale ten odpowiada „Weź je sobie i równieŜ te, które ukryłaś pod
krzakiem, przydadzą Ci się dla dzieci”. Takich opowieści jest duŜo. MoŜemy je znaleźć w kronice
parafii Hołubla pisanej przez ks. Stanisława Byczyńskiego, ks. Mieczysława Szuciaka oraz inne osoby.
„Cudowny Marcinek” zmarł 4 maja 1936 roku. Cieszył się on duŜą sławą nie tylko na Podlasiu, ale
i w dalszych okolicach. Był przedmiotem zainteresowania nie tylko ludu, ale i sfer wykształconych.
Przez progi jego domu przewijało się dziennie po 20 - 30 osób. Leczył nie tylko ciało, ale i duszę np.
mówiąc „Pan 20 lat nie był u spowiedzi, niech się pan wyspowiada, dopiero będę mógł pana leczyć”.
Pogrzeb Marcinka był bardzo uroczysty z udziałem miejscowej orkiestry i wielkiej liczby ludzi.
Opr. na podstawie „Historii Parafii Hołubla” prezes Koła Przyjaciół w Hołubli, Kazimiera Sawicka.
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JUBILEUSZE, INICJATYWY RADIOWEJ RODZINY
Zespół śpiewaczy Ostrowianki - Polesianki z Ostrowa
Lubelskiego świętował swoją 5 rocznicę powstania

Zespół śpiewaczy Ostrowianki - Polesianki liczy 10
osób. Szefem zespołu jest pani Zofia Remiszewska.
Uświetniają swoim śpiewem i ludowymi strojami
uroczystości na terenie parafi i gminy. Mają takŜe swoje
osiągnięcia. Cieszymy się, Ŝe w skład tego zespołu
wchodzą członkowie koła Przyjaciół Katolickiego Radia
Podlasie. Opiekunowie Radiowej Rodziny składają
równieŜ serdeczne Ŝyczenia z pamięcią w modlitwie.

100 lat Kościoła parafialnego św. Stanisława BM w Rossoszu
Parafię Rossosz erygowano w XVI wieku. Wzniesiono
wtedy pierwszy drewniany kościół, ufundowany przez Kaspra
Dębińskiego.
Kolejny,
równieŜ
drewniany,
zbudowano
w 1679 r. dzięki staraniom Księdza Mateusza Sikorskiego. Trzeci
kościół powstał w 1775 r., niestety w 1861 r. został zniszczony
przez poŜar i wówczas wszystkie naboŜeństwa były odprawiane
w kaplicy cmentarnej, którą w 1883 r. zamknęły władze carskie.
Na jej miejscu wzniesiono prawosławną cerkiew, a Parafię
Rossosz przyłączono do Wisznic. W latach 1903 - 1904
rozpoczęto starania o budowę nowego kościoła i uzyskano
zezwolenie władz carskich na budowę kaplicy. Powstał fundament z kamienia ciosanego, jednakŜe
znacznie poszerzony i przedłuŜony, niŜ przewidywał to plan architektoniczny świątyni. Kościół
wzniesiono z fundacji parafian: Andrzeja i Anastazji Pasternaków i Józefa Polubca. Budował go p.
Brodecki z Huszczy razem z rossoskimi cieślami: Szymonem Marcinkiewiczem i Janem Sacewiczem.
Prace budowlane zakończono w 1908 r., jednakŜe parafię reerygowano dopiero w 1919 r. Zakupiono
ołtarze, trzy dzwony, ławki i organy. Z czasem dobudowano wieŜę (pierwotnie miała być tam
dzwonnica) i zelektryfikowano kościół. W ciągu stu lat jego istnienia dokonywano wielu remontów
(1953, 1962, 1975, 1997, 2008) i dbano o przykościelny plac (utwardzono go i wzniesiono metalową
dzwonnicę i krzyŜe misyjne). W ostatnich latach w kościele zmieniono nagłośnienie, załoŜono
ogrzewanie i dokonano gruntownego remontu organów.
Wnętrze kościoła podzielone jest na nawy słupami, połączonymi arkadami o łuku koszowym,
pokryte jest ono stropem, nad nawą środkową i prezbiterium koszowo wyokrąglonym, w nawach
bocznych płaskim. Kościół zdobią neobarokowe ołtarze autorstwa warszawskiego stolarza (pomagał
mu lokalny stolarz Józef Kulicki). Główny, jednoosiowy ołtarz posiada kompozytowe kolumny,
wspierające odcinkowy naczółek. W polu głównym znajduje się obraz Matki BoŜej RóŜańcowej ze
św. Dominikiem (autorstwa Aleksandra Brzostka), zasuwa zaś przedstawia męczeństwo św.
Stanisława. Po bokach usytuowane są rzeźby św. Stanisława i św. Wojciecha Biskupów.
Zwieńczenie ołtarza stanowi kielich z hostią w glorii. Główny ołtarz zdobią takŜe rzeźby Edwarda
Korszuna. Jednoosiowe ołtarze boczne o rozbudowanych zwieńczeniach ozdobione są parami
kolumn. W ołtarzach znajdują się współczesne obrazy: Matki BoŜej Częstochowskiej
i Najświętszego Serca Jezusa. Zaś kościelne organy pochodzą z 1913 r. z zakładu Leopolda
Hartmana z Warszawy. Informuje o tym napis umieszczony na porcelanowej tabliczce na kontuarze.
Organy mają osiem głosów i są jednymi z dwudziestu czterech zachowanych organów Hartmana w
Polsce. W 2007 r. dokonano gruntownego remontu tychŜe organów. Zakonserwowano drewno i
naprawiono zuŜyte elementy, zachowując przy tym substancję zabytkową instrumentu.
Opr. Zastępca Prezesa Koła Przyjaciół w Rossoszu Agnieszka Wawryniuk.
Sekretariat 025 / 644 72 73 wew. 220, Antena: 025 / 644 65 55, Desk Reporter: 025 / 644 99 74
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Pierwsza rocznica powstania Koła Przyjaciół w Tchórzewie (p. Zbuczyn)

17 października opiekun Radiowej Rodziny Ksiądz
Dariusz Denisiuk gościł u naszych Przyjaciół. Miejscem
spotkania była tamtejsza remiza, w której przez cały rok
mieszkańcy gromadzą się na wspólnej modlitwie. Odwiedziny
miały charakter uroczysty i połączone były z Mszą Świętą
sprawowaną za członków Koła ich rodzin i oraz mieszkańców
Tchórzewa.
Jak przystało na urodziny nie zabrakło równieŜ tortu.
Jako wyraz wdzięczności przekazany został do Katolickiego
Radia Podlasie. Dziękujemy.

Biała Podlaska, Św. Michała Archanioła
2 urodziny Radiowej Rodziny
Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie z
parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej
obchodziło 6 kwietnia drugą rocznicę powstania. Na
jubileuszowym spotkaniu oprócz członków Koła
Przyjaciół z parafii Św. Michała Archanioła byli obecni
równieŜ
nasi
Przyjaciele
z
parafii
Chrystusa
Miłosiernego. Pomiędzy kołami istnieje bliska przyjaźń,
co owocuje ciekawymi inicjatywami. Jak przystało na
Radiową Rodzinę spotkanie odbywało się w prawdziwie
przyjacielskiej atmosferze. Z serca dziękujemy za wszelkie dobro, którego od Was doświadczamy.
Z okazji drugiej rocznicy powstania Radiowej Rodziny Ŝyczymy, by Bóg napędzał Wasze Koło,
a Święty Michał Archanioł bronił od złego.
Zdjęcia z 10 rocznicy Koła w Ostrowie Lubelskim

Pielgrzymka Radiowej Rodziny z Ulana na uroczystości do Szpaków
Cieszy fakt, Ŝe nasi Przyjaciele ta często pielgrzymują. Między innymi Koło Przyjaciół Katolickiego
Radia Podlasie z Ulana zorganizowało pielgrzymkę autokarową do Szpaków na uroczystości
odpustowe ku czci Świętego Józefa. Pozdrawiamy wszystkich pątników i zapraszamy na pielgrzymki
organizowane przez KRP. Pamiętajmy o organizowaniu się na Rocznice Radia i Dni Wspólnoty.
Będą to niezapomniane, rodzinne chwile.
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10 lat Koła w Czeberakach (p. Górki) oraz ballada o radiu
1. Jak długo tu w Chotyczach będzie radiowy maszt,
tak długo w naszych domach rozbrzmiewać będzie głos.
To głos naszego radia, naszego KRP,
my chętnie go słuchamy, razem modlimy się.

8. A Ksiądz Krzysztof Pełka ukrywa swoją twarz,
wśród faksów, komputerów najchętniej spędza czas.
I przerwy emisyjne, które zdarzają się
to sprawka Księdza Pełki, lecz wybaczamy mu.

2. Wspieramy go modlitwą, czasem grosikiem teŜ,
by mogło się rozwijać i głosić BoŜą wieść.
I tak przez dziesięć latek wspieramy wielką rzecz,
by w całym naszym kraju głosiło Bogu cześć.

9. Ksiądz Tomasz Sałasiński nowy opiekun nasz
Bardzo powaŜnie myśli, jak uaktywnić nas.
Czy 10 rocznicę uczcić na miejscu tak,
czy ruszyć dalej w Polskę na pielgrzymkowy szlak?

3. Codziennie o piętnastej rodzinną mamy wieść
Koronka, informacje no i konkursik teŜ.
Ksiądz Darek i Pan Janek dwoją i troją się,
by wszystko się udało, no i wiązało się.

10. A proboszcz Ksiądz Szczepańczyk w kurii zasługę ma,
Ŝe w małej tej parafii koło Przyjaciół trwa.
Bardzo Księdza prosimy o dalsze względy nam
I wspólnie z wikariuszem odwiedzać częściej nas.

4. Nasz Ksiądz Darek Denisiuk turysty duszę ma
i z radiową rodziną często wyrusza sam.
Kraków, Kalwaria, Lipka i całe Włochy tam,
by przy grobie Rodaka wypraszać łaski nam.

11. Pan Janek Jaroszyński poświęca teŜ swój czas,
by z nami na antenie podyskutować wraz.
UwaŜaj Panie Janku na młodą Ŝonę swą,
my bardzo Cię prosimy Ty nie zaniedbuj Jej

5. Dyrektor Ksiądz Kapitan na wszystko oko ma
i pod jego rządami całość wspaniale gra.
Nowy stół emisyjny, aparatura teŜ
i piękne pomieszczenia, to przecieŜ Księdza rzecz.

12. Panie w sekretariacie roboty mają moc
bo drzwi do Ich pokoju nie zamykają się
I piszą w swych zeszytach, kto tam ofiarę dał
i w którą tu rubrykę wpisać dokładnie ją.

6. Ksiądz Jarek Oponowicz notatnik zawsze ma,
by skrzętnie w nim zapisać, kto kiedy termin ma.
KaŜda rodzina w radio ma wyznaczony czas,
by mogła swą modlitwą zagościć w kaŜdym z nas.

13. My w kole w Czeberakach włączamy się w ten tok:
RóŜaniec, Ewangelia, no i paciorek tak.
Niektórzy nam zazdroszczą a inni śmieją się,
my na to nie zwaŜamy jedziemy modlić się.

7. Następnie Ksiądz Piotr Wojdat z rachunków
szóstkę ma,
bo kaŜdy mały grosik dokładnie liczy sam.
I sumiennie wylicza, kto, ile moŜe wziąć,
by sejf nie został pusty, aby zapasik mieć.

14. A nasi KsięŜa w Górkach teŜ błogosławią nam
i z Księdzem wikariuszem gościmy w radio tam.
Niech Ŝyją KsięŜa w radio i nasi w Górkach teŜ
i wszyscy pracownicy i oczywiście my.

Autorem tej ballady jest pani Barbara Walczuk. Jak podkreśliła - "Tekst powstawał podczas
bezsennych nocy". Dziękuję za gościnę i Ŝyczliwość jaka płynie pod adresem Katolickiego Radia
Podlasie. Podziękowanie składam na ręce pani Barbary, która koordynuje pracą Koła, dzielnie
wspieraną przez liczną grupę przyjaciół z Czeberak i okolicznych miejscowości. Minęło juŜ 10 lat,
Ŝyczymy by kręciło się do 100 i dłuŜej.
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21 września ,Terespol - V Dzień Wspólnoty Parafialnych Oddziałów
Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie
W niedzielę (21 września) w parafii Świętej
Trójcy w Terespolu odbył się V Dzień Wspólnoty
Parafialnych Oddziałów Koła Przyjaciół KRP.
Celem tych spotkań jest wspólna modlitwa, bardzo
konkretna formacja i radość płynąca z przebywania
razem - podkreśla Jan Jaroszyński - opiekun
Radiowej Rodziny. Cykl spotkań nosi tytuł "Ku
dojrzałości chrześcijańskiej", a kaŜde spotkanie ma
swoją myśl przewodnią. PodąŜając Drogowskazami
Nowego Człowieka pozostawionymi nam przez
Sługę BoŜego Franciszka Blachnickiego w
Terespolu rozwaŜamy temat: "Słowo BoŜe w moim
Ŝyciu". Na ten Dzień Skupienia zapraszaliśmy naszych przyjaciół zorganizowanych w Kołach, ale
takŜe tych, którzy nie mają w swoich parafiach naszej Radiowej
Rodziny, by mogli bardzo mile spędzić niedzielę i przekonać się z
bliska o tym dlaczego Koła Przyjaciół są wspaniałą inicjatywą
ewangelizacyjną.
Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty o 11.35.
Centralną częścią była Eucharystia sprawowana o 12.00, którą
liturgicznie oprawiała Radiowa Rodzina z Terespola, a
muzycznie tamtejsza pięknie śpiewająca schola Corda Vox
działająca pod kierunkiem tamtejszego organisty Tomasza
Jezuita. Homilię wygłosił Dyrektor Administracyjny Katolickiego
Radia Podlasie - Ksiądz Piotr Wojdat, kierownik Pieszej
Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Następnie w ramach
formacji wysłuchaliśmy Konferencji Dnia, którą poprowadził o.
Stanisław Wódz - proboszcz Sanktuarium Kodeńskiego na temat
Słowa BoŜego i jego roli w naszym Ŝyciu.
Po konferencji zaplanowano Agapę, przy śpiewie i tańcach
przygotowanych przez zespół Obertas pod kierunkiem Eugenii
Zięby. Kosztując pyszności specjalnie przygotowanych na ten
dzień mogliśmy posłuchać pięknego repertuaru, który
przedstawiło nasze Koło Przyjaciół z Terespola, pod wodzą
Ryszarda Ferensa, a melodiami na akordeonie zachwycił nas Marian Wiata.
Po Agapie pielgrzymi udali się do Kościoła by polecać Miłosierdziu BoŜemu całą Rodzinę
Katolickiego Radia Podlasie. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego
spotkania. V Dzień Wspólnoty w Terespolu pokazał, jak wspaniale moŜe się zjednoczyć cała
społeczność.
Galeria ze spotkania z Przyjaciółmi z Adamowa
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Piosenka na cześć Radia autorstwa pani Aliny Ciołek
Prezes Koła Przyjaciół z parafii św. Brata Alberta w Łukowie
Katolickie, to Podlasie
radio które cieszy nas
z nim jesteśmy zŜyci bardzo
z nim jest miły kaŜdy czas.

Słuchaj " Drogami młodości"
by radość w sercu swym mieć
włącz się do tej audycji
by innym nadzieję nieść.

To nasze radio nadaje
ładnych juŜ 16 lat
wciąŜ się rozwija wspaniale
tu wszyscy są za pan brat.
Katolickie...

Katolickie, to Podlasie
ono ubogaca nas
z nim jest Ŝycie radośniejsze
z nim jest miły kaŜdy czas.

Szesnastka to wiek młodzieńczy
lecz radio dojrzałe jest
modlitwa z niego wciąŜ płynie
do wszystkich spragnionych serc
Katolickie...
Tu kaŜdy ma coś dla siebie
i starszy i młodszy teŜ
co dzisiaj w naszym regionie
oraz jak minął dzień.
Katolickie...
Dla Ciebie " Serce jak obłok"
i " Czarno na białym" teŜ
No i " Najlepsza Dziesiątka"
by w duszy zagościł śpiew.
Katolickie...

Radio nas takŜe pocieszy
gdy w duszy zagości Ŝal
modlitwa ukoi serce
i smutki odejdą w dal.
Katolickie.....
A koncert Ŝyczeń w niedzielę
przyniesie radości moc
przeŜyciem jest dla rodziny
nie zwlekaj, zamów juz go.
Katolickie.....
Nie sposób tutaj wymienić
co treścią programu jest
co waŜne i najwaŜniejsze
region i miasto i wieś.
Katolickie, to Podlasie
ono przeŜyć daje moc
z nim jest Ŝycie owocniejsze
z nim przeŜyjesz BoŜy głos.

Łomazy - o pielgrzymowaniu do Kodnia
14 sierpnia parafianie z Łomaz wyruszyli na szlak
pielgrzymkowy do Matki BoŜej Kodeńskiej. Swą wędrówkę
rozpoczęli sprzed kościoła pod wezwaniem Świętych
Apostołów Piotra i Pawła. Pielgrzymce przewodniczył Ksiądz
Proboszcz oraz Ksiądz Wikariusz.
Wraz z pątnikami podąŜała grupa muzyczna składająca
się z członków KSM - u, scholi i chóru kościelnego. Czas drogi
umilali pieśniami religijnymi. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwała słuŜba porządkowa do
której naleŜeli członkowie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z Łomaz. StraŜ poŜarna uŜyczyła równieŜ
samochód, który wiózł bagaŜe pielgrzymów. Na trasie pątnicy spotkali Ŝyczliwych ludzi, którzy
przygotowali dla nich specjalny poczęstunek. Do naszej pielgrzymki dołączały równieŜ osoby z
miejscowości przez które pielgrzymowaliśmy. Zwieńczeniem pielgrzymki była Msza Święta
odprawiona w Kodniu przez Księdza Biskupa Antoniego Dydycza.
GraŜyna Wołosowicz - Prezes Koła Przyjaciół z Łomaz
e - mail: sekretariat@radiopodlasie.pl denisiuk@radiopodlasie.pl jan.jaroszynski@radiopodlasie.pl
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13 lipca - spotkanie modlitewne w Brzozowicy DuŜej
13 lipca w parafii Świętego
Maksymiliana Marii Kolbego w
Brzozowicy DuŜej odbyło się
spotkanie modlitewne tamtejszego
oraz zaproszonego z Kąkolewnicy
Koła Przyjaciół Katolickiego Radia
Podlasie.
Rozpoczęliśmy je uroczystą
Eucharystią odprawioną w intencji
wszystkich członków Radiowej
Rodziny, którą celebrował Ksiądz
Stanisław Abramczuk - nasz nowy
Ksiądz Proboszcz.
Prezes naszego oddziału pani ElŜbieta Oponowicz powitała
przybyłych gości: pana Jana
Jaroszyńskiego - opiekuna Radiowej
Rodziny, panią Stanisławę Głowniak - Prezes oddziału z Kąkolewnicy, Panie z Koła Przyjaciół z
Kąkolewnicy, Księdza Proboszcza Stanisława Abramczuka oraz Diakona Tomasza Oponowicza.
Panie z obu oddziałów przygotowały oprawę liturgiczną Mszy Świętej czytały czytania
mszalne, modlitwę powszechną, śpiewały hymn Alleluja oraz złoŜyły na ołtarzu dary ofiarne. W
szczególnej modlitwie powierzyły opiece Dobrego Boga swoją posługę w parafii, prosząc
jednocześnie o potrzebne łaski dla Kapłanów, opiekunów Koła Przyjaciół, członków całej Radiowej
Rodziny i pracowników Katolickiego Radia Podlasie.
Oprawę muzyczną liturgii przygotował pan organista Tadeusz Sójka z chórem. Natomiast pani
Stanisława Głowniak pięknie zaśpiewała psalm podczas Mszy Świętej. Po zakończonej Eucharystii
pod przewodnictwem pani ElŜbiety Oponowicz wszyscy wspólnie odmówili dziesiątek róŜańca,
prosząc Maryję Matkę BoŜą o pomoc w codziennej realizacji woli BoŜej. Następnie wszyscy udali się
do domu ludowego, gdzie odbyła się dalsza cześć spotkania. Na początku głos zabrał pan Jan
Jaroszyński - opiekun Radiowej Rodziny, udzielając nam cennych wskazówek dotyczących pracy w
parafii. Zachęcał nas do codziennego odmawiania pacierza w rodzinach, aby powierzać Bogu swoje
kłopoty i troski. „Jeśli bowiem Bóg jest na pierwszym miejscu wszystko jest na swoim miejscu”.
Następnie pani Katarzyna Wajszczuk i pani Maria Sójka wręczyły gościom i wszystkim obecnym
pamiątki spotkania - róŜańce i medaliki z wizerunkiem Matki BoŜej, które zostały przywiezione z
Watykanu. W dalszej części spotkania głos zabrał Ksiądz Proboszcz, który podzielił się swoimi
doświadczeniami związanymi z posługą kapłańską. Ponadto wypowiadały się panie Stanisława
Głowniak i ElŜbieta Oponowicz opowiadając o pracy Koła Przyjaciół w parafii, wymieniając swoje
spostrzeŜenia dotyczące podejmowanych działań, planowania przyszłej pracy, a takŜe roli modlitwy
w codziennym Ŝyciu.
Wspólne spotkanie odbyło się w miłej, radosnej atmosferze, którą ubogacał śpiew pani
Stanisławy Głowniak. Ze specjalną dedykacją dla wszystkich Prezes z Kąkolewnicy wykonała piękną
"Pieśń Miłości".
Panie z obu oddziałów Koła Przyjaciół KRP chętnie się wypowiadały, Ŝartowały, razem
śpiewały co bardzo zbliŜyło je do siebie. Ponadto te niezwykłe chwile uwieczniły na wspólnej
fotografii.
Mamy nadzieję, Ŝe nasze przebywanie ze sobą przyniesie błogosławione owoce dobra,
przyczyni się do budowania szczególnych więzi pomiędzy członkami Koła Przyjaciół z Brzozowicy
DuŜej i Kąkolewnicy.
ElŜbieta Oponowicz Prezes Oddziału Radiowej Rodziny w Brzozowicy DuŜej
Sekretariat 025 / 644 72 73 wew. 220, Antena: 025 / 644 65 55, Desk Reporter: 025 / 644 99 74
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5 czerwca - o wyjątkowym spotkaniu z Oddziałem Koła Przyjaciół w Ulanie
Wyjątkowo w czwartek, 5 czerwca spotkaliśmy się w salce
katechetycznej. Oprócz licznych przyjaciół z naszego koła byli równieŜ
wyjątkowi goście. Pan Janek Jaroszyński i nasz - równieŜ wyjątkowy - Ksiądz
Proboszcz Stanisław. Na początku spotkania Pan Janek powiedział, Ŝe nie
zdarzyło mu się spotkać naszego Księdza Proboszcza bez uśmiechu. Tak.
Jest zawsze Ŝyczliwy i uśmiechnięty nawet wtedy, gdy jest trudno. Oprócz
róŜnych spraw codziennych podjęliśmy równieŜ kolejny temat katechezy o
chrzcie. W kontekście tematu: ,,Sprzeniewierzenie się wobec Boga historii’’
rozwaŜaliśmy słowa Benedykta XVI ,,Śmierć Jezusa na krzyŜu dokonuje się
owo zwrócenie się Boga, przeciwko samemu sobie, poprzez które On
ofiarowuje siebie aby podnieść człowieka i go zbawić - jest miłość w swej
najbardziej radykalnej formie”.
Pan Bóg kaŜdego człowiek nieskończenie miłuje. Doświadczyłam tego, choć tyle razy byłam
niewierna Bogu. Moja ścieŜka do Boga była długa, upadki i cierpienia, bez których pewnie bym Go
nie pokochała. Bóg przedłuŜał mi Ŝycie wiele razy i zamiast być wdzięczną i wierną Bogu ulegałam
nie raz Ŝyciu według świata, niezgodnie z Ŝyciem chrześcijańskim. Przy pomocy Łaski BoŜej
otrzymanej w Sakramentach Świętych i cierpieniu spowodowanym przez śmierć mamy odkryłam mój
egoizm, który był powodem wszystkiego zła w moim Ŝyciu. Dlatego sformułowane w encyklice
Benedykta XVI zdanie przypomina mi o moim codziennym nawracaniu, czyli zwracaniu się przeciwko
sobie, ofiarowania dla Boga i drugiego człowieka. Aby Ŝyć w łączności z Panem Bogiem konieczne
jest ofiarowanie siebie. Bez Niego Ŝyje się dla świata, a tym samym nie raz przegrywa Ŝycie. Trzeba
zawierzyć Panu Bogu do końca, wtedy wszystkie problemy i cierpienia wzmagają naszą Miłość do
Boga i do bliźnich. Kiedyś z byle powodu załamywałam się bo myślałam przede wszystkim o sobie.
Egoizm doprowadzał do niepotrzebnych cierpień moich i moich bliskich. śycie jest piękne jak Ŝyje się
dla innych, tak jak moja mama. Świadectwo Anny.
Jadwiga Wierzchowska - Prezes Koła Przyjaciół w Ulanie

Relacja z Janowskiej pielgrzymki
20 czerwca o 23.00 spod Kościoła wyruszyła jednodniowa,
autokarowa pielgrzymka do Częstochowy, której organizatorem była
Akcja Katolicka. Uczestnikami byli członkowie AK jak i równieŜ inni
chętni parafianie. PodróŜ rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, w której
powierzyliśmy Matce BoŜej szczęśliwe dotarcie do celu. Do Jasnej
Góry dotarliśmy przed 5.00. Po krótkim śniadaniu ruszyliśmy w stronę
Klasztoru, na odsłonięcie wizerunku Matki BoŜej. Po adoracji obrazu
był czas wolny na zwiedzanie Klasztoru. O 8.30 nasza grupa odprawiła
Drogę KrzyŜową. Około 10.30 rozpoczęła się procesja na Jasną Górę
AK i KSM, która uwieńczona była Eucharystią na jasnogórskim
szczycie w intencji pielgrzymów. Msza Święta celebrowana była
przez Księdza Biskupa diecezji rzeszowskiej Kazimierza Górnego.
Homilia dotyczyła fundamentalnej prawdy o małŜeństwie i rodzinie - miłość zaczyna się w domu jeśli jest jej brak to przychodzi cierpienie. Jeśli mamy przywrócić światu miłość, to musimy zacząć od
swojego domu. Zadaniem społecznym powinna być troska o dobro rodzinne. Chrystus szczególną
troską obejmuje dzieci, stawia je na wzór dorosłym, to dzieci rozumiały, Ŝe Boski Nauczyciel jest ich
Przyjacielem. Im więcej dziecku okaŜemy miłości, tym bardziej zaowocuje to w ich dorosłym Ŝyciu.
Zadaniem kaŜdego człowieka jest obrona Ŝycia nienarodzonego, musimy wspierać działania, którego
celem jest ratowanie dziecka. Celebrans równieŜ wezwał nas do nieustannego czuwania tak jak
Jasna Góra. Po Eucharystii nastąpiło ofiarowanie AK i KSM pod opiekę Matki Boskiej
Częstochowskiej. 25 czerwca w Częstochowie o 7.00 sprawowana była Msza Święta w intencji
pielgrzymów. Droga powrotna minęła w bardzo miłej atmosferze. Zapraszamy na nasze pielgrzymki.
Aneta Okuń, Ilona Jakrzewska - Zarząd Oddziału w Janowie Podlaskim
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12 czerwca - „ekumeniczne” spotkanie
w parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie
Przedstawiciele Koła Przyjaciół
z parafii Świętego Brata Alberta
podąŜała w czwartek, 12 czerwca na
drugi koniec Łukowa po to, by spotkać
się z zaprzyjaźnionym Oddziałem z
parafii Przemienienia Pańskiego. Na
początku obie Radiowe Rodziny
wzięły udział w Eucharystii, która w
sposób szczególny była wyjątkowa dla
dostojnego solenizanta - Księdza
Proboszcza Antoniego Pietruszki. Po
Mszy świętej przedstawiciele kaŜdej
wspólnoty parafialnej złoŜyli Ŝyczenia takŜe Koła Przyjaciół. Warto zwrócić
uwagę na oprawę muzyczną, która
radowała w niezwykły sposób ducha
wspólnoty.
Po Eucharystii odbyło się spotkanie na którym był obecny tymczasowy opiekun - Ksiądz
Wojciech. Z kolei Ksiądz Proboszcz sprawił wszystkim bardzo miłą niespodziankę, poniewaŜ
odwiedził nas i poczęstował przepysznym ciastem. Spotkanie było bardzo owocne, pełne
przemyśleń. Jednym z postanowień będą wspólne spotkania obu sąsiadujących ze sobą Oddziałów.
Bóg zapłać za Wasze świadectwo.

Pierwsza rocznica Koła w Pratulinie
W Sanktuarium Męczenników Podlaskich w
Pratulinie 24 maja odbyło się spotkanie
parafialnego
oddziału
Koła
Przyjaciół.
Członkowie Koła wraz z przedstawicielami
Katolickiego Radia Podlasie świętowali pierwszą
rocznicę swego powstania. Na 18.00 wszyscy
zgromadzili się na Mszy Świętej, w której
polecaliśmy wszystkich członków Koła oraz
pracowników i słuchaczy Radia.

Na zakończenie Ksiądz Proboszcz i Kustosz
Sanktuarium Ksiądz Marek Kot Ŝyczył by Koło toczyło się
jak najwspanialej i najdłuŜej. Po modlitwie zaprosił
wszystkich członków na plebanię. Był równieŜ tort z jedną
świeczką. Dziękujemy Prezes Agnieszce Hawryluk za
zorganizowanie całego przyjęcia oraz koordynację pracy
Koła.
Pozdrawiamy i prosimy o pamięć w modlitwie przy
relikwiach Błogosławionych Męczenników

GG do studia: 30 86 701

BRAMKA SMS: 0 509 056 590

e - mail: studio@radiopodlasie.pl
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Parczewskie uroczystości
Uroczystości jakie odbyły się w Parczewie w dniach 10 - 11 maja 2008 r to nowy impuls do
modlitwy i pracy dla Kościoła lokalnego, tym samym dla Kościoła powszechnego 10 maja w sobotę
Kościół parafialny Świętego Jana Chrzciciela w Parczewie został w sposób uroczysty, kanonicznie,
dekretem z 10 maja 2008 roku ogłoszony przez Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezjalnym
Sanktuarium Matki BoŜej Królowej Rodzin. Dlaczego Parczew? W statucie Sanktuarium
zatwierdzonym przez Księdza Biskupa Kiernikowskiego juŜ we stępie moŜemy przeczytać:
„Sanktuarium Matki BoŜej Królowej Rodzin w Parczewie jest ustanowione na chwałę Boga w Trójcy
Jedynego i ku czci Najświętszej Dziewicy Maryi. Zatwierdzone zostało formalnym dekretem jako
Sanktuarium diecezjalne w uznaniu wielowiekowego kultu, jakiego doznawał tu łaskami słynący
obraz Matki BoŜej z gruszką. Modlili się przed nim zarówno wierni rytu rzymskokatolickiego, jak i
grekokatolickiego (unici). Od czasu wybudowania obecnego kościoła Świętego Jana Chrzciciela,
obraz zagościł w nim na stałe, doceniony i ponownie odkryty w 1968 roku, obecnie stanowi jego
prawdziwy klejnot. Duchowe znaczenie Parczewa zostało uznane przez Stolicę Apostolską, która w
1989 roku nadała kościołowi Świętego Jana Chrzciciela tytuł Bazyliki mniejszej, a w 2001 roku został
ukoronowany koronami papieskimi”.
W siódmą rocznicę koronacji obrazu, właśnie 10 maja nasza świątynia na mocy dekretu Jego
Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza z 23 marca 2008 roku otrzymała tytuł Kolegiaty. Została
teŜ powołana Kapituła Kolegiacka Matki BoŜej,
Królowej Rodzin i Fraternia ludzi świeckich.
Zadaniem i celem tych wspólnot jest między innymi
troska o Sanktuarium w wymiarze duchowym i
materialnym,
szerzenie
kultu
maryjnego,
promowanie chrześcijańskiej wizji rodziny i praca na
rzecz obrony Ŝycia, promowanie adopcji duchowej.
Takie wybranie Parczewa to znak miłości Boga i
Maryi dla tego miejsca, ale i owoc nieustannej pracy
ludzkiej, poczynając od zatwierdzenia uchwał
Soboru Trydenckiego na sejmie w Parczewie w
1564 roku, o którym to wydarzeniu obecny w
Parczewie na jubileuszu 400 - lecia Soboru
Trydenckiego i przyjęcia jego uchwał ówczesny
Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński pisał: „W
małym Parczewie rzucono ziarenko pokoju i zgody: „...To co się tutaj stało w zaczątku, jak ziarno
pszeniczne rzucone w rolę podlaską sprawiło, Ŝe zachowaliśmy jedność religijną i narodową”. Trzeba
podkreślić, Ŝe na tych jubileuszowych uroczystościach obecny był Sługa BoŜy Jan Paweł II,
ówczesny Metropolita Krakowski.
Na te wszystkie tytuły i zaszczyty, które otrzymała parczewska Parafia pracowały wszystkie
pokolenia wiernych. Dla nas obecnych parafian to równieŜ zadania na kaŜdy dzień. Ksiądz
Proboszcz, Kustosz Sanktuarium i Prepozyt Kapituły Ksiądz Tadeusz Lewczuk, współpracujący z
Nim kanonicy Kapituły, członkowie Fraternii i pracujący w naszej parafii kapłani oraz parafianie
wdzięczni Bogu modlitwą i pracą będziemy troszczyć się o rozwój tego miejsca. Są juŜ owoce tej
pracy Jako votum wdzięczności za koronację obrazu Matki BoŜej z gruszką zbudowano przepiękną
drogę krzyŜową, którą Ksiądz Biskup poświęcił teŜ 10 maja. Parczewska Droga KrzyŜowa jest jedyną
w Europie, w której stacje mają postać rzeźb wykonanych z kamienia, odtwarzających wydarzenia z
ostatnich dni Ŝycia Chrystusa. Plac drogi krzyŜowej w pobliŜu Bazyliki jest miejscem procesji,
rozwaŜań medytacyjnych, modlitwy i odpoczynku ludzi odwiedzających Bazylikę lub cmentarz
KaŜdego roku w pierwszą niedzielę maja organizowany będzie „Diecezjalny Dzień Rodzin”. W
Parczewie juŜ od dwóch lat w drugi dzień uroczystości majowych jubilaci z 25 i 50 - letnim staŜem
małŜeńskim odnawiali swoją sakramentalną przysięgę. O to, aby wszystko było jak naleŜy w świątyni
i jej otoczeniu wraz z kapłanami troszczą się stali pracownicy parafii, tacy jak nasz wspaniały
organista pan Marcin Korpysz i od 30 - tu lat pracujący jako kościelny pan Waldemar Gromiuk. O
cmentarz dba pan Mirosław... Duszpasterzy wspierają parafianie zrzeszeni w licznych grupach
modlitewnych i stowarzyszeniach, jak : Akcja Katolicka, Eucharystyczny Ruch Młodych, Katolickie
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Stowarzyszenie MłodzieŜy, Chór Parafialny, Klub Miłośników Muzyki Sakralnej, Domowy Kościół,
Wspólnota Neokatechumenalna, Ognisko Pokutne, Franciszkanie świeccy, słuŜba liturgiczna, Koło
Przyjaciół Radia Maryja, i oczywiście my, cząstka Radiowej Rodziny Katolickiego Radia Podlasie.
KaŜdy ma tu swoje miejsce do modlitwy i pracy dla Boga i Kościoła. Wspieramy modlitwą i ofiarą
budowę świątyni Opatrzności BoŜej w istniejącej od 2000 roku nowej parafii w Parczewie. Nasza
grupa naleŜąca do Radiowej Rodziny otacza modlitwą te wszystkie dzieła. Na miarę moŜliwości
włączamy się w konkretne prace na rzecz parafii. Uczestniczyliśmy w spotkaniach rejonowych w
ramach diecezjalnego programu duszpasterskiego „Chrzest w Ŝyciu i misji Kościoła”. Treści zawarte
w materiałach opracowanych przez Księdza Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego rozwaŜaliśmy teŜ
na naszych comiesięcznych spotkaniach pod przewodnictwem i przy duŜym wkładzie pracy naszego
opiekuna Księdza Stanisława Niepogodzińskiego. Taka praca to nieoceniona pomoc w formacji
duchowej i pogłębianiu chrześcijańskiego rozumienia Ŝycia człowieka w perspektywie historii
zbawienia. Uczestniczyliśmy 10 maja w Kongresie Eklezjologicznym podsumowującym trzyletni cykl
katechez. Parczew był jedną ze stacji kongresowych. Stałe nasze zadania to adoracja Najświętszego
Sakramentu, która w Bazylice ma miejsce w kaŜdy piątek po mszy wieczornej. W środy
uczestniczymy w nowennie do Matki BoŜej Królowej Rodzin.
W ostatnią środę miesiąca - dzień naszych spotkań przygotowujemy oprawę Mszy Świętej. W
soboty przed Mszą Świętą wieczorną odmawiamy w świątyni róŜaniec. Przed świętami
Zmartwychwstania Pańskiego pomagaliśmy przy rozprowadzaniu świec wielkanocnych oraz
dostarczyliśmy
dary
zebrane
przez
parafian
do
rodzin
potrzebujących
pomocy.
Włączyliśmy się w przygotowanie agapy na uroczystości 10 maja. Tradycyjnie dzieci ze
świetlicy przy parafii otrzymały na Dzień Dziecka smaczne pączki. W statucie Sanktuarium Matki
BoŜej Królowej Rodzin jeden z artykułów wskazuje na posługę miłości przez krzewienie i popieranie
ruchu pielgrzymkowego oraz budzenie uczuć patriotycznych i promocje prawdziwej kultury opartej o
najlepsze wzorce narodowe oraz chrześcijańskie. Przystąpiliśmy juŜ do realizacji tych zadań.
Podjęliśmy się radosnego trudu zorganizowania pielgrzymki do Lwowa, miejsca związanego z
Polską, wzoru patriotyzmu. Tam w katedrze przed obrazem Matki BoŜej Łaskawej modlili się polscy
królowie. Król Jan Kazimierz złoŜył śluby do Matki BoŜej i obrał Bogurodzicę swoją i całego państwa
polskiego królową. W ubiegłym roku byliśmy w Wilnie u Matki BoŜej Ostrobramskiej. JuŜ prowadzimy
zapisy i organizujemy wyjazd do Pratulina 29 czerwca na 16 - to lecie naszego radia. Chcemy zabrać
wszystkich chętnych i myślę, Ŝe przyjedzie nas więcej niŜ w poprzednich latach. W imieniu Księdza
Proboszcza, kapłanów, Radiowej Rodziny i parczewskich parafian zapraszam do pielgrzymowania
do Parczewa, a w sposób szczególny na Diecezjalny Dzień Rodzin w pierwszą niedzielę maja.
Zgodnie ze statutem sanktuarium zawsze gdy przybywa grupa pielgrzymkowa kaŜdy wierny moŜe tu
otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Jest do nabycia w parafii przepiękny, bogato
ilustrowany folder zawierający historię naszego sanktuarium. Serdecznie pozdrawiam całą Radiową
Rodzinę w Parczewie i przy tej okazji Sympatyków z Przewłoki, którzy od niedawna mają piękną kaplicę.

15 czerwca - Milanowskie wspomnienia
Ach, co to było za spotkanie. Przepięknie oprawiona Eucharystia zarówno pod kątem liturgicznym,
jak i muzycznym. Chór parafialny sprawił mi i parafianom ogromną
przyjemność śpiewając, zwłaszcza na wejście piękną kantatę 147 J.
S. Bacha. MoŜna było się zamyśleć i kontemplować piękno ołtarza,
architektury. Na uwagę zasługują niepowtarzalne kompozycje
kwiatowe, które napełniają duszę świątyni.
Po Eucharystii, w sali parafialnej odbyło się bardzo twórcze i
słodkie spotkanie. Kto nie był niech Ŝałuje. Takie spotkania są
doskonałą okazją do tego, by na nowo odkryć charyzmat Radiowej
Rodziny. Nasi przyjaciele Ŝywo angaŜują się w Ŝycie parafii niektórzy nawet opiekują się (podlewają codziennie) kwiatami i
rozmawiają z nimi - jak pani Prezes Zofia Kalinowska i Maria Końko. Pomysły dekoracji kwiatowych i
wykonywanie tych dekoracji to cięŜka praca pani Anny Lichawskiej, która równieŜ prowadzi Chór
Parafialny. A piękne bukiety, dekoracje z kwiatów nawiązujących do świąt kościelnych i
patriotycznych moŜna teraz zobaczyć. Bóg zapłać za Waszą obecność i działanie.
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Pielgrzymka Radiowej Rodziny z Łomaz oraz Symaptyków z Dubicy
21 - 22 czerwca 2008 roku Koło Przyjaciół
Katolickiego Radia Podlasie z Łomaz razem z
pielgrzymami z Dubicy (parafia Wisznice) udaliśmy się
na pielgrzymkę. Pierwszym etapem była wizyta w
Oborach, gdzie zwiedziliśmy Klasztor i odbyliśmy
Drogę KrzyŜową. Ponadto uczestniczyliśmy w
Eucharystii
oraz
w
Koronce do Miłosierdzia
BoŜego. Mieliśmy równieŜ
przyjemność
zrobienia
tam
sobie
pikniku.
Następnie odwiedziliśmy
Licheń.
W
Bazylice
uczestniczyliśmy w Apelu
Jasnogórskim. Kolejnego dnia spotkaliśmy się na Eucharystii po której
udaliśmy się na Kalwarię, gdzie odbyła się Droga KrzyŜowa. Na
spotkaniu z Kustoszem Księdzem Makulskim otrzymaliśmy
Błogosławieństwo. W darze zawieźliśmy chorągiew, która została tam
poświęcona. Po wszystkich uroczystościach w Bazylice w Licheniu
pojechaliśmy do Groblińskiego lasu. Atmosfera podczas podróŜy była
bardzo miła.
GraŜyna Wołosowicz - Prezes Oddziału Koła Przyjaciół w Łomazach

PRZYJACIELE PYTAJĄ JAK ZNALEŹĆ ZAKŁADKĘ W RADIOWEJ RODZINIE W INTERNECIE?
1. W przeglądarkę wpisz www.radiopodlasie.pl
2. Najedź myszką na zakładkę Radiowa Rodzina

3. Przeglądaj aktualności, zajrzyj do archiwum, SPRAWDŹ CO SŁYCHAĆ

Chcesz podzielić się świadectwem ? Napisz do nas list,
list, maila,
adres: Katolickie Radio Podlasie z dopiskiem ”Radiowa
Rodzina”,
ul. Bpa I. Świrskiego 56, 08 - 110 Siedlce,
jan.jaroszynski@radiopodlasie.pl
16

