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Mamy zaszczyt i przyjemność oddać w Państwa ręce trzeci numer Biuletynu Informacyjno - 
Formacyjnego Koła Przyjaciół. Mimo, iŜ krótki okres minął od ostatniego spotkania to jednak wiele 
wydarzeń miało miejsce. 

 
Terespol 2008 - Dzie ń Wspólnoty Koła Przyjaciół  

 
Jak co roku nasza rozgłośnia w związku z Wielkim Postem, pragnie włączyć się aktywnie  

w przeŜywanie tego czasu słuŜąc naszym słuchaczom. Pragniemy na antenie radia większy akcent 
połoŜyć na Modlitw ę, Post  i Jałmu Ŝnę - Najprzedniejsze Dobre Uczynki. Planujemy to zrealizować 
poprzez specjalnie przygotowane na ten czas audycje, programy i zamyślenia wielkopostne. Ksiądz 
Biskup przygotował „słowo” do Ewangelii na kaŜdy dzień. Nie zabraknie równieŜ miejsca na Drogę 
KrzyŜową, Gorzkie śale i rekolekcje. 

Chcemy równieŜ zwyczajem lat ubiegłych zaproponować naszym słuchaczom jałmuŜnę, której 
celem w tym roku byłoby INTERNETOWE ARCHIWUM RADIOWE  - pragniemy z naszych audycji, 
wywiadów, dźwięków utworzyć ogólnodostępne archiwum - jest to kosztowne przedsięwzięcie. Na 
antenie radia będziemy zachęcali naszych słuchaczy do jałmuŜny wielkopostnej na ten cel.  

PapieŜ Benedykt XVI w tym roku w Orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
poddał refleksji nowe technologie cyfrowe słuŜące komunikacji: „Technologie takie są prawdziwym 
darem dla ludzkości(…). Pragnę zachęcić wszystkich ludzi dobrej woli, aktywnych w wyłaniającym się 
świecie komunikacji cyfrowej, do zaangaŜowania w krzewienie kultury poszanowania, dialogu i 
przyjaźni”. Odpowiadamy na słowa Ojca Świętego korzystając z nowych technologii w słuŜbie 
powyŜszych wartości. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Zwracamy się do Was Drodzy Prezesi Radiowej Rodziny, aby w sprawie jałmuŜny wielkopostnej 
udać się do swojego Księdza Proboszcza i poprosić o moŜliwość aktywnego włączenia się w zbiórkę 
do puszek po Mszach Świętych w jedną z niedziel Wielkiego Postu.  
 Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie dobro, które płynie pod adresem 
Katolickiego Radia Podlasie. Bóg zapłać za modlitwy i ofiary. Pamiętamy o Was w naszych modlitwach. 
 Zapraszamy równieŜ do odwiedzania zakładki Radiowej Rodziny na Portalu Informacyjnym 
radiopodlasie.pl  w której umieszczamy aktualne informacje dotyczące Koła Przyjaciół.  
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Świętowali w Łomazach. 
22 lutego, tak jak w kaŜdą czwartą niedzielę 

miesiąca, odbyło się spotkanie Koła Przyjaciół 
Katolickiego Radia Podlasie w Łomazach. Jednak tym 
razem nie było ono zwyczajne, gdyŜ świętowaliśmy 80 
rocznicę urodzin jednej z naszych członkiń. 
Uroczystość rozpoczęliśmy Eucharystią o godz. 
11.30, w której wzięliśmy czynny udział. Mszę świętą 
sprawował ksiądz wikariusz Piotr Woźniak wraz  

z księdzem posługującym na Ukrainie. Odwiedził on naszą parafię  
w towarzystwie siostry zakonnej, która pochodzi z pobliskiej 
miejscowości, Ortela Królewskiego. Po NaboŜeństwie udaliśmy się na 
salkę parafialną, gdzie złoŜyliśmy jubilatce najserdeczniejsze Ŝyczenia, 
po czym zjedliśmy obiad. ZwaŜywszy na to, iŜ były to zapusty 
towarzyszyły nam tańce i śpiew. Panowała miła, radosna atmosfera. 
Zgodnie ze słowami Św. Teresy: jak post to post, a jak zabawa to 
zabawa.  

 

 

Ulan - przepi ękne wspomnienie po spotkaniu opłatkowym. 
 
  
 
Świąteczny wystrój sali wykonany 
przez Beatę wprowadzał w nastrój 

spotkania. 
 

  
 
 
 
 

W spotkaniu uczestniczył ksiądz 
Proboszcz oraz ksiądz Henryk, emeryt, 

ksiądz Adam, nasz opiekun i ksiądz 
Krzysztof, wikariusz… 

 
  
 
 
 
 

…oraz Legion Maryi. Spotkanie 
przebiegało w rodzinnej atmosferze 

przy śpiewie pastorałek i kolęd. 
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Chcesz podzielić się wydarzeniem, świadectwem? Napisz do nas list, maila,  
adres: Katolickie Radio Podlasie z dopiskiem ”Radiowa Rodzina”,  

ul. Bpa I. Świrskiego 56, 08 - 110 Siedlce,  
jan.jaroszynski@radiopodlasie.pl  
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Sprawozdanie z działalno ści Koła Przyjaciół w Chotyłowie - parafia Piszczac za rok 2008. 
 

Kołem, liczącym 34 stałych 
członków, opiekuje się ksiądz 
Robert Sierociuk. Odbywające się 
raz w miesiącu spotkania słuŜyły 
nam do analizowania i pogłębiania 
wiedzy chrześcijańskiej oraz 
wspólnej modlitwy. W pierwszym 
półroczu skupialiśmy się na 
rozwaŜaniach III części materiałów 
nt. „Chrzest w Ŝyciu i misji 
Kościoła”. Uczestniczyły w tym inne 
zainteresowane osoby spoza Koła.  
 Od momentu inauguracji 
roku świętego Pawła tematem 

spotkań było poznawanie Ŝycia i działalności Apostoła Narodów zachęcające w konsekwencji do 
czytania i osobistego rozwaŜania Listów Świętego Pawła. W zakresie tej tematyki zorganizowaliśmy 
wyjazd do Kodnia, jednego z wyznaczonych w tym celu miejsc. Członkowie koła uczestniczyli czynnie 
w jednej z odbywających się w naszej parafii uroczystości ku czci Matki BoŜej Fatimskiej, prowadząc 
modlitwę róŜańcową. Z okazji rocznic związanych z osobą Jana Pawła II ( rocznica śmierci, wybór 
papieŜa) z udziałem księŜy i miejscowego społeczeństwa modliliśmy się przy krzyŜu w Chotyłowie.  
W związku z dziesięcioleciem istnienia naszego koła, w lipcu zorganizowaliśmy spotkanie w plenerze, 
gdzie honorowymi uczestnikami byli ksiądz Dariusz Denisiuk i ksiądz Robert Sierociuk. W części 
oficjalnej dotychczasowa prezes Maria Lach, przekazała tę funkcję. Przedstawiła zebranym obszerne 
relacje z minionej działalności, co dostarczyło obustronnych wzruszeń i otrzymała serdeczne 
podziękowania za wielkie zaangaŜowanie. Znając Marię Lach wierzymy, Ŝe nadal będzie nas wspierać 
swoim doświadczeniem. Nowym prezesem zgodnie została wybrana Joanna Warda, której Ŝyczymy 
równieŜ wielu sukcesów. Wśród innych wspólnych przeŜyć naleŜy wymienić spotkanie wielkanocne  
z udziałem naszych księŜy, wyjazd do Pratulina z okazji 16 rocznicy istnienia KRP oraz uczestnictwo  
w Dniu Wspólnoty w Terespolu.  

We wszystkich wymienionych wydarzeniach i przy okazji innych, jak: modlitwy majowe przy 
krzyŜu, udział w pieszych pielgrzymkach do Kodnia, Pratulina, duchowej pielgrzymce do Częstochowy, 
miesięcznych spotkaniach Koła RóŜańcowego oraz modlitwach prywatnych, pamiętaliśmy o duchowym 
wspieraniu pracowników Katolickiego Radia Podlasie.  

W ramach wsparcia finansowego rozgłośni, ofiary pienięŜne są systematycznie odprowadzane 
do redakcji. Włączyliśmy się równieŜ w dzieło jałmuŜny wielkopostnej na rzecz KRP oraz wsparliśmy  
2 potrzebujące rodziny.  

     

Zaproszenie do korzystania z biblioteki w Gr ęzówce.  
 

      Serdecznie zapraszamy do korzystania z Publicznej Biblioteki im. H. Łopacińskiego  
w Gręzówce. Filia biblioteki mieści się w przepięknym, zadbanym gmachu. Na miejscu istnieje 
moŜliwość wypoŜyczenia ciekawych ksiąŜek oraz bezpłatnego skorzystania z internetu dzięki stałym 
łączom. Kierownictwo nad biblioteką sprawuje Alicja Śledź - Prezes Koła Przyjaciół naszego radia. 

Z biblioteki moŜna korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00. Dziękujemy za tę 
cenną inicjatywę. 
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Owoce działalno ści ewangelizacyjnej Radiowej Rodziny z Czeberak i o kolic w 2008 roku. 
 

Oddział nasz istnieje od 1998 r. Spotykamy się w kaŜdą I niedzielę miesiąca w kolejnych 
domach, a od maja do października przy figurce. Podczas spotkań odmawiamy jedną część róŜańca 
św. w intencjach podanych przez Kościół, Koronkę do BoŜego Miłosierdzia, śpiewamy pieśni.  
W naszym Oddziale są członkowie z 4 wsi, ale najwięcej z Czeberak. 34 - osobowa grupa wspiera 
modlitwą i ofiarą nasze radio.  
 Rok 2008 rozpoczęliśmy spotkaniem w dniu 6 stycznia lecz bez udziału prezeski, która musiała 
poddać się kolejnej operacji. Sprawy dotyczące naszego radia przekazała zastępcy - Bronisławie 
Tomasiuk. W tym teŜ czasie była zmiana wikariusza i jednocześnie opiekuna. Odchodzi ks. Andrzej 
Zozula, a na jego miejsce przychodzi pełen energii i zapału do pracy ks. Tomasz Sałasiński. Szybko 
mija czas śpiewania kolęd i zabaw. Post jest to czas zadumy i refleksji nad swoim Ŝyciem. Część 
naszych członków bierze udział w naboŜeństwach wielkopostnych w kościele. Jednak większość 
korzysta z dobroci naszego radia. 2, 3 i 4 marca to czas rekolekcji, które prowadzi ks. Waldemar Mróz. 
Na 20, 21 i 22 marca przypada Triduum Paschalne. W Wielki Piątek adorujemy Grób Pana Jezusa, aby 
wieczorem ponownie być w kościele na liturgii. Sobota - to równieŜ adoracja, poświęcenie pokarmów  
i liturgia. 23 marca wybrzmiewa radosne „Alleluja” wraz z biciem dzwonów.  
 Kwiecień, trzecia rocznica śmierci sługi BoŜego Jana Pawła II. Uczestniczymy we Mszy Św.,  
a młodzieŜ przygotowuje inscenizację z Ŝycia Ojca Św. W domach wystawione są wizerunki papieŜa  
i palą się światła. W tym miesiącu jest odpust naszego patrona - św. Wojciecha, którego relikwie są  
w naszym kościele. Z naszego Koła są 2 stałe grupy procesyjne biorące udział w kaŜdej uroczystości.  
 Maj to miesiąc spotkań przy figurce, aby wyśpiewać litanię i pieśń do Matki BoŜej. Bierze w nich 
udział duŜa grupa kobiet i kilkoro dzieci.  
  Czerwiec - to wielkie święto w naszym oddziale - jubileusz 10-lecia. W spotkaniu uczestniczy  
ks. Dariusz Denisiuk, ks. Proboszcz i ksiądz Wikariusz z naszej parafii. Podsumowania pracy dokonała 
prezes Koła, a świeczki na torcie zdmuchnęli wspólnie: ks. Dariusz i prezes. Zgodnie z treścią ballady 
ułoŜonej na tę uroczystość ruszamy na pielgrzymkowy szlak i 10 czerwca jedziemy z Górek k/ Łosic do 
Górek k/ Garwolina i do Trąbek. Jedzie z nami nasz opiekun ks. Tomasz. Sprawuje Mszę Św., w której 
oprawę liturgiczną przygotowali pątnicy. Odprawiamy Drogę KrzyŜową, po odpoczynku i spoŜyciu 
swoich zapasów jedziemy do Trąbek, gdzie pracuje nasz były wikariusz ks. Robert Bartosik. Tam 
zwiedzamy kościół i zapoznajemy się z historią kościoła. Radośni wracamy do domów.  
 29 czerwiec to 16 rocznica naszego radia w Pratulinie. 20 - osobowa grupa, moŜna powiedzieć 
stała, jedzie do Pratulina, aby tam uczestniczyć w tej uroczystości. Ale jak zwykle wszystko szybko się 
kończy i wraca się do rzeczywistości. A rzeczywistość czasem jest okrutna. 2 lipca na Dzień Chorych 
50 - osobowa grupa jedzie do Kodnia. Jednak prezeska nie jedzie, gdyŜ bardzo powaŜnie chory jest 
mąŜ, który niestety odchodzi 4 lipca.  

Wrzesień - rozpoczął się nowy rok szkolny. W dn. 6 i 7 nasze radio organizuje pielgrzymkę trasą: 
Siedlce - Poznań - Gniezno - Biskupin  Siedlce. W pielgrzymce uczestniczy prezes Koła. Pozostały 
niezapomniane wspomnienia i świadomość, Ŝe w bólu nie jest się samemu, czego doświadczyłam 
kilkakrotnie od pracowników radia, ks. Tomasza i członków naszego Koła. 14 września odbyły się 
doŜynki w naszej parafii. Wieńce doŜynkowe zaprezentowały Czeberaki i Czuchleby. Z Czeberak 
piękna korona uwita z wszystkich zbóŜ i róŜnych kwiatów, a z Czuchleb ołtarz wykonany ze słomy  
z całym wyposaŜeniem - mszał, krzyŜ, kielich, świece.  

Wrzesień bogaty w przeŜycia, 21 września, V spotkanie rodziny radiowej w Terespolu. Chmury  
i opady ograniczały ilość uczestników. Jednak Bóg był dla nas łaskawy. Po wyjściu ze Mszy Św. 
mieliśmy piękne słońce, mimo iŜ niedaleko padał deszcz. W przygotowaniu gospodarze przeszli 
samych siebie.  

Październik to miesiąc maryjny, równieŜ odwiedzenie naszej wspólnoty - radiowa niedziela - 
przez Ks. Krzysztofa Pełkę. Czas mija nieubłaganie i po miesiącu poświęconym zmarłym przychodzi 
adwent - czas oczekiwania i udział w rekolekcjach. Rekolekcje prowadzi Ks. Jan Pracz. W kościele 
dekoracja adwentowa i piękna, niespotykana szopka pomysłowości ks. Wikariusza uwidoczniona  
w zakładce Radiowej Rodziny. Przez okres roku 7 - krotnie prowadziliśmy róŜaniec i modlitwy w radio. 
Oczywiście zawsze z nami był nasz opiekun, a raz uczestniczył kleryk z naszej parafii - Mateusz.  
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Naszym zwyczajem uczestniczymy w modlitwach przy zmarłym w domu odmawiając cały 
róŜaniec, koronkę i śpiewając pieśni. A gdy w kościele księŜa posługują w konfesjonale odmawiana jest 
część róŜańca. We wsi mamy kilka krzyŜy i kapliczek. Przed Wielkanocą wszystkie są oczyszczone  
i ubrane kwiatami i wiązankami. W programie zakładaliśmy modlitwy, odwiedzanie chorych, modlitwy  
w radio i nawiedzanie miejsc waŜnych dla nas - sanktuariów i innych obiektów oraz uczestnictwo  
w uroczystościach organizowanych przez KRP, jak równieŜ uczestnictwo w uroczystościach 
parafialnych - i to realizujemy.  

Niech Najlepsza Matka ze swym Dzieciątkiem opiekuje się naszym radiem i tymi co tam pracują 
i słuchają. W 2009 r. będziemy kontynuowali nasze prace kierując się wytycznymi z rozgłośni, 
będziemy odwiedzali chorych, mamy zaplanowane spotkanie u naszej członkini na wózku. Planujemy 
udział w modlitwach róŜańcowych, dwa terminy juŜ mamy zaplanowane.  

Planujemy udział w pielgrzymkach organizowanych przez KRP i nasze Koło, spotkania  
z pracownikami radia u nas, zaś radio będziemy wspierali jak do tej pory modlitwami i ofiarami.  
           Barbara Walczuk - Prezes Radiowej Rodziny z parafii Górki k. Łosic.  

 

Konstantynowskie podsumowania 
Zadania statutowe realizowane są wspólnotowo i indywidualnie. Odbyło się 11 spotkań 

modlitewnych rozpoczynających się Mszą Św. Na spotkaniach są czytane fragmenty Pisma Św.  
a szczególnie o działalności Św. Pawła. Na kilku spotkaniach omawialiśmy program „Chrzest w Ŝyciu  
i misji Kościoła". Ksiądz Proboszcz zapoznał nas z historią powstania kościoła. JuŜ zapoznaliśmy się  
z I częścią materiałów przygotowanych na rok 2008/09 pod tytułem „BoŜa wizja człowieka”. Bierzemy 
udział w kongresie eklezjologicznym. Od kilku lat w kościele w kaŜdy piątek odmawiana jest Koronka 
do Miłosierdzia BoŜego. Szerzymy kult Miłosierdzia BoŜego, dlatego 23 maja wyjeŜdŜaliśmy do 
Sokołowa Podlaskiego. Zwiedziliśmy sanktuarium MB i wzięliśmy udział w transmisji naboŜeństwa do 
MB. Tam wpisaliśmy się do kroniki, a do naszej kroniki wpisał się kustosz tego sanktuarium ks. 
Stanisław Bogusz. Na niektórych spotkaniach zastanawiamy się co chciał powiedzieć nam Pan Jezus 
na podstawie wysłuchanej ewangelii; np. 13 kwietnia - „Ja jestem dobrym pasterzem", 12 października 
- „Wielu powołanych lecz mało wybranych". Stwarzamy atmosferę do pracy nad sobą, dąŜymy do 
rozwoju swojej osobowości. Od kilku lat przewodniczymy modlitwom w czasie: 
- w sierpniu duchowej pielgrzymki do Częstochowy, 
- w październiku modlitwach róŜańcowym wraz z młodzieŜą, 
- w listopadzie modlitwom za zmarłych z poszczególnych miejscowości. 

Zajmujemy się oprawą liturgiczną na głównej mszy w niedziele i święta. Wykonaliśmy  
11 gazetek, które zawieszone były w gablocie przy kościele. Związane one były treściowo  
z wydarzeniami z Ŝycia naszego kościoła lokalnego lub ogólnego. W maju wywieszone były 
zagadnienia zachęcające do wszystkich parafian do czytania Pisma Świętego. Dwa razy w roku  
tj. 9 marca i 22 listopada wyjeŜdŜaliśmy do Seminarium Duchownego w Nowym Opolu i obejrzeliśmy 
sztukę o Męczennikach Podlaskich i Św. Pawle. 2 kwietnia w 3 rocznicę śmierci Jana Pawła II braliśmy 
udział w akademii, na którą złoŜyły się: program słowno - muzyczny i modlitwy i Msza Św. Stale 
współpracujemy i włączamy się w akcje prowadzone przez KRP: 
- 6 razy uczestniczyliśmy w modlitwach wieczornych, 
- braliśmy udział 29 czerwca  w 16 rocznicy powstania radia w Pratulinie, 
- 21 września w piątym kroku wspólnoty radiowej w Terespolu pt. "Słowo BoŜe w moim Ŝyciu". 
Przebywamy ze sobą: 
- 20 kwietnia druga rocznica wyborów zarządu naszego oddziału- spotkanie w GCK na wspólnym 
obiedzie na którym ks. Proboszcz zreferował IV część „Chrzest w Ŝyciu i misji Kościoła"- „Grzechy 
pierwszych królów", zaś 17 grudnia spotkanie opłatkowe. 
Rozeznanie potrzeb w najbliŜszym środowisku: 
- udzieliliśmy pomocy materialnej osobie uległej wypadkowi, 
- wysłaliśmy pieniądze na Pomoc Kościołowi w Potrzebie - w sumie 1150 zł w 3 wpłatach, 
- kaŜdy indywidualnie pomagał potrzebującym, 
- przygotowywaliśmy fanty na loterię, 
- oraz w miarę moŜliwości odwiedzamy osoby samotne, chore. 
 

Teresa Niczyporuk - Prezes Radiowej Rodziny w Konstantynowie. 
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Sprawozdanie z działalno ści parafialnego oddziału Koła Przyjaciół Katolickie go Radia Podlasie 
w Terespolu w 2008 roku.  
 

Głównym celem naszej działalności jest modlitwa, katecheza, udział w uroczystościach 
parafialnych, pielgrzymowanie oraz wspieranie radia modlitwą i ofiarą. W kaŜdy pierwszy wtorek 
miesiąca członkowie Koła uczestniczą we Mszy Świętej poprzedzonej Koronka do Miłosierdzia BoŜego 
z oprawą liturgiczną członków, a w środę odbywają się spotkania z ks. opiekunem Grzegorzem 
Gładyszem. 
 Na spotkaniach jest modlitwa rozpoczynająca się hymnem Koła, następnie katecheza na tematy 
aktualne i polecane przez kościół. Zawsze jest śpiewanie pieśni religijnych. Czynnie uczestniczyliśmy  
w naboŜeństwach jak teŜ w Ŝyciu parafii, braliśmy udział w uroczystościach religijnych i patriotycznych.  
  Braliśmy udział w spotkaniu opłatkowym Kół róŜańcowych z okazji świąt BoŜego Narodzenia, 
zorganizowaliśmy teŜ opłatek w naszym kole. Uczestniczyliśmy w naboŜeństwach ekumenicznych  
w naszej parafii i w parafiach prawosławnych. W okresie postu uczestniczyliśmy w naboŜeństwach 
Gorzkich śali i Drogi KrzyŜowej. Braliśmy udział w rekolekcjach wielkopostnych. Odwiedzaliśmy 
członków Koła, którzy nie uczestniczą w spotkaniach ze względu na wiek lub stan zdrowia. Po świętach 
Wielkanocnych zorganizowaliśmy spotkanie dzieląc się jajkiem święconym. W rocznicę pontyfikatu 16 
kaŜdego miesiąca w hołdzie Ojcu Świętemu włączamy się w modlitwy, naboŜeństwa i czuwanie 
modlitewne.  
  Bierzemy udział w corocznej pieszej pielgrzymce do Kodnia 15 sierpnia na odpustowe 
uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Co roku uczestniczymy w Duchowej 
Pielgrzymce na Jasną Górę. Braliśmy udział w Międzynarodowych Dniach Papieskich, była Msza Św. 
modlitwy, czuwanie i róŜaniec. Pielgrzymowaliśmy w Góry Świętokrzyskie do Św. KrzyŜa i Sanktuarium 
Matki BoŜej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie - Godowie, następnie do Romanowa, Woli 
Gułowskiej, Woli Okrzejskiej i Okrzei. Przygotowywaliśmy ołtarz na BoŜe Ciało. W październiku 
przewodniczyliśmy kilka razy w naboŜeństwie róŜańcowym w kościele i w Katolickim Radiu Podlasie.  
 Braliśmy udział w 16- tej rocznicy powstania Katolickiego Radia Podlasie w Pratulinie. 
Zorganizowaliśmy V Dzień Wspólnoty koła Przyjaciół KRP w Terespolu. Braliśmy udział  
w uroczystościach patriotycznych z okazji rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i 214 rocznicy 
upamiętniającej bitwę pod Terespolem. We wszystkich uroczystościach i naboŜeństwach członkowie 
Koła bardzo licznie brali udział.  
 

Józef Ferens - Prezes Radiowej Rodziny z Terespola 
    
 

Podsumowanie działalno ści Radiowej Rodziny w Brzozowicy Du Ŝej w 2008 roku. 
 

Czyńcie to, czego si ę nauczyli ście, co przej ęliście, co usłyszeli ście i co zobaczyli ście u mnie,  
a Bóg pokoju b ędzie z wami” (Flp 4,9) 

 

W 2008 roku podejmowaliśmy wiele róŜnych działań, które ubogaciły naszą wspólnotę parafialną 
i wiązały się z posługą w Kole Przyjaciół KRP. Staraliśmy się odkrywać na codzień wolę Boga  
i wypełniać ją poprzez podejmowane konkretne czyny dobroci. Umocnieniem była dla nas wytrwała  
i ufna modlitwa.  

Wspólne spotkania rozpoczynaliśmy od modlitwy polecając Bogu codzienne troski, prosząc  
o potrzebne łaski dla całej radiowej rodziny wszystkich chorych, samotnych i potrzebujących. 
Reprezentując KRP w parafii aktywnie włączaliśmy się w działania radiowej rodziny. Uczestniczyliśmy 
w uroczystościach organizowanych przez Katolickie Radio Podlasie tj: XVI rocznicy powstania KRP  
w Pratulinie i V Dniu Wspólnoty w Terespolu. W lipcu i grudniu prowadziliśmy modlitwę róŜańcową na 
antenie radia. Przesyłaliśmy do radia pisemne relacje dotyczące pracy naszego oddziału, które były 
zamieszczane na stronie internetowej. Zorganizowaliśmy spotkanie modlitewne Koła Przyjaciół  
z Brzozowicy i Kąkolewnicy na które zaprosiliśmy opiekuna radiowej rodziny - Jana Jaroszyńskiego. 
Dzięki temu poznaliśmy się bliŜej i dzieliliśmy się zdobytymi doświadczeniami. W ramach rewanŜu Koło 
Przyjaciół z Kąkolewnicy zaprosiło nasz oddział na spotkanie opłatkowe. W ten sposób umacnialiśmy 
wieź pomiędzy nami modląc się i spędzając ze sobą miłe chwile. Była to teŜ dobra okazja do rozmowy 
z naszymi opiekunami p. Janem Jaroszyńskim i Ks. Dariuszem Denisiukiem.  
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Dzięki wspólnemu zaangaŜowaniu zorganizowaliśmy dwie pielgrzymki do Sanktuarium Matki 
BoŜej Licheńskiej oraz do Sanktuarium św. Józefa w Szpakach. Modlitwa w tych szczególnych 
miejscach oŜywiła i umocniła naszą wiarę.    

WaŜnym zadaniem, które podjęliśmy była modlitwa w intencji 
powołań kapłańskich i zakonnych. Wspieraliśmy swoimi modlitwami 
diakona Tomasza Oponowicza przed przyjęciem świeceń 
diakonatu oraz Ks. Wiesława Kubalskiego ze zgromadzenia Ojców 
Oblatów Maryi Niepokalanej podczas Mszy św. prymicyjnej. 
Pamiętaliśmy równieŜ o naszym Ks. Proboszczu, składając mu 
Ŝyczenia w dniu imienin, a takŜe słuŜąc mu na codzień pomocą, 
modlitwą i zaangaŜowaniem. Aktywnie włączaliśmy się w Ŝycie 
parafii w ciągu roku liturgicznego, uczestnicząc w naboŜeństwach, 
procesjach, rekolekcjach i przeŜywanych świętach.      

Realizowaliśmy prowadzony w diecezji program Ks. 
Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego „ Chrzest w Ŝyciu i misji 
Kościoła” rozwaŜając słowo BoŜe zawarte w katechezach 
chrzcielnych. Pomogło to nam zrozumieć jakie jest nasze miejsce 
i powołanie w Kościele i płynące z tego zobowiązania.  
Razem z Ks. Proboszczem przygotowaliśmy spotkanie 
opłatkowe, wprowadzające  nas w atmosferę Świąt BoŜego 
Narodzenia.  

Ponadto braliśmy udział w uroczystościach obchodzonych 
w parafii tj: trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II, nadanie 
imienia Jana Pawła II szkole, oraz Powiatowe Święto Ludowe. Integrowaliśmy się w ten sposób ze 
środowiskiem lokalnym, którego jesteśmy częścią.   

Podsumowując pracę naszego oddziału w minionym roku chcielibyśmy podziękować Ks. 
Marianowi Frańczukowi, który był naszym dotychczasowym opiekunem za wspólną pracę, dobre serce 
i okazywaną Ŝyczliwość.  
 

ElŜbieta Oponowicz - Prezes Radiowej Rodziny w Brzozowicy DuŜej. 
 

 

Opłatek Radiowej Rodziny w Rossoszu 
 

Nasze koło spotyka się w kaŜdy pierwszy piątek 
miesiąca. 2 stycznia (piątek) zgromadziliśmy się na 
wieczornej Mszy św., aby modlić się w intencji naszej 
rozgłośni i wszystkich jej słuchaczy. Po Eucharystii wzięliśmy 
udział w spotkaniu opłatkowym. Miało ono bardzo uroczysty 
charakter i upłynęło w ciepłej, rodzinnej atmosferze. 
Rozpoczęło się ono modlitwą, której przewodniczył proboszcz 
- ks. Franciszek Izdebski. Podczas dzielenia się opłatkiem 
popłynęło wiele serdecznych słów, Ŝyczyliśmy sobie 
wzajemnie przede wszystkim łask od Nowonarodzonego 
Jezusa, zdrowia i radości. Podczas tego spotkania nie mogło 
zabraknąć kolęd, które chętnie wszyscy śpiewali i wierszy  
o tematyce boŜonarodzeniowej. Wspominaliśmy dawne 
wigilie, które zapadły nam szczególnie w pamięci, 
rozmawialiśmy o przeŜytych niedawno świętach i wspólnie 
doszliśmy do wniosku, Ŝe takie spotkania jak to w którym 
uczestniczyliśmy bardzo jednoczy i zbliŜa. Tym którzy nie byli 
razem z nami przesyłamy kilka fotografii i Ŝyczymy BoŜego 

Roku 2009. 
P.S. Dołączamy teŜ zdjęcie naszej tegorocznej szopki. Powstała wg projektu ks. Tomasza Bieleckiego. 
W wykonaniu pomogła młodzieŜ zrzeszona w KSM - ie i Oazie. 
 

Agnieszka Wawryniuk - zastępca prezesa Radiowej Rodziny w Rossoszu. 
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Spotkanie opłatkowe Koła w Gr ęzówce. 
 
      Podczas radiowej niedzieli, 11 lutego, przedstawiciele Katolickiego Radia Podlasie zostali 
zaproszeni na spotkanie opłatkowe do Publicznej Biblioteki w Gręzówce. Spotkanie to zostało 
przygotowane przez Naszych Przyjaciół pod opieką księdza proboszcza Józefa Sobotki. Na spotkanie 
przybyli równieŜ zaproszeni przedstawiciele Akcji Katolickiej z Gręzówki i pracownicy biblioteki. 
Kierownikiem Biblioteki i jednocześnie Prezesem Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie jest pani 
Alicja Śledź. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie, Ŝyczliwość i wszelkie dobro. Niech Bóg wam 
błogosławi. 

 

 

Biała Podlaska - integracyjne spotkanie opłatkowe w  parafii Chrystusa Miłosiernego. 
 

      11 stycznia, w Niedzielę Chrztu Pańskiego, 
odbyło się spotkanie opłatkowe, na które 
zaprosiliśmy przyjaciół z parafii Św. Michała 
Archanioła z Białej Podlaskiej oraz parafii Św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach. Zebrani 
uczestniczyli w Mszy Św. o godz. 17.00. Prawdziwą 
radość naszym gościom sprawił koncert kolęd  
w wykonaniu młodzieŜowego chóru parafialnego 
Schola Cantorum Misericordi Christi i Kwartetu 
Smyczkowego Melodia z Lwowa. Ubogaceni 
duchowo zgromadziliśmy się na plebanii, gdzie 
honory gospodarzy pełnili: Ksiądz Proboszcz 
Andrzej Witkowski oraz asystent parafialny Koła 

Ksiądz Sławomir Matejek. Kapłani z radością powitali przybyłych gości. Modlitwa i Ŝyczenia płynące  
z głębi serca rozpoczęły wspólną agapę. Było to niesamowite spotkanie. Wymiana doświadczeń, 
wesołe wspomnienia, plany na przyszłość, a takŜe bliŜsze poznanie się dostarczyło niezapomnianych 
wraŜeń. Nam, organizatorom spotkania, było bardzo miło, Ŝe łaska płynąca z Betlejem przyniosła tyle 
radości, rozpromieniła oblicza, napełniła 
serca radością i miłością. 
      Składam podziękowanie na ręce 
prezesów Kół: P. BoŜenki Sawczuk i P. 
GraŜynki Wołosowicz. W imieniu Koła 
Przyjaciół KRP przy parafii Chrystusa 
Miłosiernego w Białej Podlaskiej Ŝyczę, aby 
radość i miłość na zawsze zagościły  
w sercach uczestników spotkania, 
pracowników radia, wszystkich Przyjaciół  
i radiosłuchaczy.  
 

     Anna Kuszpit - prezes Radiowej 
Rodziny z parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej. 
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Hołubla - Izba Pami ęci - warto odwiedzi ć. 
 
 

      Serdecznie zapraszamy do parafii Hołubla, gdzie moŜna obejrzeć bardzo ciekawe eksponaty. 
Zachwycali się nimi juŜ przyjaciele z Oddziału Koła z Krynicy podczas spotkania. Zapraszamy 
pozostałe Oddziały Radiowej Rodziny, by obejrzały te i inne historyczne przedmioty. 

 
 

Krynica - spotkanie opłatkowe z przyjaciółmi z Hołu bli. 
 

      Po Eucharystii i obejrzanych Jasełkach przyjaciele z Krynicy 
zaprosili przyjaciół z Radiowej Rodziny w Hołubli, którzy przyjechali 
wraz z Księdzem Proboszczem Krzysztofem Uścińskim - wielkim 
przyjacielem radia. Spotkanie opłatkowe rozpoczął Ksiądz 
Proboszcz z Krynicy - Sławomir Sulej, któremu bardzo serdecznie 
dziękujemy za wszelkie wsparcie dzieła Katolickiego Radia 
Podlasie. Po modlitwie zebrani 
połamali się białym chlebem na 
znak jedności i przyjaźni. 
Śpiewaliśmy kolędy i pastorałki. 
Na uwagę zasługuje zarówno 
strona duchowa spotkania jak  
i ta materialna. Niejedna 
restauracja mogłaby 
pozazdrościć takiej kuchni jaką 
przygotowali nasi przyjaciele  
z Krynicy na czele z Prezes Marleną Protasiuk. Bóg zapłać za to 
świadectwo wiary i Ŝycia. 
 

 

Spotkanie opłatkowe Koła Przyjaciół KRP w Hołubli. 
 

      Na zbliŜające się Święta pragnę złoŜyć 
Ŝyczenia przeŜywania BoŜego Narodzenia w zdrowiu, 
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Ten cudowny, 
pełen radości czas Świąt BoŜego Narodzenia niech 
przyniesie wiele szczęścia w Nowym Roku, spełni 
najskrytsze marzenia. Niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń.  
     śyczę Katolickiemu Radiu Podlasie, wszystkim 
członkom Kół Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, 
waszym rodzinom, księdzu proboszczowi 
Krzysztofowi Uścińskiemu, uśmiechu i Ŝyczliwości na 

kaŜdy dzień Nowego Roku. Aby troski Ŝycia zaginęły w mroku, radość i szczęście były w Nowym Roku.       

Kazimiera Sawicka - Prezes Koła Przyjaciół KRP w Hołubli. 
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Ulan - podsumowanie minionego roku. 
 

”Są w Ŝyciu chwile wyjątkowe, gdy chwytamy 
odrobinę czasu dla siebie. Szczęście ciszy przy 
Bogu, kiedy powstrzymujemy potoki słów  
i rozbiegane myśli... Naturalnym biegiem Ŝycia jest 
czas zbierania i czas rozdawania, czas stracony  
i czas odnaleziony...” 
Minął czas,  znowu minął rok... 
             Cały 2008 rok naszym opiekunem był 
ksiądz Adam Całus, który w lipcu 2007 roku  
zastąpił księdza Andrzeja Zozulę. Pod nadzorem  
i przy wsparciu księdza Adama na naszych 
spotkaniach podejmowaliśmy temat - Chrzest  
w Ŝyciu i misji Kościoła. Dzięki dewizie księdza 
Adama - zawsze do usług - Jego zaangaŜowaniu 
udało nam się zrealizować cały program wytyczony 

przez Biskupa na ten rok. Oprócz tego na naszych spotkaniach poruszaliśmy bieŜące sprawy 
dotyczące wydarzeń wiary chrześcijańskiej między innymi o sensie i znaczeniu naboŜeństw majowych, 
jak powstawały Litanie, co oznaczają poszczególne wezwania Litanii do Serca Pana Jezusa, o dobrej 
spowiedzi, o odpustach za zmarłych. 
      Oprócz spotkań w salce parafialnej licznie gromadziliśmy się w kościele na modlitwie 
róŜańcowej, adoracjach przy Najświętszym Sakramencie i róŜnych uroczystościach parafialnych. 
Uczestniczyłyśmy w katechezach chrzcielnych, które dla naszego dekanatu odbywają się w Bazylice 
Parczewskiej, wykorzystując to potem do pracy na naszych spotkaniach. 
      Pięć razy - ostatnio 30 listopada i 30 grudnia gościliśmy w studio przewodnicząc modlitwom 
wieczornym. Uczestniczyliśmy w obchodach rocznicy powstania radia w Pratulinie i u naszych 
Przyjaciół w Terespolu. W marcu duŜą grupą pielgrzymowaliśmy do Szpaków na uroczystości 
odpustowe ku czci Św. Józefa - było to waŜne doświadczenie, powierzaliśmy wtedy swoje Koło, sprawy 
radia, nasze osobiste sprawy Świętemu Józefowi. 
      Pod koniec roku 14 listopada jako podziękowanie za miniony rok znowu wyruszyliśmy  
w pielgrzymkę. Jadąc przez Łuków zatrzymaliśmy się w parafii Przemienienia Pańskiego, gdzie 
nawiedziliśmy jedyne w naszej diecezji Relikwie Ojca Pio. Mieliśmy moŜliwość ucałowania tych Relikwii 
i czas na osobistą modlitwę. Po zwiedzaniu radia / Przewodnikiem był ksiądz Darek - dziękujemy / 
udaliśmy się do WyŜszego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej na sztukę 
przygotowaną przez alumnów III roku pt. „Z ciemności do światła” Sztukę wystawianą w Roku Św. 
Pawła mówiąca o Jego nawróceniu. 
      W wigilię BoŜego Narodzenia nasz Ksiądz opiekun obchodzi imieniny. Wdzięczni za Jego 
posługę w naszej parafii i czas poświęcony naszemu kołu otrzymał od nas kwiaty i Ŝyczenia... 
....”KaŜdy człowiek na tym świecie jest jak 
wschód słońca...” 
      śyczymy byś był jak najpiękniejszy 
wschód słońca, byś rozjaśniał swoim światłem 
drogę wiary, nadziei i miłości, Bądź jak słońce, 
które promienieje z radości, Ŝe moŜe być blisko 
Nieba czyli Boga. By kaŜdy dzień był piękniejszy 
od poprzedniego, by złe fale morza nie zasłoniły 
tego co piękne. Niech Pan Bóg będzie radością 
Księdza Ŝycia, a Maryja niech prowadzi do 
Jezusa. 
      Z modlitwą i Ŝyczeniami - nie tylko dla 
Księdza Adama  weszliśmy w Nowy Rok. 
 

Jadwiga Wierzchowska - Prezes Radiowej 
Rodziny z Ulana 
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