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Biuro Prasowe Diecezji Siedleckiej 

Ul. Piłsudskiego 62 

08-110 Siedlce 

diecezjalnebiuroprasowe@radiopodlasie.pl 

 

 

Biuletyn Biura Prasowego Diecezji Siedleckiej wrzesień/październik 2017 r. 

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z oferta wydarzeń organizowanych przez Diecezję Siedlecką: 

 

 28 września 2017 r. (czwartek), - wykład  dr Andrzeja Szabaciuka (KUL) p.t. „Losy Unitów 

na zesłaniu" godz. 19:00, aula I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach, ul. Bpa 

Świrskiego 54– jedno z cyklicznych spotkań w ramach przygotowania do Jubileuszu 200-lecia 

Diecezji Siedleckiej organizowane przez Bractwo św. Judy Tadeusza, Wydział Duszpasterski 

Kurii Diecezjalnej Siedleckiej oraz I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny 

w Siedlcach.   

 

 30 września 2017 r. - Sesja plenarna II Synodu Diecezji Siedleckiej – godz. 14:00, sala 

wielofunkcyjna przy parafii św. Józefa w Siedlcach (ul. Sokołowska 124). 

Przedmiotem obrad projekty dokumentów synodalnych przygotowanych przez Podkomisję 

do spraw utrzymania i finansowania instytucji diecezjalnych, Podkomisję do spraw 

budownictwa i zarzadzania dobrami parafialnymi, Podkomisję do spraw pracowników 

Kościelnych oraz Podkomisję do spraw Cmentarzy katolickich 

 

 1 października 2017 r. - VII Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina. Hasłem 

tegorocznego spotkania są słowa: „Bóg siłą mężczyzny”. Spotkanie o charakterze 

modlitewno-formacyjnym co roku gromadzi liczną wielopokoleniową grupę mężczyzn.  

Inspiracją Diecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn do Pratulina jest męczeńska śmierć 13 

mężczyzn Unitów z Pratulina (grekokatolików) z rąk caratu w styczniu 1874 r, którzy oddali 

swoje życie za wiarę i jedność z Kościołem Katolickim.  

 

Program:  

10.00 – Zawiązanie wspólnoty w Martyrium Pratulińskim. Wystąpienia zaproszonych gości.  

11.30 – przerwa 

12:00 – Nabożeństwo różańcowe 

13:00 – Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy 

Obiad 

Gośćmi specjalnymi pielgrzymki będą Dariusz Cupiał założyciel inicjatywy Tato.net,        Dariusz 

Jabłoński – mistrz świata w zapasach z 2003 r. olimpijczyk, medalista, Maksym Bondarenko 

– doradca życia rodzinnego ze Lwowa oraz o. Wasile Mihoc z Rumunii prelegenci 

Międzynarodowego Forum „O źródłach męskiej wolności i siły” – organizowanego przez 

inicjatywę Tato.net .  
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Program Inicjatywa Tato.Net został uruchomiony w 2004 roku ramach Fundacji Cyryla i 

Metodego. Tato.Net to dziś wiodąca w Europie inicjatywa inspirująca mężczyzn, do 

przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Misją Tato.Net jest pomagać 

w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych 

mężczyzn.Tato.Net jest powołane również by realizować inicjatywy i projekty adresowane do 

całych rodzin, tak aby budować rodziny silne obecnością ojca. Stanowi również sieć współpracy 

organizacji oraz instytucji społecznych, którym przyświeca wartość promowania kultury 

odpowiedzialnego ojcostwa. 

 

 7 października 2017 r. –  „Różaniec do granic”  

„Różaniec do Granic” to projekt, którego głównym założeniem jest otoczenie całej Polski 

modlitwą różańcową.  Polacy udadzą się na granice kraju, by modlić się o ratunek dla swojej 

Ojczyzny i całego świata. Organizatorzy liczą, że w modlitwę włączy się milion Polaków. 

Wybór 7 października 2017 - daty tego wydarzenia nie jest przypadkowy: Wielka modlitwa 

odbędzie się  w Święto Matki Bożej Różańcowej (ustanowione po wielkiej bitwie pod 

Lepanto, gdzie flota chrześcijańska pokonała wielokrotnie większą flotę muzułmańską 

ratując tym samym Europę przed islamizacją), w I Sobotę Miesiąca (gdy odprawiane jest 

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej, o które prosiła w Fatimie, jako ratunek 

dla świata), w roku 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie (jedyne uznane, 

polskie objawienia maryjne, Matka Boża prosiła tam o pokutę i codzienny różaniec), w 100. 

rocznicę Objawień Fatimskich (wielkie, ciągle aktualne objawienia, w których Matka Boża 

przekazuje duchowy program dla całego świata), w przededniu 100. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości (Wolność jest nam dana i zadana, tylko w Bogu i tylko z Maryją 

jesteśmy prawdziwie wolni, niepodlegli).  

W Diecezji Siedleckiej projekt koordynuje ks. Mariusz Zaniewicz.  Kościoły stacyjne Diecezji  

to: Sanktuarium Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy w Pratulinie, Parafia Trójcy 

Świętej w Terespolu, Parafia obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Kostomłotach n. 

Bugiem, Sanktuarium Maryjne w Kodniu, Parafia św. Ludwika we Włodawie, parafia Ducha 

Świętego w Woli Uhruskiej. 

W dniu wydarzenia punkty modlitwy będą zlokalizowane co jeden kilometr wzdłuż całej 

granicy Polski, liczącej ponad 3,5 tys. km. W diecezjach granicznych wyznaczeni są 

koordynatorzy oraz kościoły stacyjne, w których 7 października odbędzie się Msza Święta i 

nabożeństwo Maryjne dla osób, które będą modlić się tego dnia na granicach. To właśnie w 

kościołach stacyjnych, po Eucharystii nastąpi rozesłanie  do punktów modlitwy na granicach. 

Chętni do włączenia się w modlitwę mogą rejestrować się w poszczególnych kościołach 

stacyjnych za pośrednictwem strony internetowej (adres poniżej). Dla przykładu już dziś 

(15.09.17) w samym tylko Kodniu zarejestrowało się 2951 osób. 

Więcej o wydarzeniu: 

Strona internetowa wydarzenia: rozaniecdogranic.pl 

Facebook: https://www.facebook.com/RozaniecDoGranic/ 

 

 21 października 2017 r. - Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w 

Sanktuarium p.w. Św. Józefa w Siedlcach (ul. Sokołowska)  

Motywem zorganizowania forum jest zbliżający się Jubileusz 200-lecia naszej Diecezji oraz 

związane z tym parafialne misje ewangelizacyjne, które zostaną przeprowadzone we 

wszystkich parafiach począwszy od jesieni przyszłego roku. 
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Celem Forum będzie wspólna refleksja na temat roli, jaką mogą i powinni odegrać świeccy 

podczas parafialnych misji ewangelizacyjnych. 

W programie wykład Ks. Jacka Dubla członka Komisji KEP do Spraw Nowej Ewangelizacji 

Tematy paneli: 

 

1)    Parafialne Zespoły Misyjne 

2)    Promocja misji w parafii i okolicy 

3)    Świadectwo świeckich przed i podczas PME 

4)    Narzędzia i formy ewangelizacji na służbie PME 

5)    Posługa zrzeszeń katolickich w przygotowaniu i przeprowadzeniu PME 

Osoba odpowiedzialna: Ks. Tomasz Bieliński  

 

 W 2018 r. przypada 200 lat od powstania Diecezji Siedleckiej, wcześniej zwanej Diecezją 

Janowską czyli Podlaską oraz Siedlecką czyli Podlaską. Trwają intensywne przygotowania do 

Jubileuszu. Już  dziś pragniemy przekazać Państwu najważniejsze daty zbliżających się 

obchodów, o szczegółach informować będziemy Państwa obszernie informować w 

późniejszym czasie. Niedługo będzie miała również miejsce specjalna konferencja prasowa, 

o której terminie Państwa zawiadomimy. 

 

Kalendarium Obchodów Jubileuszu 200 – lecia Diecezji Siedleckiej:  

  

7 kwietnia 2017 r. -  ostatnia sesja Plenarna II Synodu Diecezji Siedleckiej zatwierdzająca  

całość dokumentów synodalnych.   

14 kwietnia 2018 r. – Uroczystości pogrzebowe biskupów janowskich.    

Trwa przebudowa i renowacja krypty biskupów łuckich i janowskich w Kolegiacie w Janowie 

Podlaskich. W krypcie złożone są między innymi doczesne szczątki wielkiego patrioty, poety 

i historyka biskupa Adam Naruszewicza. W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 200-lecia 

powstania Diecezji Siedleckiej podjęto starania sprowadzenia do Kolegiaty Janowskiej 

doczesnych szczątków dwóch biskupów podlaskich Marcelego Gutkowskiego oraz 

Beniamina Szymańskiego. Obaj zostali skazani banicję przez władze carskie. Na dzień 

dzisiejszy uzyskano zgodę na ekshumacje oraz przeniesienie z Łomży do Janowa Podlaskiego 

doczesnych szczątków Biskupa Szymańskiego, natomiast ciągle trwają starania u władz 

ukraińskich o zezwolenie na sprowadzenie szczątków biskupa Gutkowskiego, pochowanego 

na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył 

będzie J.E. Metropolita Lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. 

Biskup Jan Marceli Gutkowski, (ur. 27 maja 1776, zm. 3 października 1863 we Lwowie)   

dominikanin, scholastyk kapituły katedralnej płockiej, kapelan wojsk napoleońskich i kapelan 

starszy Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego .W 1826 roku został mianowany 

biskupem janowskim. Dał się poznać jako obrońca praw Kościoła- sprzeciwiał się konfiskacie 

majątków kościelnych i prześladowaniu unitów. Aresztowany w kwietniu 1840 roku, zrzekł 

się biskupstwa w 1842 roku za radą papieża Grzegorza XVI i od 1843 roku zamieszkał we 

Lwowie. W 1856 roku mianowany tytularnym arcybiskupem marcjanopolitańskim. Doktor 

honoris causa teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 Biskup Piotr Paweł Beniamin Szymański OFM Cap (ur. 18 czerwca 1793, zm. 15 stycznia 

1868 w Łomży) – kapucyn, prowincjał i komisarz generalny polskiej prowincji kapucynów, 

został mianowany biskupem podlaskim 18 września 1856r.  (po siedemnastoletnim wakacie 

w diecezji). Sprzeciwiał się terrorowi carskiemu, otaczał opieką unitów, nie zdołał zapobiec 

kasacie kilkunastu klasztorów w diecezji oraz konfiskacie majątków diecezjalnych. W maju 
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1867 r. diecezja podlaska została skasowana ukazem carskim, a biskup wywieziony do 

klasztoru kapucynów w Łomży, gdzie zmarł i został pochowany. 

 

7-9 czerwca 2018 r. – Janów Podlaski - Sesja Plenarna Konferencji Episkopatu Polski  z okazji 

Jubileuszu 200-lecia Diecezji Siedleckiej 

9 czerwca 2018 r. Siedlce – Główne obchody Jubileuszu 200 – lecia Diecezji Siedleckiej z 

udziałem biskupów polskich połączone z uroczystym podpisaniem Uchwał II Synodu Diecezji 

Siedleckiej 

  


