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„W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo,dzieląc z nami ziemskie życie.
Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi”.

            Jan Paweł II 



Drodzy parafianie i sympatycy 
naszego kościoła w Serpelicach!

Z prawdziwa przyjemnością odda-
jemy do Waszych rąk kolejny eg-
zemplarz „Apostoła”. Z  przyczyn 

obiektywnych nieco spóźniony, ale wciąż 
nasz wspólny.

Tak się składa szczęśliwie, że jest to 
numer świąteczny, bożonarodzeniowy. 
A  Boże Narodzenie jest nieodwracalnie 
związane z  naszą tradycją religijną. 
Najważniejszym elementem jego obcho-
dów jest dzień Wigilii, uroczysty wieczór 
i  noc. Wieczór, kiedy zasiadamy przy 
wspólnym stole i  zielonej choince, aby 
podzielić się z bliskimi białym opłatkiem 

i spożyć wspólna kolację. Potem tradycyj-
nie, o północy spotykamy się w kościołach 
na uroczystej mszy pasterce. 

Ten wieczór i  noc mają nas łączyć 
w  jedną wspólnotę, kiedy zapominamy 
o  wzajemnych urazach i  pretensjach 
a łączy nas miłość Boga i ludzi.

Z  okazji Świat Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku 2019 życzymy Wam 
Drodzy Parafianie, aby miłość i  wyba-
czenie wzajemne, które jednoczą nas 
w  wigilijny wieczór, były z  nami przez 
cały rok. Szczęść Boże!

Redakcja 

Hola, hola
Hola, hola, pasterze z pola!
Idźcie Pana witajcie, 
a co macie to dajcie,
Wołają aniołowie: 
Pójdźcie mili bratkowie.
Gloria, gloria, gloria!
Niech żyje Pan Jezus Dziecina!

Hola, hola, pasterze z pola!
Pójdźcie przywitać Pana!
Padajcie na kolana!
Oddajcie mu swe dary,
Z serc uprzejmych ofiary.
Gloria, gloria, gloria!
Niech żyje Pan Jezus Dziecina!

Hola, hola , pasterze z pola!
Pójdźmy, pójdźmy z weselem, 
Do tego, do Betlejem.
Niech się ucieszy dusza, 
Dla małego Jezusa.
Gloria, gloria, gloria!
Niech żyje Pan Jezus Dziecina.

  Autor nieznany

Listy ze świata
„Z Hołowczyc do Serpelic przez Toronto”

Wraz z rodziną zostałem zaproszony na przyjęcie z okazji 80 tych urodzin 
pana Tadeusza Tarasa, który wychował się w Hołowczycach, wyjechał do Kana-
dy mając 21 lat.

Spotkaliśmy się po raz pierwszy w parafii św. Marka w Toronto, około 20 lat 
temu. Parafię tę prowadzi ksiądz Edward Koroway i jest jedynym księdzem w tej 
parafii. Celebruje msze święte w języku polskim i angielskim. Jest synem wete-
rana II wojny światowej z Brygady Strzelców Karpackich. Pomagamy księdzu w 
prowadzeniu parafii organizując składki, w udzielaniu komunii świętej a pani 
Agnieszka, żona pana Tadeusza czyta lekcje.

Praktycznie widujemy się co niedzielę na porannej mszy świętej. Widok 
uśmiechniętego i zadowolonego pana Tadeusza sprawia, że czuję się lepiej mając 
przekonanie, że dobro jest dużo silniejsze niż zło a w życiu więcej jest pozytyw-
nych rzeczy niż negatywnych.

Często rozmawiam z panem Tadeuszem o tamtych miejscach naszego dzie-
ciństwa. Dla tych, którzy tam jesteście a którym się wydaje, że ci co stamtąd wy-
jechali zapomnieli skąd pochodzą, to pragnę Was zapewnić, że jest to niemożli-
we. Ja też jestem uczuciowo związany z Waszą okolicą. Mój tata budował prze-
pompownię ropy naftowej z ramienia gdańskiej firmy „Mostostal”. Mieszkając w 
Sopocie był oddelegowany do Adamowa. Spędziłem z nim pół roku 1963. Byłem 
pięcioletnim chłopcem, któremu ojciec dał ogromne zaufanie. 

Była zima stulecia, temperatury czasem spadały do -30 stopni Celcjusza. 
Tamte czasy pamiętam jak przez mgłę. Jesteśmy katolikami, ale chodziliśmy z 
tatą do cerkwi, która była najbliżej, bo chyba nie było kościoła katolickiego w 
pobliżu. Pamiętam, że aby dojść do cerkwi przechodziło się przez drewniany 
mostek. Spędziłem tam kilka wakacji odwiedzając przyjaciół ojca państwa Ma-
snych. Pan Kazimierz Masny był leśniczym. Nigdy nie zapomnę smaku grzybów, 
smażonych przez jego żonę. Mam nadzieję, że ponownie odwiedzę te okolice.

Pozdrawiamy Was wszystkich bardzo serdecznie. 
Rodzina Tarasów i Golianów z Kanady



Adwent składa się 
z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w  którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu 

powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów 
(okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);

2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości 
Narodzenia Pańskiego, w  której wspominamy pierwsze 
przyjście Chrystusa na ziemię.

Ustalenie czasu 
narodzin Jezusa Chrystusa

Należy w tym momencie cofnąć się aż do roku 46, kiedy 
to Juliusz Cezar nakazał astronomowi aleksandryjskiemu 
Sosigenesowi opracować kalendarz. Polegał on na tym, że 
rok zaczynał się 1 stycznia, miał 12 miesięcy i trwał 365 i 1/4 
dnia – czyli rok trwał 365 dni, a  co czwarty był przestępny 
i trwał 366 dni (dodatkowy dzień dodawano w lutym). 

Dziś jednak obowiązuje nas tzw. kalendarz dionizyjski, 
który opracował Dionizy Mały – uczony mnich scytyjski – 
zaproszony w tym celu do Rzymu przez papieża Jana I. Jego 
modyfikacja kalendarza juliańskiego polegała na zmianie 
numerowania lat nie od założenia Rzymu, a od „Pańskiego 
stania się człowiekiem”. Było to, według ówczesnego kalen-
darza w roku w roku 525 naszej ery (1278 od założenia Rzy-
mu). 

Co ciekawe, współcześni badacze uważają, że mnich Dio-
nizy pomylił się w swoich obliczeniach ustalając datę naro-
dzenia Chrystusa i ustalił ją o kilka lat za późno. 

Teoria uczonych dowodzi, że należy datę narodzenia 
Chrystusa umieścić około 4-7 lat wcześniej niż ustalił to Dio-
nizy. Głównym argumentem, który za tym przemawia, jest 
data śmierci jakże dobrze nam znanego króla Heroda. Jak 
wskazują źródła historyczne umarł on po 37 latach panowa-
nia, według dzisiejszej rachuby w 4 roku przed Chrystusem. 
Ponadto, ostatni zarządca Syrii, z którym król Judei miał do 
czynienia, Warus, urzędował w latach 6-4 przed Chrystusem. 
Powyższe wskazuje na to, że Herod umarł w Jerycho na prze-
łomie marca i  kwietnia 4 roku przed Chrystusem. Wiado-
mo też, że przed swoją śmiercią przebywał w uzdrowiskach 

Adwent
Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie), to okres liturgiczny, który w tym 

roku rozpoczął się 1 grudnia wieczorem (od I Nieszporów I niedzieli adwentu), 
a skończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego, w wieczór 

24 grudnia. Będzie trwał 23 dni i obejmie cztery kolejne niedziele przed 25 
grudnia. Stanowi on pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

w  okolicach Jerycho, a  wcześniej rezydował w  Jerozolimie, 
gdzie według Ewangelii św. Mateusza, przyjął mędrców 
śpieszących oddać pokłon Dziecięciu. Z powyższego wynika, 
że błąd wynosi od 5-7 lat. 

W  związku z  tym, niektórzy badacze chcieli „zreformo-
wać” aktualny kalendarz i  dostosować go do wyliczonej 
przez nich właściwszej daty narodzenia Chrystusa. Jednak 
pomysł ten nie jest prosty do zrealizowania. Po pierwsze, 
mimo iż obecnie można ściślej określać daty wydarzeń 
historycznych, nadal trudno jest jednoznacznie określić 
rok przyjścia Jezusa na świat. Po drugie, pomysł ten jest ze 



względów praktycznych niemożliwy do wykonania. Wyma-
gałoby to zmiany wszystkich dat wydarzeń historycznych, co 
przyniosłoby więcej szkody niż pożytku. 

Czy różnica roku czy dwóch lat ma jakiś wpływ na nasze 
życie czy wiarę? Przecież gdy dane nam jest stanąć w Grocie 
Narodzenia w  Betlejem czy dotknąć skały Golgoty w  Jero-
zolimie, nie jest dla nas ważne czy stoimy dokładnie w tym 
miejscu co Chrystus czy metr lub dwa dalej... Ważne jest to, 
że to właśnie w  tym miejscu Bóg zstąpił na ziemię, przyjął 
ludzkie ciało i przyjął śmierć krzyżową dla naszego zbawie-
nia. Wszystko inne jest już sprawą drugorzędną. Najważ-
niejszy jest sam fakt, który stanowi dla nas sedno naszej 
chrześcijańskiej wiary. 

Nie jest ważne, czy dziś mamy rok 2005 czy 2013. Waż-
ne jest to, że Jezus Chrystus, Syn Boży przyszedł na świat, że 
oddał za nas życie i otworzył nam bramy nieba. Wobec tak 
wielkiej i wspaniałej Tajemnicy, wszystko inne traci zupełnie 
swoje znaczenie. I zamiast skupiać się na rzeczach nieistot-
nych, oddajmy chwałę Bogu, który zesłał nam swojego Syna 
abyśmy zostali zbawieni, a sama data niech będzie dla nas 
jedynie przypomnieniem tego wspaniałego wydarzenia.

Data 25 grudnia
Dzień 25 grudnia, uznawany w  Kościele katolickim za 

święto upamiętniające narodzenie Jezusa Chrystusa, nie ma 
nic wspólnego z  prawdziwym dniem jego narodzin. Ewan-
gelista Łukasz wspomina, iż w dniu urodzin Jezusa pasterze 
nocowali ze zwierzętami na polach, a w grudniu w okolicach 
Betlejem o tej porze roku może nawet padać śnieg, a owce 
spędzają ten czas w owczarniach.

Uroczystość Bożego Narodzenia
Od IV wieku pojawiła się w Kościele tendencja do histo-

ryzacji wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa, czyli próbowano 
„dopasować” konkretną datę do konkretnego wydarzenia. 

Najstarszy dowód na istnienie święta Bożego Narodzenia 
znajduje się u  rzymskich kronikarzy z  roku 354. Grecki ar-
tysta i  kronikarz Furius Dionizjus Filokalus skomponował 
na użytek bogatego chrześcijanina Walentyna chronograf 
– kalendarz, który przyozdobił ilustracjami. Pośród licznych 
pouczeń cywilnych w  kalendarzu umieszczono dwie listy 
rocznic: Depositione episcoporum oraz Depositio martyrum. 
Na drugiej z  wymienionych list można przeczytać: „VIII Kal 
Ianuarii natus Christus in Bethleem Judeae”. Jest to najstarszy 
i podstawowy dokument dotyczący początków święta Boże-
go Narodzenia. 

Dużym problemem jest dziś ustalenie daty świętowania 
Bożego Narodzenia na 25 grudnia. Ewangelie mówią o naro-
dzeniu Jezusa w Betlejem, ale nie określają precyzyjnie daty 
tego wydarzenia. Współcześnie istnieje wiele stanowisk 
próbujących wyjaśnić omawianą kwestię. Chciałbym przed-
stawić tutaj opinię najbardziej prawdopodobną. Wiadomo 
z historii, że rzymski cesarz Aureliusz w roku 275 ustanowił 
nowe święto: Natale Solis Invicti – Narodziny niezwyciężo-
nego boga słońca. Cesarz rozkazał, aby obchodzono je 25 
grudnia. W  Rzymie był to dzień, w  którym miało miejsce 
zimowe przesilenie nocy. Noc ustępowała dniowi – światłu. 
Słońce, które było już tak słabe i  wydawało się, że przegra 
z nocą (skracające się zimowe dni do 25 grudnia), nagle za-
czyna zwyciężać (po 25 grudnia dni stają się coraz dłuższe). 
Kult niezwyciężonego słońca, wskazujący także na cesarza, 
zyskał w pogańskim Rzymie wielką popularność. 

Chrześcijanie mieszkający wtedy w  Rzymie dokonali 
chrystianizacji tego pogańskiego święta i ustanowili w tym 
dniu święto narodzin prawdziwego Światła, „Słońca Spra-
wiedliwości”, Zbawiciela i Pana całego wszechświata. On jest 
prawdziwym i  jedynym zwycięzcą nocy i  ciemności, które 
niszczą człowieka, czyli grzechu i  śmierci. Chrystianizacja 
święta Solis Invicti nie była zwykłym włączeniem się w  po-
gańskie obrzędy. Kościół nadał celebracjom Bożego Naro-
dzenia zupełnie nowy wymiar. Papież Leon Wielki (440-451), 



autor modlitw mszalnych i wielu kazań na Boże Narodzenie, 
w nawiązaniu do Ewangelii według św. Jana, wskazywał na 
Chrystusa jako „Światłość świata” oraz Światłość prawdziwą, 
która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. 
Ta Światłość przyszła do swoich i  zamieszkała wśród nich, 
a dokonało to się przez fakt narodzin Jezusa Chrystusa, Syna 
Bożego. 

Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel
Można zatem powiedzieć, że w obchodach świąt Bożego 

Narodzenia nie tyle ważna jest precyzyjna data narodzin Je-
zusa, co raczej teologiczna treść i konsekwencje tego wyda-
rzenia. Treść święta przekracza niewątpliwie sam fakt histo-
ryczny. Ma się na uwadze ziemskie narodziny, ale świętuje 
się to, co z nich wynikło, czyli świętuje się Narodzonego jako 
teraźniejszego Pana. Potwierdzają to teksty mszalne z uro-
czystości Bożego Narodzenia, których nie interesuje zbyt 
mocno zewnętrzne wydarzenie betlejemskie, co raczej fakt, 
że Bóg stał się człowiekiem i przyszedł jako Zbawiciel. 

Trzeba tu także dodać, że celebracja każdego chrześci-
jańskiego święta jest wspominaniem wydarzeń historycz-
nych w  znaczeniu biblijnym. Celebracja liturgiczna święta 
przywołuje i przede wszystkim aktualizuje i uobecnia wspo-
minane wydarzenie. Jedna z  modlitw mszalnych „Pasterki” 
mówi wyraźnie: Radujmy się wszyscy w  Panu, dzisiaj narodził 
się nam Zbawiciel. Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z  nieba na 
ziemię. Podobnie inna modlitwa z Mszy w ciągu dnia: Miło-
sierny Boże, narodzony dzisiaj Zbawiciel przywrócił nam dziecięc-
two Boże. W tym kontekście staje się czymś zrozumiałym, że 
precyzyjne daty wydarzeń historycznych nie mają dla liturgii 
i świętowania wielkiego znaczenia. Od momentu Wcielenia 
“wydarzenie”, które nazywamy Jezus Chrystus wciąż trwa, 
działa i jest obecne w świecie i przede wszystkim we wspól-
nocie Kościoła. 

Święto Bożego Narodzenia bardzo szybko rozszerzyło się 
na cały Kościół. Obchodzono je najpierw w  Afryce i  w  pół-
nocnych Włoszech, a potem także w Hiszpanii, co potwier-
dza synod w  Saragossie z  380 roku. Od V wieku znane jest 
także na terenach obecnej Francji. Boże Narodzenie stało 
się świętem, które szybko zyskało swoje właściwe miejsce 
w kalendarzu liturgicznym oraz rangę pierwszeństwa w po-
rządku psychologicznym. Uznanie, jakim cieszyła się uroczy-
stość Bożego Narodzenia, spowodowało „rozciągnięcie” tego 
święta na 8 dni. Zjawisko to określamy terminem oktawa. 
Taki sposób świętowania uroczystości Bożego Narodzenia 
przetrwał do naszych czasów i został zatwierdzony przez so-
borową reformę kalendarza liturgicznego. 

Historia Adwentu
Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w  IV 

w. między innymi w liturgii galijskiej i hiszpańskiej. Z pew-
nością Adwent nie istniał zanim zaistniała stała data świąt 
Narodzenia Pańskiego. Została ona wyznaczona dopie-
ro w  II połowie IV wieku. W  Hiszpanii pierwsze wzmianki 
o  przygotowaniu do obchodu Narodzenia Pańskiego (choć 
nie jest ono określane mianem Adwentu) pochodzą z  roku 

380. Kanon 4 synodu w  Saragossie, który odbył się w  tym 
roku, poleca wiernym, aby od dnia 17 grudnia do Epifanii (6 
stycznia) gorliwie gromadzili się w  kościele, nie opuszcza-
jąc ani jednego dnia. Adwent miał tam charakter pokutny 
i ascetyczny (post, abstynencja, skupienie), co wspomina św. 
Hilary (+ 367). W V wieku, w Galii biskup Tours, Perpetuus, 
wprowadził obowiązek postu w  poniedziałki, środy i  piątki 
w ciągu trzech tygodni od dnia św. Marcina (11 listopada) do 
Narodzenia Pańskiego. W  Rzymie okres przygotowania do 
Narodzenia Pańskiego został wprowadzony dopiero w dru-
giej połowie VI wieku. Adwent miał tu charakter liturgiczne-
go przygotowania na radosne święta Narodzenia Pańskiego, 
ze śpiewem Alleluja, Te Deum laudamus, z odpowiednim do-
borem czytań i formularzy, bez praktyk pokutnych. 

Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent 
w Rzymie obejmował już 4 tygodnie. Był to czas bezpośred-
niego, liturgicznego przygotowania na obchód pamiątki 
historycznego przyjścia Chrystusa. Na początku IX w. Ad-
went nabiera także charakteru eschatologicznego – staje 
się czasem przygotowania na ostateczne przyjście Chrystu-
sa. W  wyniku połączenia tradycji gallikańskiej i  rzymskiej 
ukształtował się Adwent, jaki przeżywamy do dziś – litur-
gicznie rzymski, a  ascetycznie gallikański (kolor fioletowy, 
bez Gloria i  Te Deum). Formę tę rozpowszechniały klasztory 
benedyktyńskie i  cysterskie. W  XIII w. znana ona była już 
w  całym Kościele, do czego przyczyniły się nowe zakony, 
zwłaszcza franciszkanie.



Symbole Adwentu;
	kolor fioletowy szat liturgicznych
	Roraty – Są to Msze święte ku czci Najświętszej Maryi 

Panny, odprawiane bardzo wczesnym rankiem lub wie-
czorem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni 
często śpiewanej na ich początku – Rorate caeli desuper 
(Niebiosa, spuśćcie rosę). Najstarsze ślady Rorat w  pol-
skiej tradycji pochodzą z XII wieku. W XVI wieku były po-
wszechnie znane w całym kraju.

	Roratka – W  czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się do-
datkowa, ozdobna świeca – symbolizuje ona obecność 
Maryi.

	Wieniec roratni – z czterema świecami. Każda świeca za-
palana jest w kolejną niedzielę adwentu. 

	Brak „Gloria”
	Rekolekcje adwentowe

Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie 

z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczysz-
czenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, 
przystąpienia do sakramentu pokuty i  pojednania. W  za-
twierdzonej niedawno nowej wersji przykazań kościelnych 
nie ma już zapisu o zakazie zabaw hucznych w czasach po-
kuty. Adwent nie jest w sensie ścisłym czasem pokuty, tak jak 
na przykład Wielki Post. Ma on bowiem charakter radosny.

III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową 
lub – z łaciny – Niedzielą GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od 
słów antyfony na wejście: „Gaudete in Domino”, radujcie się 
w Panu. Szaty liturgiczne mogą być – wyjątkowo – koloru ró-
żowego, a nie, jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe. 
Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapo-
wiadanego przyjścia Chrystusa i odkupienia, jakie przynosi. 

Radosnego przygotowania na przyjście Pana!
Opr. Br. Mariusz Zacharkiewicz OFMCap



Mając tę możliwość mieszkańcy Serpelic tłumnie udawa-
li się do Sarnak, gdzie znajdowała się podówczas najbliższa 
katolicka parafia, aby tam dawać dowód swego przywią-
zania do wiary katolickiej. Kilka lat później, jako rosyjskich 
obywateli, wielu spośród nich zostało zmobilizowanych do 
rosyjskiej armii, aby walczyli na różnych frontach I  wojny 
światowej. 

Działania wojenne nie toczyły się po myśli Rosjan, wio-
sną i  latem 1915 zostali zmuszeni do odwrotu z  terenów 
polskich, jednocześnie je dewastując i  skłaniając ludność 
do wyjazdu w głąb Rosji. To podczas tego odwrotu wojsk ro-
syjskich spłonęła pierwsza szkoła w Serpelicach. Od sierpnia 
1915 roku Serpelice wraz z  okolicami znalazły się pod oku-
pacją wojsk niemieckich w ramach Etappen Inspektion Bug 
Arme`e (Armijna Inspekcja Etapowa „Bug”). Były to ciężkie 
czasy, gdyż okupanci niemieccy traktowali te tereny jako 
zaplecze frontowe i  bezwzględnie je eksploatowali narzu-
cając mieszkańcom kontyngenty zbóż, odbierając zwierzę-
ta pociągowe itp. Aby ułatwić sobie eksploatację, okupanci 
wybudowali na Bugu most, który przetrwał do czasów wojny 

Odzyskiwanie Niepodległości
Początek XX wieku to czas wielu zmian w życiu mieszkańców Serpelic.  

W roku 1905 miał miejsce carski ukaz tolerancyjny, który zezwalał byłym 
Unitom zmieniać wyznanie z prawosławnego na rzymskokatolickie. 

polsko – bolszewickiej. Pod koniec wojny, w lutym 1918 roku, 
przegrywające państwa centralne, próbowały przechylić 

Pomnik w Serpelicach w latach dziewięćdziesiątych (Bożena Szymańska) Pomnik w Serpelicach widok dzisiejszy

Bronisław Jakoniuk wraz z ojcem Michałem, 
po powrocie z Rosji. (Justyna Maciejuk)



szalę zwycięstwa na swą stronę. Zawarły na wschodzie pokój 
z  Rosją i  Ukrainą, który umożliwiał im przerzucenie całych 
sił na zachód. Ceną za ten pokój i dostawy zboża z Ukrainy 
było przyłączenie ziem guberni chełmskiej, a więc i Serpelic 
do Ukraińskiej Republiki Ludowej. Decyzja ta wywołała opór 
wśród ludności. 

Na terenie Serpelic, podobnie jak i w sąsiednich miejsco-
wościach, śmiało rozwijała się Polska Organizacja Wojskowa, 
której celem było włączenie się w odpowiednim momencie 
do walki o Polskę. Jej organizatorem na naszych terenach był 
Wiktor Tomir Drymmer, działacz Związku Obrony Chełmsz-
czyzny i Podlasia. Pierwsze zebrania na terenie naszej para-
fii miały miejsce w Klepaczewie i Zabużu w dniu 23 lipca i 1 
sierpnia w Serpelicach. Jak wspomina W.T. Drymmer, był to 
lud inteligentny, początkowo nieufny, ale po przełamaniu 

lodów i nawiązaniu porozumienia praca okazała się owocna 
i miejscowa ludność chętnie przystąpiła do organizacji. Sto-
sowna okazja do wystąpienia w sprawie niepodległej Polski 
pojawiła się w listopadzie 1918 roku. 

Niepodległość przyszło okupić walką z  oddziałami nie-
mieckimi. Aby wyzwolić z  niemieckiego panowania powia-
towy Janów Podlaski 13 listopada wyruszył z  Sarnak kilku-
nastoosobowy oddział POW pod dowództwem ppor. Wa-
cława Grobickiego. Po drodze dołączyli się również ochotnie 
mieszkańcy Serpelic: J. Hryciuk, M. Kroszka, J. Sawczuk, Sz. 
Waszczuk, B. Jakoniuk. 14 listopada udaje im się dotrzeć do 
Janowa, jednak ich triumf nie trwał długo; następnego dnia, 
o poranku, do miasteczka dotarł z Brześcia oddział niemiec-
kich tzw. „Huzarów Śmierci”, który atakuje z  zaskoczenia 
polskich bojowników. W  trakcie walki zginęło sześciu Po-
laków, a wśród nich Bronisław Jakoniuk z Serpelic. (W roku 
1914 został on powołany do armii rosyjskiej, walczył w  niej 
do 1917 r. kiedy to jako Polak dołączył do nowopowstałego 
I Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Józefa Dowbor-
-Muśnickiego. Do Serpelic wrócił w  listopadzie 1918 r.) Jego 
grób znajduje się na janowskim cmentarzu. Ostatecznie Ser-
pelice niepodległość uzyskały na przełomie 1918/19 r.

Radość i  duma z  odzyskania niepodległości, była żywa 
wśród mieszkańców Serpelic. Jej dowodem jest fakt ufundo-
wania pomnika. W 1928 roku, staraniem miejscowej ludno-
ści postawiono pomnik X-lecia niepodległości. Wymurowa-
ny z najłatwiejszego materiału – polnych kamieni, zwieńczo-
ny został kamieniem z wizerunkiem orła a także metalowym 
krzyżem. Wnętrze pomnika stało się jednocześnie grobem 
bezimiennych żołnierzy poległych w czasie walk w roku 1920. 
Jak wspominał Eugeniusz Czeżyk, głównymi inicjatorami 
i  budowniczymi byli Kazimierz Czeżyk i  Michał Dydycz. Po 
osiemdziesięciu latach, pomnik wymagał remontu i ponow-
nie mieszkańcy dokonali tego własnym sumptem na dzie-
więćdziesiątą rocznicę Odzyskania Niepodległości w  2008 
roku. Majstrem murarskim był tym razem Jan Pawliński. Tak 
odnowiony pomnik do dnia dzisiejszego jest świadkiem pa-
triotyzmu i pamięci miejscowych gospodarzy.

Most w Serpelicach istniejący w czasie I wojny światowej 
(Tomasz Nasiłowski)

Grób Bronisława Jakoniuka w Janowie Podlaskim

POW-iacy przed pomnikiem POW w Janowie Podlaskim
(Alicja Zienkiewicz-Zielińska)



Władysław Barwicki to ma-
larz przełomu XIX i  XX wieku. Był 
uczniem krakowskiej szkoły malar-
skiej, oraz takich mistrzów jak Woj-
ciech Gerson. Jest on twórcą malar-
stwa głównie religijnego. Najczęściej 
są to rodzajowe sceny biblijne, ale 
także portrety świętych i  obrazy ale-
goryczne. Do takich właśnie należy 
obraz „Zmartwychwstanie Polski”. 
Jego przekaz jest pełen symboliki 
i nawiązań do polskiej historii, obraz 
powstającej z  rozwierającego się ka-
miennego grobu, po ponad 120 let-
niej niewoli – wolności.

Ma ona postać kobiecą, unoszą-
cą się ku górze, z  widocznymi u  stóp 
zrzuconymi kajdanami oraz koro-
ną cierniową, symbolem cierpienia. 
Otoczona jest bohaterami naszych 
zrywów wolnościowych, których 
przedstawiają postaci z różnych epok 
historycznych, jak husarz, kościusz-
kowiec, żołnierz legionów Księstwa 
Warszawskiego i  piłsudczyk. Są oni 
wpatrzeni z zachwytem w eteryczną, 
romantyczną postać. Obok rozlegają 
się triumfalne surmy; nad nią unosi 
się korona – symbol władzy i  tożsa-
mości wolnej Polski oraz orzeł z  roz-
postartymi opiekuńczo skrzydłami – 
symbol i godło państwa polskiego od 
zarania wieków.

Obraz ten powstał pod wpływem 
entuzjazmu i euforii w latach tworzą-
cego się na nowo Państwa Polskiego 
wyzwolonego w 1918 roku z wielolet-
niej rozbiorowej niewoli i  w  wyniku 
zwycięstwa w I wojnie światowej.

Małgorzata Hryciuk

Moje refleksje nad obrazem
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Jubileusz 80 urodzin 
o. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza

Biskup Antoni Pacyfik Dydycz urodził się w  1938 
roku w  Serpelicach. Ukończył niższe seminarium du-
chowne w Nowym Mieście nad Pilicą a w 1954 r. wstąpił 
do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Ojciec biskup 
podjął studia w Wyższym Seminarium w Łomży. Zakon-
ne śluby wieczyste złożył w  1961 r., a  dwa lata później 
przyjął święcenia kapłańskie.

20 czerwca 1994 r. Ojciec Święty Jan Paweł II miano-
wał go biskupem diecezjalnym diecezji Drohiczyńskiej. 
W herbie biskupim kapłan umieścił słowa modlitwy kró-
la Salomona: „Twój lud Twoim dziedzictwem”.

23 września 2018 roku, w niedzielę, o godzinie 11.00 
w naszym kościele parafialnym odbyła się msza święta 
w podziękowaniu za 80 lat życia J.E.o.bpa Antoniego Pa-
cyfika Dydycza.

 – Bez cienia przesady można stwierdzić, że ksiądz 
biskup Antoni zawsze sam słuchał Bożego ludu – o jego 
troskach, cierpieniach i  radościach. I  z  pewnością jesz-
cze dziś, w tych wszystkich sprawach, jak dobry pasterz 
modli się do Pana – powiedział podczas uroczystości, ka-
znodzieja o. Andrzej Kiejza.

Wśród gości, którzy uhonorowali tę uroczystość mo-
gliśmy dostrzec J.E.Ks Biskupa Tadeusza Pikusa, J.E. Ks 
Bpa Stanisława Stefanka, J.E. Ks. Bpa Ryszarda Karpiń-
skiego, o. dyrektora Radia Maryja Tadeusza Rydzyka, 
przedstawicieli władzy państwowej i naszego regionu.

Były też delegacje różnych zgromadzeń męskich 
i żeńskich, którzy, poprzez swoją obecność mogli złożyć 
podziękowanie o. Biskupowi Seniorowi.

Również nasi parafianie i wierni z pobliskich terenów 
poprzez tę dziękczynną Eucharystię powiedzieli szczere 
„Dziękuję” za obecność i  wszelkie dobro dokonane dla 
Ojczyzny, dla Diecezji Drohiczyńskiej oraz dla Zakonu 
Braci Mniejszych Kapucynów.

Dziękujemy Ci, czcigodny Ojcze Jubilacie i  życzymy, 
wszelkiego błogosławieństwa i zdrowia.

Bóg zapłać.
MZ



Dożynki
Dożynki określane w niektórych regionach Polski jako „wyżynki”, „zażynki” lub 

„wieniec” należą do najstarszych i najpiękniejszych obrzędów rolniczych narodu 
polskiego. Wywodzą się z dawnej obrzędowości słowiańskiej, z terenów Litwy.

Tradycja obchodów dożynek do-
trwała do czasów nam współczesnych, 
tylko w  zmienionej formie. Dożynko-
we wieńce są w  dalszym ciągu bogato 
ustrojone i  zachwycają swoim wyglą-
dem. Jednak oprawa samej uroczy-
stości dożynkowej mocno zubożała. 
Nie ma już towarzyszącym dożynkom 
radosnych pieśni ludowych i  tańców, 
różnych zabaw i  poczęstunków obfi-
tych. Natomiast tak jak kiedyś również 
i  dzisiaj dożynkowe wieńce zachwy-
cają nas sowim wyglądem. Wykona-
ne są zazwyczaj z  dojrzałych kłosów 
zboża, kształtem przypominają koro-
nę królewską. Tak jak kiedyś, również 
dzisiaj do wieńca, jako ozdoby, wplata 
się kwiaty; czasami czerwone jabłka 

a dawniej również liście orzechów, jako 
plon lasu oraz grona kaliny. Zdarzało 
się, że na czubie wieńca umieszczano 
bułeczkę pszenną lub nawet pierniki. 
Wieniec dożynkowy skupiał obfitość 
wszystkiego, co daje łan, las i  pasie-
ka. Był i  jest wciąż symbolem plonów 
i  uhonorowaniem całorocznej pracy 
rolnika.

Ciekawą rzeczą jest fakt, że przepiór-
ka gnieżdżąca się w zbożu była w poję-
ciu rolników ptakiem symbolicznym. 
W jej dźwięcznym głosie odnajdywano 
nawoływanie: wiosną „pójdźcie pleć, 
latem „pójdźcie żąć” a jesienią, po żni-
wach „nie ma nic, nie ma nic”. Stąd też, 
zwłaszcza na Podlasiu ostatnią garść 
zżętych kłosów żyta pozostawiano dla 

przepiórki. Taką ostatnią kępkę zboża 
zwano „przepiórką”.

W tym roku, zgodnie z tradycją ob-
chodziliśmy w  naszej parafii kolejne 
dożynki. Był to dzień 02 września, nie-
dziela. Podczas uroczystej mszy świętej 
dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plo-
ny, których wyrazem były piękne wień-
ce : z Serpelic , Klepaczewa i Zabuża. Po 
zakończeniu uroczystej mszy, wieńce 
ustawiono przy bocznym ołtarzu a pa-
nie gospodynie z  Serpelic częstowały 
dzieci własnymi wypiekami w  postaci 
pszennych „kukiełek” i rogalików. 

Dzień obchodów dożynek, jak za-
wsze, jest ważnym, uroczystym dniem 
w  życiu naszej parafii i  okazją do ro-
dzinnych spotkań. 



Uroczyste obchody rozpoczęła o go-
dzinie 11.00 Msza święta w  kościele 
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w  Serpelicach celebrowana przez Jego 
Ekscelencję o. Biskupa seniora Anto-
niego Pacyfika Dydycza. Ojciec Biskup 
w  swojej homilii wspominał dzieje 
szkoły w  Serpelicach, jako jej absol-
went. Mówił również o  dydaktycznym 
i  wychowawczym znaczeniu szkoły, 
o  jej ścisłym związku z  religią i  umac-
nianiem ducha patriotyzmu w sercach 
młodych Polaków. Odczytany został 
również list z  życzeniami i  pasterskim 
błogosławieństwem od Biskupa Dro-
hiczyńskiego Tadeusza Pikusa. Wyjąt-
kową oprawę Mszy świętej zapewniła 
obecność pocztu sztandarowego i  or-
kiestry OSP w Serpelicach.

Następnie uczniowie, absolwenci, 
nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice 
oraz zaproszeni goście udali się na te-
ren szkoły, aby uczestniczyć w  dalszej 
części uroczystości, którą rozpoczął 
hymn narodowy. 

Przed budynkiem szkolnym dy-
rektor szkoły Bożena Puch i  wójt Gmi-
ny Sarnaki – Andrzej Lipka powitali 
wszystkich zebranych. Odsłonięto ta-
blicę pamiątkową, ufundowaną przez 
Wspólnoty Wsi Serpelice i  Borsuki 
oraz Sołectwa Klepaczew i  Horoszki 
Duże oraz zasadzono pamiątkowy 
dąb. Uczczono też minutą ciszy pamięć 

zmarłych nauczycieli, pracowników, 
absolwentów i  uczniów; na grobach 
znajdujących się na tutejszym cmen-
tarzu złożono kwiaty i zapalono znicze.

Dalsze obchody jubileuszu odbyły 
się w budynku szkoły. Prowadzili je na-

150 lat Szkoły Podstawowej
w Serpelicach

30 września 2018 roku zgromadził w naszej szkole gości, którzy zapragnęli razem 
z nami obchodzić Jubileusz 150-lecia Szkoły Podstawowej w Serpelicach.

uczyciele: Ewa Kuźma i Radosław Baje-
na.

O  godzinie 13.00 pani dyrektor, 
otworzyła część oficjalną przemó-
wieniem nawiązującym do słów T. 
Kotarbińskiego „Przeszłość zachowa-



„O cudach miłości bożej w Przenajświętszym Sakramencie i mszy świętej …”

Ufność dziecinyna w  pamięci jest zawsze częścią teraźniej-
szości”. Podkreśliła, że w  150-letnią historię 
szkoły wplecione są losy wielu pokoleń, które 
zdobywały tu wiedzę i  doświadczenie, przy-
gotowywały się do przyszłego życia w świecie 
dorosłych, rozwijały talenty. Wzruszającymi 
słowami przybliżyła sylwetkę ucznia-absol-
wenta, dostojnego Biskupa Antoniego Dydy-
cza. 

Następnie wszyscy wysłuchali historii 
Szkoły Podstawowej w  Serpelicach, którą 
przedstawiła pani Bożena Bagłaj – nauczyciel 
j. polskiego.

Kolejnym punktem uroczystości były wy-
stąpienia gości. 

Po części oficjalnej rozpoczęła się część ar-
tystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Serpelicach. Występujący zabrali 
widzów w sentymentalną podróż, łącząc czar 
wspomnień ze scenkami ze współczesnego 
szkolnego życia.

W  czasie występu nie zabrakło wierszy 
i piosenek o szkole oraz pięknych tańców.

Uroczystość uświetnił jubileuszowy tort, 
zrobiony przez mamę naszej uczennicy oraz 
sękacz upieczony przez rodziców.

Nasi goście mieli możliwość obejrzenia 
licznych prac plastycznych, historycznych 
i  literackich naszych uczniów oraz zwiedze-
nia historycznej wystawy „Wspomnień czar”, 
gdzie urok tamtych lat przeplatał się ze świa-
dectwami historii tworzonej na przestrzeni 
wielu lat. Wielu Gości złożyło również wpisy 
pamiątkowe w kronice szkoły.

Na koniec dzięki zaangażowaniu Rodzi-
ców, wszyscy zebrani mogli udać się na re-
gionalny posiłek: pierogi, żurek, bigos, przy-
stawki, ciasto i napoje. Wśród takich pyszno-
ści miło mijały chwile i  opadały emocje po 
tak ważnym dniu.

Bożena Bagłaj

Miłe są Bogu modły dziecięcia; serduszko dziecka niewinne, święte 
tuli Bóg chętnie w swoje objęcia i cuda działa dlań niepojęte. 

W kraju irlandzkim, lat temu wiele misjonarz pewien nauczał dzieci 
w jednym kościele, że Jezus Chrystus raczył pozostać na zawsze z nami 
i zamieszkuje we dnie i w nocy tam na ołtarzu, aby nam zawsze być ku 
pomocy. Każdy więc człowiek, mały czy duży, niech się ucieka do Zba-
wiciela! On leczy grzesznych, koi ból wszelki. On wszystkim chętnie łask 
swych udziela. Słowa te wzniosłe, niby głos z nieba chwyta do serca dzie-
cina mała. Ah, jej pomocy Bożej potrzeba! Ona od dawna jej wyglądała!

Kiedy więc wszyscy wyszli z kościoła, ona drżącymi idzie krokami 
przed wielki ołtarz i na głos woła: Jezu najsłodszy! Jesteś tu z nami? Ci-
sza… więc dziecię w świętym zapale wspina się aż na stół ołtarza i pa-
luszkami puka nieśmiało i swe pytanie jeszcze powtarza. A w ten o dzi-
wo! O cudzie Pański Słyszy wyraźnie głos nader miły, słodki, niebiański: 
Jestem tu dziecię, czy żądasz czego? Ach! Tak mój Jezu, ja błagam Ciebie 
daj memu ojcu łaskę twej wiary, ażeby razem ze mną był w niebie i Cie-
bie jak ja, kochał bez miary. „Dobrze dziecino” Jezus odpowie. Dziecię 
radośnie wraca do domu lecz nie wspomina ni w jednym słowie o tym, 
co zaszło, z ludzi nikomu. Nazajutrz ojciec świętej dzieciny, nad podziw 
wszystkim, spieszy skruszony spowiedzią świętą zmazać swe winy i Je-
zusowi bije pokłony.

Autor: ks. M. Jeż



Moja misja w Gabonie

Polscy misjonarze z Warszawskiej Prowincji Zakonu Bra-
ci Mniejszych Kapucynów przybyli do Republiki Gabonu 2 
sierpnia 2000 roku. Pionierami kapucyńskiej misji byli: br. 
Jarosław Antoniak i br. Jerzy Siedlecki, przyjechali oni na za-
proszenie arcybiskupa diecezji Libreville Bazylego Mve En-
gone i objęli duszpasterską opieką parafię pod wezwaniem 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, której centrum stanowiła, od-
dalona kilkanaście kilometrów od stolicy, duża wioska Essas-
sa. To tutaj znajduje się jedyny w Gabonie klasztor kontem-
placyjny sióstr Klarysek, które od lat zabiegały o  obecność 
w archidiecezji któregoś z zakonów franciszkańskich.

W roku 2002 Kapucynom pracującym w Essassa powie-
rzono zaniedbane od lat narodowe sanktuarium Matki Bo-
żej Gabońskiej w Melen, na przedmieściach stolicy. Położony 
na wzniesieniu kościół z figurą Maryi, postawioną tam przez 
siostry Niepokalanego Poczęcia, pierwsze misjonarki Gabo-
nu, stał się miejscem regularnych pielgrzymek. 

Bracia, tam pracujący czynią wysiłki nad rozwojem struk-
tur tamtejszego kościoła i  społeczności gabońskiej. Rozpo-
częto budowę nowej przychodni medycznej w Essassa i roz-
budowę kościoła, w  naszej parafii w  Ntoum (czyt. Ntum), 
oraz Sanktuarium w  Melen. Ważnym etapem naszej misji 
będzie zapewne praca nad głębszym zakorzenieniem się Za-
konu Kapucynów w Gabonie, poprzez otwarcie się na miej-
scowe powołania i  przekazanie naszego charyzmatu tym, 
którzy urodzili się na tej pięknej, afrykańskiej ziemi.

Pierwszy raz wyjechałem do Gabonu, na rekonesans, 
w  grudniu 2010 roku. Była to moja pierwsza, tak daleka 
podróż zagraniczna, wiec nie ukrywam, że towarzyszyły mi 
przy tym różne, mieszane emocje. Na szczęście nie jechałem 
sam, ale było nas czterech braci.

Wylądowaliśmy na „czarnej ziemi” (chociaż bardziej tu-
taj pasuje „czerwonej”, z powodu specyficznego koloru gle-
by), około godziny 16.00. Pierwsze wrażenie, które do mnie 
dotarło, w zasadzie zaraz po wylądowaniu, to duża wilgot-
ność powietrza (średnia roczna to 83 %) oraz skok tempera-

tury, który przeżyłem. Wyjeżdżając z  Polski było około – 15 
oC, natomiast Gabon mnie przywitał swoimi +32oC, tak więc 
odczucie dotąd niespotykane, tak gwałtownego skoku tem-
peratury. 

Przyjechaliśmy do naszej parafii w  Ntoum. Jest to nie-
wielka miejscowość na północ od stolicy Gabonu Libreville 
(około. 60 km) . Zostałem tam ponad miesiąc razem z  br. 
Pawłem Truszkowskim (gwardianem i proboszczem), br. Jac-
kiem Dybałą, oraz br. Piotrem Wrotniakiem. Jako, że z moim 
francuskim – oficjalny język w  Gabonie – nie było jeszcze 
najlepiej, podstawowym zadaniem było szlifowanie języka. 
Niestety trudno było znaleźć jakiegoś wykwalifikowanego 
nauczyciela, a nawet kogoś z podstawowymi kwalifikacjami 
pedagogicznymi, by mnie trochę poduczyć, wiec uczyłem 
się z książek. Poza tym, na tyle, ile mogłem pomagałem bra-
ciom w parafii, aż po jakimś czasie odważyłem się odprawić 
pierwszą mszę w kościele parafialnym.

Po jakimś czasie, gdy br. Darek z Cocobeach (nasza czwar-
ta placówka), wyjechał na urlop do Polski, odprawiałem tam 
dwie msze święte niedzielne, na wioskach w buszu. Jeździ-
łem tam razem z naszą pomocą domową o imieniu Estelle. 
Ona jako Gabonka znała dobrze ludzi i  przede wszystkim 
drogę; tak więc przez ponad dwa miesiące jeździliśmy ra-
zem z posługą duszpasterska. 

Mój pierwszy pobyt w  Gabonie pomógł mi zrozumieć 
„żar tropików”, w  którym decydowałem się pracować. Tym 
samym podjąłem pozytywną decyzję odnośnie mojego wy-
jazdu na misje. 

Po rekonesansie w Afryce, w lipcu 2011 roku, wyjechałem 
na rok, na kurs języka francuskiego do Francji, do Clermont 
Ferrand.



„Anioły”
Anioły przychodzą gwieździstą nocą,
kiedy nie wszystkie gwiazdy migocą;
Anioły przychodzą po cichu i szeptem.
Tchną życie w zgasłe marzenia
 – i czynią to bez ostrzeżenia.

Anioły wprawiają w życie zgasłe gwiazdeczki
I tulą do serca jak najczulsze mateczki.
Chronią przed nocą 
 – i walczą najczystszą mocą .

Anioły drzemią , czuwają i ochraniają,
małe i duże, pogubione i zgarbione dusze.
Niekiedy nic nas się nie pytając,
tylko do serca swe skrzydła przykładając.

Anioły budzą ciepła spojrzeniem ,
Niekiedy, zawsze naszym ocaleniem.
I zawsze stoją gdzieś tam za nami,
często zalane naszymi łzami.

Aniele Boży ,stróżu mój…

Kącik
 poetycki
Lidia Zawisza

8 lipca 2012 roku, w Zakroczymiu, z rąk delegata Prowin-
cjała br. Krzysztofa Dudziaka, otrzymałem krzyż misyjny, 
z  posłaniem do pracy w  Gabonie. Wyleciałem tam 26 lipca 
2012 roku. 

Co tam zobaczyłem przez sześć lat pobytu opiszę w  na-
stępnej części moich wspomnień.

Br. Mariusz Zacharkiewicz OFMCap




