
    

 

 

DZIEŃ PODLASIA – SZUKAJMY DRÓG ŚWIĘTOŚCI  

(Niedziela Zesłania Ducha Świętego, czyt. Dz 2, 1-11; 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; J 20, 19-23) 

  

 

 Drodzy Bracia w Kapłaństwie, 

Czcigodni Bracia i Siostry zakonne, 

Ukochani Diecezjanie!   

 

1. Duch Święty wzywa do świętości 

 Przeżywamy dzisiaj niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Gromadząc się w naszych 

świątyniach, przywołujemy na pamięć to niesłychane wydarzenie zbawcze i myślą 

przenosimy się do Wieczernika, aby razem z apostołami, z Maryją i przez Maryję modlić się 

o dary Ducha Świętego. Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, dana nam przez Chrystusa za 

Matkę, jest patronką naszej diecezji. Jej, jako Bogurodzicy, pragnę powierzyć siebie i losy 

Kościoła drohiczyńskiego.  Jako wasz biskup, od Maryi chcę uczyć się wierności, miłości i 

otwartości na Boże natchnienia. „Różne są – [bowiem] – dary łaski, lecz ten sam Duch; różne 

też są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg... – przypomina nam dziś św. Paweł – ale 

„wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra”. Wezwany do tej służby „dla 

wspólnego dobra” pragnę dziękować Bogu za dar udziału w pełni Kapłaństwa 

Chrystusowego, do którego zostałem włączony przed piętnastu laty przez św. Jana Pawła II. 

W ostatnich dniach jego następca, papież Franciszek, posłał mnie do Kościoła nad Bugiem i 

Narwią, abym trwał – jak mówią Dzieje Apostolskie – „jednomyślnie na modlitwie razem z 

niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego!” Zapraszam zatem do budowania tej 

wspólnoty wiary, do budowania jedności i do życia w świętości. „Wszyscy bowiem w jednym 

Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało...” Taki to program życia wytycza 

sam Bóg u progu naszej wspólnej drogi.    
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2. Przeżywając Dzień Modlitw o świętość kapłanów 

Udając się na wspólną pielgrzymkę wiary razem z Maryją Matką Kościoła, patrzę na 

minione lata i dzieje tej diecezji. Przywołuję na pamięć nieugiętą postać pierwszego pasterza 

naszej diecezji,  śp. biskupa Władysława Jędruszuka, który prowadził lud wierny Diecezji 

Drohiczyńskiej  powołanej 5 czerwca 1991 r. przez św. Jana Pawła II. Od początku przybycia 

do Was poznaję wiarę i wierność ojców naszych, pragnę się nią wzbogacać i nieść ten dar 

świadectwa przyszłym pokoleniom. Dzień śmierci bp.  Władysława, 25 maja, został przyjęty 

w tej diecezji jako Dzień Modlitw o świętość kapłanów. Tego też dnia odbył się mój 

uroczysty ingres do Katedry drohiczyńskiej. W tym wydarzeniu towarzyszyła mi myśl o 

przemijaniu, myśl o moich poprzednikach i o niezwykłym wezwaniu do świętości. Zbieżność 

tych zdarzeń z pewnością jest znakiem od Boga, który zaprasza nas wszystkich do świętości, 

zarówno pasterzy jak i wiernych. 

Na drodze młodego Kościoła drohiczyńskiego nie sposób nie dostrzec wielkiego 

dzieła dwudziestoletniej posługi mojego poprzednika – umiłowanego pasterza, bp.  Antoniego 

Pacyfika Dydycza. Do historii nie tylko diecezji, lecz także miasta i całego Podlasia, weszła 

na zawsze pamięć o wizycie apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II. To historyczne 

spotkanie ze świętym papieżem mogło się odbyć dzięki staraniom bp. Antoniego. Jemu też 

zawdzięczamy zwołanie I Synodu Diecezjalnego, przez jego posługę pasterską Bóg budował 

tę wspólnotę Kościoła. Za jego przyczyną dokonywała się reorganizacja struktur 

administracyjnych, rozwój wielu instytucji kościelnych, przybycie nowych zgromadzeń 

zakonnych, wiele zbudowanych i konsekrowanych świątyń, które stały się Wieczernikiem i 

tak pięknie zdobią horyzont Podlasia i Mazowsza. Nie sposób wszystkiego wymienić, ale 

należy wyrazić wdzięczność i radość z tej niestrudzonej posługi, pełnionej bez wątpienia w 

duchu zawołania: „Lud Twój dziedzictwem Twoim”. Podejmujemy to dziedzictwo, by, 

wędrując drogą do świętości, rozwijać je i wzbogacać nim siebie i następne pokolenia. 

 

3. Dzień Podlasia – wotum pamięci i dzień radości 

Podczas dzisiejszej liturgii Psalmista Pański wzywa nas:  

„Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 

Bo jego łaska trwa na wieki” (Ps 118/117) 

My, to dziękczynienie wyrażamy również w słowach pieśni, które piętnaście lat temu 

tak wdzięcznie zabrzmiały nad brzegami Bugu: 

„Drohiczyn wszystko pamięta,  
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ojcowski uśmiech i słowa, 

do wspomnień tych chętnie sięga, 

na zawsze wdzięczność zachowa” (Drohiczyn, Drohiczyn)  

Pamięć i wdzięczność wyrażamy również dzisiaj, kiedy ponownie przygotowujemy 

się do obchodów Dnia Podlasia. Warto przypomnieć, że na wniosek bp. Antoniego Dzień 

Podlasia został przyjęty przez Sejmiki trzech województw: mazowieckiego, lubelskiego i 

podlaskiego. Bowiem w ten Dzień wpisało się na trwałe wydarzenie pobytu w Drohiczynie  

największego z rodu Polaków – św. Jana Pawła II. Z radością przywołujemy Jego słowa 

wypowiedziane do nas, które są nieustannym wezwaniem do wierności naszym tradycjom 

religijnym i narodowym: „Witaj, ziemio podlaska. Ziemio ubogacona pięknem przyrody, a 

przede wszystkim wiernością ludu, który w czasie swojej historii był niejednokrotnie boleśnie 

doświadczany i musiał zmagać się z ogromnymi i różnorodnymi przeciwnościami”. Papież 

uczy nas cenić i kochać ten piękny skrawek naszej ojcowizny z jej bogatą historią i tradycją. 

W tym roku mija piętnaście lat od momentu, kiedy na błoniach drohiczyńskich 

rozległy się też słowa Jana Pawła II, modlącego się, by wszyscy byli jedno. Wsłuchiwali się 

w nie nie tylko katolicy, ale i prawosławni, protestanci, starowiercy, wyznawcy innych religii 

i niewierzący. Dzięki radiu i telewizji słyszał je świat. W tle wypowiadanych słów modlitwy 

o jedność ludzi widniał czytelny znak podziału, pęknięty krzyż złączony ramionami 

Chrystusa i siecią Piotrową. Jak echo powracają słowa Jezusa wypowiedziane przez Ojca 

Świętego Jana Pawła II: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak 

jak ja was umiłowałem”. Od pamiętnego spotkania, przez wszystkie lata spotykaliśmy się w 

Drohiczynie, dziękując Opatrzności za to niezwykłe wydarzenie, za ten znak Piotra naszych 

czasów. W dziesiątą rocznicę pobytu św. Jana Pawła w tym miejscu stanął Kopiec Pamięci 

Podlasia usypany z ziemi przywiezionej z każdego zakątka diecezji. Oznacza on w sposób 

symboliczny pragnienie, tęsknotę i potrzebę jedności. Kolejnym znakiem upamiętniającym to 

wydarzenie stał się ustanowiony sztandar diecezji oraz flaga, która łączy barwy Polski i 

Watykanu. Tegoroczna rocznica jest dla nas dodatkową okazją, aby wyrazić Bogu i 

Kościołowi wdzięczność za dar kanonizacji Jana Pawła II. 

Dlatego też gorąco i serdecznie zapraszam wszystkich diecezjan i mieszkańców Podlasia 

do Drohiczyna na 10 czerwca, na godzinę 18.00. Można przybyć wcześniej, by zwiedzić 

miejsce celebry, Kopiec Pamięci, miejsce lądowania czy też salę papieską w Muzeum 

Diecezjalnym. Zapraszam przedstawicieli służby państwowej i samorządowej, 

parlamentarzystów, wojewodów, starostów, burmistrzów, wójtów, służbę zdrowia, policję, 

wojsko, straż graniczną, straże pożarne, kombatantów, rolników, leśników, przedsiębiorców, 
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ludzi kultury, sztuki, środków społecznej komunikacji, zasłużonych dla Podlasia, zespoły 

ludowe, wspólnoty kościelne, a szczególnie dzieci i młodzież. Zapraszam wszystkich 

kapłanów, osoby życia konsekrowanego, katechetów, harcerzy, poczty sztandarowe, bractwa i 

rycerstwa. Przybądźmy do Drohiczyna, aby wspólnie wyśpiewać: Ciebie Boga wysławiamy. 

Niech ten dzień będzie dniem radości i wdzięczności nas wszystkich za kanonizację, za 

wielkie rzeczy, które nam Pan uczynił. 

Już w tym miejscu chcę podziękować wszystkim ludziom komunikacji społecznej, 

dzięki którym chorzy i cierpiący oraz ludzie sędziwego wieku będą mogli w dniu 10 czerwca 

łączyć się z nami w dziękczynnej modlitwie. 

 

4. Przesłanie św. Jana Pawła II na dziś 

Papież Benedykt XVI podczas homilii beatyfikacyjnej powiedział,  że Jani Paweł II 

„swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten 

znakomity Syn narodu polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się 

być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem: pomógł nam nie 

lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności”. My wszyscy, ochrzczeni i 

nieochrzczeni, zostaliśmy zaproszeni w Drohiczynie przez św. Jana Pawła II do jedności. 

Duch Święty, który zstąpił na apostołów, napełnia serce ludzkie miłością, która jest więzią 

jedności. Tego nas uczy Wieczernik i Najświętsza Maryja Panna, której Jan Paweł II – święty 

naszych czasów – powiedział z wielkim zaufaniem: Totus Tuus. Zawierzając Maryi, jako 

najlepszej Matce, swoją osobę i całą swoją posługę oraz losy wszystkich diecezjan przekazuję 

Opatrzności Bożej. 

Korzystam dziś z okazji, by z całego serca podziękować Panu Bogu za doniosłą i 

bogatą w treść uroczystość ingresu do Katedry drohiczyńskiej. Czułem tego dnia, że 

stanowimy jedną, diecezjalną rodzinę, wspólnotę ludzi z Bogiem Ojcem. Czułem w swoim 

sercu, że zostałem przez Was serdecznie przyjęty, i tak było naprawdę. Dziękuję wszystkim 

moim kapłanom, siostrom zakonnym, alumnom i osobom świeckim za przygotowanie tej 

uroczystości.  

Kochani Diecezjanie, dziękując wam za tak ciepłe i serdeczne przyjęcie do Diecezji 

Drohiczyńskiej, proszę jednocześnie wszystkich duchownych i świeckich, chorych i 

cierpiących – pamiętajcie o mnie w utrudzeniu i w modlitwie.  

Na owocne przygotowania do Dnia Podlasia wszystkim z serca błogosławię. W Imię 

Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
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        + Tadeusz Pikus 

        Biskup Drohiczyński 

 

 

 

KURIA DIECEZJALNA     Drohiczyn, 30 maja 2014 r. 

ul. Kościelna 10       L. 0351/2014 

17-312 DROHICZYN 

 

ZARZĄDZENIE: Niniejszy List pasterski z okazji dziękczynienia za kanonizację św. Jana 

Pawła II oraz Dnia Podlasia należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach naszej 

diecezji – w niedzielę 8 czerwca 2014 r., zachęcając wiernych do udziału w powyższej 

uroczystości. 

 

        

       Ks. dr Zbigniew Rostkowski 

                         Wikariusz Generalny 

 


