
    

 

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ.  

DZIEŃ PODLASIA W DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ – 2015 

16. ROCZNICA POBYTU ŚW. JANA PAWŁA II W DROHICZYNIE 

 

(10 Niedziela zwykła, czyt. Rdz 3, 9-15; 2 kor 4, 13-5,1; Mk 3, 20-35) 

 

„Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie,  

a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, 

aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21). 

 

  

Drodzy Bracia w Kapłaństwie, 

Czcigodni Bracia i Siostry zakonne, 

Ukochani Diecezjanie!   

 

1. Grzech narusza i niszczy jedność.  

Na kopcu w Drohiczynie stoi rozdarty krzyż, pamiątka z 10 czerwca 1999 roku.  

Upamiętnia on historyczne wydarzenie związane z nawiedzeniem ziemi drohiczyńskiej przez 

Namiestnika Chrystusowego św. Jana Pawła II. Rozdarty krzyż symbolizuje brak jedności 

między Bogiem i człowiekiem, między ludźmi i w samym człowieku. Przyczyna braku tej 

jedności jest zakorzeniona w rajskim życiu pierwszych ludzi. Głosi o tym dzisiejsza Liturgia 

Słowa: „Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś». 

On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, 

i ukryłem się»” (Rdz 3,9-10). Skąd ten strach – pytamy – i skąd ta ucieczka przed Bogiem? 

Pismo Święte wyjaśnia przyczynę takiego zachowania Adama: „Rzekł Pan Bóg: «Któż ci 

powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść»? (Rdz 

3,11). Tak! Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego. Postąpił wbrew woli swego Boga. 
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Usłuchał niewiasty, którą zwiódł wąż – przeciwnik Boga. Przez nieposłuszeństwo Adama 

pękła więź jedności między człowiekiem i Bogiem, między ludźmi i w ludziach. Człowiek 

przez nieposłuszeństwo Bogu odrzucił Jego panowanie i poddał się władzy szatana - węża 

kusiciela. Odtąd zarówno drogi jak i myśli Boga w odniesieniu do dróg i myśli ludzi rozeszły 

się. Bóg zwiastuje tę prawdę przez  proroka Izajasza: „Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak 

drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi” (Iz 54,9).  

 

2. Z drzewa przyszło rozdarcie i na drzewie dokonało się pojednanie. 

Przez Wcielenie Syna Bożego myśli Boże stały się myślami człowieka. Jezus Chrystus 

Prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek powiedział o tym wprost: „Moim pokarmem jest 

wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło” (J 4,34). W Jezusie 

Chrystusie również drogi Boga stały się drogami człowieka. „Ja jestem drogą – rzekł 

Chrystus... Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6). I jak przez 

jednego człowieka grzech wszedł na świat …, tak przez Chrystusa, który sam, w swoim ciele, 

poniósł nasze grzechy na drzewo, zostaliśmy uwolnieni (por. 1P 2,24-25). W Nim zatem raz 

i na zawsze dokonało się pojednanie Boga i człowieka. Albowiem ukrzyżowany Jezus wniósł 

na drzewo swoje posłuszeństwo i przekazał je Bogu Ojcu. Tam właśnie na drzewie krzyża, 

gdy wykonało się wszystko (por. J 19,30), ukrzyżowany Chrystus „zawołał donośnym 

głosem: Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23,46). Tymczasem rozdarte 

drzewo krzyża na błoniach drohiczyńskich ma swoiste przesłanie. Dwie rozdarte części 

krzyża są połączone rękami Chrystusa Ukrzyżowanego oraz siecią Piotrową. Można by rzec, 

że ze strony Boga przyszło na świat pojednanie przez Ukrzyżowanego oraz wybór Piotra, 

reszta zaś do pełnego zjednoczenia Kościoła należy już do chrześcijan. To przypomina nam 

o potrzebie naszego nawrócenia i wiary, by spełniły się słowa modlitwy Chrystusa za 

przyszły Jego Kościół. Proszę Cię Ojcze – wołał Chrystus – aby wszyscy stanowili jedno 

i aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich (por. 17,20-26). 

 

3. Dzień Podlasia – dniem modlitwy o jedność. 

W naszym codziennym życiu powinny nam towarzyszyć słowa Chrystusa 

wypowiedziane w chwili zwanej Godziną Syna Człowieczego: „Teraz odbywa się sąd nad 

tym światem – rzekł Chrystus. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy 

zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,31-32). 

W przesłaniu Jezusa Chrystusa odkrywamy to, co tak naprawdę zbliża nas do Niego, a to coś 

ma większą moc jednania niż więzy krwi. Rzeczywistość tę odsłania ta oto scena, „kiedy 
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przyszła Matka Jezusa i Jego bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać 

i gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze  pytają o Ciebie». Odpowiedział 

im [Jezus]: «Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na siedzących wokoło 

Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, 

siostrą i matką»” (Mk 3,31-33). Prawdziwymi krewnymi Jezusa są ci, którzy pełnią wolę 

Bożą. Sami doświadczamy, że każde nasze odejście od Chrystusa i Jego przykazań oddala nas 

od siebie, wyobcowuje ze wspólnoty i prowadzi do podziałów. Tak dzieje się niekiedy 

w małżeństwach, rodzinach, narodach, wyznaniach i religiach. Gdy odchodzimy od pełnienia 

woli Bożej słabną, a nawet są zrywane  więzy pokrewieństwa, więzy społeczne narodowe 

i religijne. W dniu pamięci wizyty św. Jana Pawła II wspominamy wypowiedziane na 

błoniach drohiczyńskich jego słowa: „Oto prawdziwa miłość, która się objawiła w krzyżu 

Chrystusa. W stronę tego krzyża winniśmy patrzeć wszyscy, ku niemu mamy kierować nasze 

pragnienia i wysiłki. W nim mamy największy wzór do naśladowania… Trzeba nam, 

chrześcijanom zgromadzonym dziś na tej wspólnej modlitwie, wołać słowami Izajasza: 

«Panie, naucz nas dróg swoich, byśmy kroczyli Twoimi ścieżkami» (por. Iz 2,3), abyśmy 

mogli wspólnie, jako wyznawcy Chrystusa, kroczyć tymi ścieżkami ku przyszłości”. 

W naszej diecezji to ekumeniczne przedsięwzięcie – staraniem Bp. Antoniego P. Dydycza – 

zyskało właśnie miano Dnia Podlasia. 

 

4. Na drogach do jedności. 

Wspominamy zatem, Bracia i Siostry, w duchu świątecznym dzień 10 czerwca 2015 r. 

jako szesnastą rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Drohiczynie. Istotnym elementem 

obchodów Dnia Podlasia powinna być modlitwa i pamięć, którym mogą towarzyszyć 

wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne, wydarzenia kulturalne, folklorystyczne, sportowe, 

akcje charytatywne, konkursy itp. Zachowując Drohiczyn jako miejsce główne obchodów 

rocznicowych, proszę, by w tym roku i na przyszłość każda parafia, oczywiście w łączności 

z katedralną w Drohiczynie, z zaangażowaniem wszystkich parafian, wspólnot, instytucji oraz 

z czynnym udziałem gości włączyła się w tym szczególnym dniu w dzieło jednania. Dzień ten 

powinien być przeżywany w duchu dziękczynienia, pojednania, łaski, ale także 

wszechstronnej promocji naszego Podlasia, którego największą wartością są jego mieszkańcy 

– dzieci jednego Boga. Bogata różnorodność mieszkańców może odsłonić ich narodowe 

dzieje, historię pokoleń, tradycje, kulturę i religię w połączeniu z urokiem podlaskiej ziemi. 

Dzień Podlasia przypada na początek czerwca w okresie, który możemy nazwać czasem 

dziękczynienia za wielkie dzieła, których doświadczamy jako Kościół i Naród na przestrzeni 
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wieków. Z całym katolickim światem dziękujemy w tym czasie za dar Eucharystii; za to, że 

nieogarniony Bóg zechciał pozostać wśród nas w małej Hostii, ukazującej Jego miłość.  

 

5. Promienie świętości życia konsekrowanego. 

Przeżywany obecnie w całym Kościele Rok Życia Konsekrowanego podpowiada nam, 

za co powinniśmy szczególnie dziękować tym razem. Na przestrzeni wieków na terenach 

obecnej diecezji drohiczyńskiej istniało blisko 80 placówek zakonnych męskich i żeńskich. 

Dziś w naszej diecezji mamy 21 domów zakonnych – 18 żeńskich i 3 męskie – należących do 

16 różnych wspólnot. Zakonnice i zakonnicy służą nam na różnych płaszczyznach – 

katechizują i posługują w kościołach, prowadzą szkoły i przedszkola, opiekują się chorymi, 

szerzą apostolstwo słowa drukowanego i pracują w różnych instytucjach diecezjalnych, 

zajmują się duszpasterstwem parafialnym i kaznodziejstwem rekolekcyjnym. I oczywiście 

wspierają modlitwą i świadectwem życia. W tym dziękczynnym Te Deum – Ciebie Boga 

wysławiamy, które 10 czerwca wyśpiewamy w naszej katedrze i w świątyniach parafialnych 

wspominamy bł. Siostrę Martę Wołowską – niegdyś przełożoną klasztoru niepokalanek 

w Wirowie; bł. Honorata Koźmińskiego – założyciela tak wielu zgromadzeń zakonnych 

ukrytych – bezhabitowych; bł. Ignacego Kłopotowskiego, ochrzczonego w Drohiczynie, Ojca 

polskiej prasy katolickiej i założyciela zgromadzenia sióstr loretanek. Prawdziwa świętość 

bowiem łączy ludzi w Bogu i przekracza wszelkie granice podziałów między nimi oraz 

buduje jedność w człowieku. 

6. Zaproszenie i błogosławieństwo. 

Gorąco zapraszam wszystkich diecezjan, mieszkańców całego Podlasia i bratniego 

Mazowsza, z którym ziemię podlaską łączy tak wiele, do wzięcia udziału w modlitwie 

dziękczynno-błagalnej w swoich parafiach oraz do przeżycia pełnego pojednania z Bogiem 

i z braćmi i z wszystkim co jest prawdziwe, dobre, piękne i święte na tym świecie. Proszę 

Pana Boga miłosiernego, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, 

o łaskę nawrócenia i wiary, byśmy jak najrychlej doświadczyli tej jedności, o którą modlił się 

Jezus Chrystus.  

Na owocne przygotowania do godnego i radosnego spotkania w duchu pojednania 

wszystkim z serca błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

 

           + Tadeusz Pikus  

        Biskup Drohiczyński      
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Kuria Diecezjalna       Drohiczyn, 25 maja 2015 r. 

Kościelna 10        L. 479/2015 

17-312 Drohiczyn  

 

ZARZĄDZENIE: List Biskupa Tadeusza Pikusa należy odczytać we wszystkich 

kościołach i kaplicach diecezji w 10. niedzielę zwykłą, czyli 7 czerwca 2015 r. 

           

Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski 

            Wikariusz Generalny  

 

 

 

 

 


