
    

 

„Błogosław duszo moja Pana..” Ps 104,1 

 

List Pasterski na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

 

Jego Ekscelencjo, Drogi księże Biskupie Antoni 

Czcigodni Bracia w kapłaństwie 

Bracia i siostry w życiu konsekrowanym 

Drodzy diecezjanie 

 

 Z woli Ojca Świętego, przez ręce Nuncjusza Apostolskiego ks. abpa Celestino 

Migliore oznajmiona została mi wiadomość, że mam objąć pasterską troską wiernych diecezji 

drohiczyńskiej. W duchu posłuszeństwa przyjąłem tę decyzję, jednak z pewnym drżeniem, 

czy podołam nowym wyzwaniom. Niemniej słowa z dzisiejszej Ewangelii, w których Jezus 

mówi do Apostołów: „Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam” (J 20,21) 

dodają odwagi, a jednocześnie przypominają, że Jezus jest ciągle obecny, że tak naprawdę to 

On powołuje do pełnienia nowych zadań. Przez szereg lat posługiwałem w archidiecezji 

warszawskiej, jednak wielokrotnie utrzymywałem kontakty z Podlasiem, bowiem pochodzę z 

tych ziem. Na początku pierwszego listu pragnę wyrazić głęboką wdzięczność czcigodnemu 

ks. biskupowi Antoniemu Dydyczowi, mojemu poprzednikowi, za wielką serdeczność 

okazaną w pierwszych dniach po ogłoszeniu papieskiej decyzji. W tym krótkim czasie 

zobaczyłem jak wiele serca i wysiłku na przestrzeni 20 lat posługi pasterskiej włożył ksiądz 

biskup, aby skuteczniej docierać z Ewangelią do każdego mieszkańca, poprzez reorganizację 

struktur diecezjalnych, powoływanie nowych Wydziałów i  parafii, a wszystko to wynikało ze 

zmieniających się warunków życia społecznego. To tylko wycinek całej działalności, której i 

tak nie sposób opisać słowami. Ta gorliwość i zatroskanie o losy każdego człowieka bez 

wątpienia wynika z duchowości św. Franciszka, którego jest duchowym synem. Wyrażam 
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nadzieję, że na miarę swoich sił i możliwości będzie dalej czynnie uczestniczył w kapłańskiej 

posłudze. 

Dzisiaj obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Na tej naszej podlaskiej 

ziemi istnieje wiele pięknych zwyczajów, które w swojej zewnętrznej wymowie kierują naszą 

uwagę, że Duch Święty jest Życiem, że to On wprowadza do naszego życia nową jakość, co 

pięknie wyraził dzisiaj psalmista. To bogactwo form, cała podlaska kultura ściśle związana z 

Ewangelią, pomaga nam wszystkim wyrażać swoją tożsamość, co więcej może okazać się 

pomocna, w docieraniu z Dobrą Nowiną do każdego człowieka, nawet tego, który zapomniał, 

który nie doświadcza w swoim sercu, że jest umiłowanym dzieckiem Boga. Te przywiązanie 

do tradycji o tyle jest istotne, bowiem wkroczyliśmy w odmienną sytuację kulturową 

określaną mianem ponowoczesności, charakteryzującą się pluralizmem w każdej dziedzinie 

ludzkiego życia, który bardzo często budowany jest na relatywizmie i subiektywizmie. Jest to 

pewnego rodzaju zagrożenie, o którym często wspominał Benedykt XVI. Pluralizm sam w 

sobie nie jest zły, niesie ze sobą pewnego rodzaju szansę na rozwój, na otwarcie się na nowe, 

podobnie jak Abraham, wyruszając w drogę, musiał się otworzyć, zaufał obietnicy, która była 

odmienna od dotychczasowego sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości. Dlatego nie 

bójmy się wyruszyć w nieznane, nie bójmy się wejść w relację z Jezusem, jeżeli w swoim 

sercu odczuwasz jakieś subtelne poruszenie zatrzymaj się przy nim, wsłuchaj się w Jego głos, 

a na pewno nie zostaniesz zawiedziony. 

Św. Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu wołał z mocą „Otwórzcie drzwi 

Chrystusowi”. Uczyńmy ten apel naszego rodaka programem życiowym, odnawiając go 

każdego dnia. Z kolei będąc z apostolską wizytą w Drohiczynie podczas modlitewnego 

spotkania ekumenicznego mówił „zwracam się dziś do sióstr i braci wszystkich Kościołów 

otwórzmy się na jednającą miłość Boga. Otwórzmy drzwi naszych umysłów i serc, 

Kościołów i Wspólnot”. Ta postawa otwarcia, gotowość do dialogu jest szczególnym rysem 

naszych czasów. Przyjęcie postawy otwartości rysuje przed nami nowe horyzonty, nowe 

przestrzenie, które mogą stać się zaczynem ubogacającym, zarówno dla jednej jak i drugiej 

strony. Obchodząc dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego warto w tym miejscu 

przypomnieć, że to właśnie Cerkiew Prawosławna w swoich rozważaniach teologicznych 

duży akcent kładzie na rolę Ducha Świętego w życiu każdego człowieka. Można poniekąd 

powiedzieć, że duchowość Prawosławia jest szczególnie ukierunkowana na Ducha Świętego, 

co wyraża się w całym bogactwie liturgii wschodniej, w jej śpiewie, wystroju i architekturze 

sakralnej. Człowiek potrzebuje zewnętrznych znaków dla wyrażania swojej wiary, a 

zewnętrzne znaki rodzą się w sercu człowieka. Jest to wyjątkowa i tajemnicza wymiana jaka 
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zachodzi pomiędzy wiarą i kulturą. Podkreślił to św. Jan Paweł II kiedy pisał, że „wiara, która 

nie staje się kulturą, nie jest wiarą w pełni przyjętą, głęboko przemyślaną” (EinA, nr 78).  

Zapewne wiedziony tymi słowami, mój czcigodny poprzednik, ks. bp Antoni Pacyfik 

Dydycz wyszedł z inicjatywą, aby upamiętnić dzień wizyty Ojca Świętego w Drohiczynie 

ustanawiając w porozumieniu z władzą świecką Dzień Podlasia, który obchodzony jest 10 

czerwca. Pragnę kontynuować te cenne dzieło, które jest szczególnym świętem wszystkich 

mieszkańców naszej diecezji. Serdecznie zapraszam wszystkich i każdego z osobna 10 

czerwca do drohiczyńskiej katedry na godz. 18.00 na uroczystą Eucharystię podczas której 

będziemy we wspólnocie Ludu Bożego w głębi naszych serc błogosławili Pana za wszelkie 

dobrodziejstwa jakie nam wyświadcza. 

Na zakończenie mojego pierwszego listu serdecznie proszę każdego z Was 

słuchających tych słów: obejmijcie mnie serdeczną modlitwą, abym mógł wypełnić zadanie 

jakie powierzył mi Pan Bóg, abym w tych licznych obowiązkach z jakimi będę musiał się 

zmierzyć zawsze szukał chwały Pana Boga, aby to Jezus Chrystus mocą Ducha Świętego 

poprzez moją posługę dotykał Ciebie, abyś każdego dnia w głębi swojego serca z radością 

powtarzał za psalmistą: „Błogosław duszo moja Pana, o Boże mój, Panie, ty jesteś bardzo 

wielki” (Ps 104,1). 

 

 

Drohiczyn, 2014 r.  

 

 

 

 


