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 W imieniu własnym oraz w imieniu J. E. Ks. Bp. Seniora Antoniego Pacyfika 

Dydycza, wieloletniego Pasterza Diecezji Drohiczyńskiej, pozdrawiam bardzo serdecznie 

wszystkich Uczestników spotkania świątecznego w Nowym 2015 Roku. Jesteście bardzo 

miłymi Gośćmi tego domu we wszystkie dni roku, a nie tylko z okazji kolędowania.  

 Pragnę pogratulować tym, którzy objęli w ostatnim czasie funkcje społeczne i urzędy. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że pełnienie każdej funkcji jest służbą. Wiemy też, że 

sukces stania się liderem zależy od własnego rozwoju. Kiedy zaś ktoś zostanie już liderem i 

obejmie przywództwo, jego sukces zależy od rozwoju i zaangażowania innych. Dobry 

przywódca przy pomocy zwyczajnych współpracowników osiąga rzeczy nadzwyczajne. 

Można rzec, że dobry jest ten zespół i ta firma, która spełnia swoje zadania i tworzy dobrego 

pracownika. 

 Dobry przywódca jest też jak gospodarz, który dba o „dom” – niezależnie, czy ten 

dom jest rodziną, gminą, przedsiębiorstwem czy państwem, nad którym sprawuje pieczę. 

Dobry gospodarz służy prawdzie, nie toleruje fałszerstw i manipulacji, dla niego życie 

społeczne i gospodarka to nie kasyno gry, lecz troska i zabieganie o pokój i dobrobyt. Dobry 

gospodarz, ciesząc się z wolności, nie będzie tolerował swawoli i sam będzie  stronił zarówno 

od samowoli władzy jak i od władzy samowoli. Będzie też – sam dostarczając wzoru 

postępowania swą działalnością – przypominał słowa Michała Anioła: „Nie lekceważcie 

drobnostek, ponieważ od drobnostek zależy doskonałość, a doskonałość nie jest drobnostką”. 

Słowa te mają walor ogólny – dotyczą w zasadzie wszystkich dziedzin życia ludzkiego. 
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Postawa dobrego gospodarza – postawa aktywna, a nie bierna! – jest tu i teraz wymogiem 

patriotyzmu spełnianego, nie zaś jedynie patriotyzmu werbalnego. Jego otwartość na 

różnorodność narodowo-kulturową nie osłabia przekonania, że naród trwa w swojej duchowej 

substancji, duchowej tożsamości, przede wszystkim przez własną kulturę. Dba też o 

maksymalny rozwój każdego człowieka i całego człowieka. Nie jest też dla nikogo tajemnicą, 

że dobre owoce osiąga się nie przez walkę między sobą, ale przez walkę z samym sobą, tj. 

przez pokonywanie własnych wad oraz przez szacunek i solidarną współpracę z innymi.  

 Wyznawcy Chrystusa, czyli Jego uczniowie i naśladowcy, oraz ludzie dobrej woli w 

Święta Bożego Narodzenia, wsłuchując się w głos aniołów, łatwiej przyjmują do serca ich 

słowa: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 

2,14). Dlatego też – przynajmniej w domyśle – wyczuwają oni, że pokój Chrystusa oznacza 

zaangażowanie w budowę lepszego świata i życzliwe zbliżenie się do Boga i do ludzi. 

 W tym miejscu pragnę serdecznie powitać i bardzo gorąco podziękować za przybycie 

na spotkanie oraz za dotychczasową troskę o wspólne dobro i współpracę przedstawicielom 

parlamentu, posłom i senatorom, przedstawicielom władz rządowych, wojewodom, władzom 

samorządowym, marszałkom, przewodniczącym sejmików, starostom, prezydentom miast, 

burmistrzom i wójtom, służbom mundurowym wojska polskiego, straży granicznej, 

kombatantom, państwowej i ochotniejszej straży pożarnej, szefostwu obrony cywilnej kraju, 

policji, służbie więziennej, leśnikom, harcerzom, nauczycielom, przedstawicielom kuratoriów 

oświaty i świata nauki, wojewódzkim konserwatorom zabytków i dyrektorom regionalnych 

oddziałów, dyrektorom, prezesom i przedstawicielom firm, banków, ruchów i stowarzyszeń 

Akacji Katolickiej, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, kierownictwom domów 

kultury, muzeów i twórcom kultury, zespołowi „Warsztaty”, przedstawicielom służby 

zdrowia, duchowieństwu, środkom społecznej komunikacji.  

 Wszystkim gorąco dziękuję za przybycie i życzę, aby to świąteczne spotkanie stało się 

duchowym umocnieniem naszego życia osobistego, rodzinnego a życie to wsparte modlitwą i 

błogosławieństwem Bożym przyniosło dobre owoce w pracy zawodowej i społecznej.  

 Dziękuję bardzo. 

  

 

 


