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TADEUSZ PIKUS 
BISKUP DROHICZYŃSKI 

 

 
Drodzy Bracia w Kapłaństwie, 

Czcigodne Siostry i Bracia zakonni, 

Kochani Diecezjanie, 

 

Dwadzieścia pięć lat temu nasz wielki Rodak – św. Jan 

Paweł II, podczas wizyty apostolskiej w Białymstoku 5 czerwca 

1991 r., na zakończenie liturgii ogłosił, że powołuje do istnienia 

nową diecezję, której katedrą ustanawia kościół Trójcy Przenaj-

świętszej w Drohiczynie. Pierwszym biskupem w prastarej stolicy 

Podlasia Ojciec Święty mianował wówczas śp. Ks. Bp. Włady-

sława Jędruszuka. Kilka miesięcy później Diecezja Drohiczyńska 

została powiększona o kilkadziesiąt parafii, przyłączonych z die-

cezji siedleckiej i w tym kształcie trwa lokalny Kościół – nasz 

Kościół, będący cząstką Kościoła Powszechnego. 
 

 W bieżącym roku, bogatym w różne jubileusze – jak 

Rok Miłosierdzia w całym Kościele katolickim, czy 1050. 

rocznica chrztu Mieszka I, tak ważna dla wszystkich Polaków 

– my pragniemy także świętować skromny jubileusz ćwierć-

wiecza istnienia naszej diecezjalnej wspólnoty. Wdzięczny je-

stem autorom tej książeczki. Mam nadzieję, że w naszym 

przygotowaniu do jubileuszu będą pomocne czyny miłosier-
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dzia, modlitwy oraz lektura tych tekstów, przeznaczonych na 

nabożeństwa majowe.  
 

 Miejsca szczególnie wybrane przez Boga, gdzie z Jego 

woli spływają na nas rozliczne łaski, to świątynie, kapliczki       

i sanktuaria. Nasza ziemia jest nimi gęsto usiana. Tu czci się 

Boga w Trójcy Jedynego, rozważa tajemnicę Przemienienia 

Pańskiego oraz Mękę Chrystusa i garnie do źródła Jego Miło-

sierdzia. Wyjątkowo dużo mamy łaskami słynących wizerun-

ków Maryi, niektórych zwieńczonych nawet koronami papie-

skimi. Nie brakuje też kościołów, gdzie odczuwamy wyjątko-

we orędownictwo Świętych Pańskich – tych z odległych kra-

jów czy epok i tych, którzy żyli oraz pracowali dla Boga nie 

tak dawno między nami. To właśnie z tymi miejscami wiąże 

się wiele wydarzeń, jakie były udziałem naszej Diecezjalnej 

Rodziny w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat. 
  

W jednym z psalmów czytamy: Kto mądry, niech rozwa-

ża dzieła łaski Pana (Ps 107,43). Przykładem prawdziwej mą-

drości jest Najświętsza Maryja Panna, która wiernie chowała 

wszystkie te sprawy w swym sercu (Łk 2,51b). Przygotowując się 

do przeżywania jubileuszowych obchodów, bądźmy zasłuchani 

w Słowo, które dzięki otwarciu Dziewicy z Nazaretu na Bożą ła-

skę, stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Każdego ma-

jowego dnia wołajmy też do Matki Boga i Matki Kościoła, pa-

tronki naszej diecezji: Prowadź nas, Maryjo, do Twojego Syna! 

 

 
 

Drohiczyn, dn. 20 kwietnia 2016 r. 


