
 

 

 

Kościół jest winnicą Pańską1  

(10 Niedziela zwykła Czyt. 1Krl 17,17-24; Ps 30; Ga 1,11-19; Łk 7,11-17) 

 

Drodzy Bracia w Kapłaństwie, 

Czcigodne Siostry i Bracia zakonni, 

Kochani Diecezjanie, 

 

1. Usłyszeliśmy dzisiaj w liturgii słowa o dwóch przypadkach wskrzeszenia 

umarłych. Prorok Eliasz dokonał cudu wskrzeszenia w zaciszu domu. Był 

świadomy, kto tak naprawdę jest w stanie przywrócić życie umarłemu, dlatego 

wołał: „O Panie, Boże mój! Błagam Cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego! 

Pan zaś wysłuchał wołania Eliasza, gdyż dusza dziecka powróciła do niego, i 

ożyło…”. Gdy prorok oddał matce jej dziecko, ta z wiarą i przekonaniem 

powiedziała do niego: „Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym i 

słowo Pana w twoich ustach jest prawdą” (1Krl 17,20.24). W usłyszanym przed 

chwilą opisie drugiego wskrzeszenia spotykamy Jezusa, który na oczach uczniów 

i tłumu dokonał cudu. Jezus przywraca życie umarłemu synowi wdowy z Nain, 

bez odwoływania się do nikogo: „Nie płacz – rzekł do matki zmarłego 

młodzieńca. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli, i 

rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań». Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał 

go jego matce” (Łk 7,13-15). W tym momencie nie padły słowa o tym, że ten, 

który wskrzesił, jest mężem Bożym, lecz inne, że: „Bóg łaskawie nawiedził lud 

swój” (Łk 7,16).  

 

2. Każde życie ludzkie od samego poczęcia niesie w sobie znamię śmierci, 

czyli jest od początku ukierunkowane na umieranie. Opisane cuda, dokonane 

przez proroka Eliasza i Jezusa, były jedynie reanimacją, wskrzeszeniem, które nie 
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uwalniało młodzieńców od śmierci. Dopiero cud zmartwychwstania Chrystusa 

był przejściem przez śmierć do życia wiecznego w chwale. Dlatego Jezus w 

rozmowie z Nikodemem z naciskiem podkreśla, że aby pokonać śmierć: „Trzeba 

(…) się powtórnie narodzić” (J 3,7). Nowe narodziny człowieka nie są 

narodzinami z ciała, lecz z wody i z Ducha (por. J 3,6). Narodzenie z wody i 

Ducha dokonuje się przez chrzest, który wprowadza człowieka do wspólnoty 

Kościoła. Jezus buduje wspólnotę Kościoła już podczas swego ziemskiego życia, a 

także po swojej śmierci. Żegnając się ze swymi uczniami, zmartwychwstały Jezus 

przekazuje im ostatni rozkaz: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i 

Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. 

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,18-

20). Tak powstała wspólnota Kościoła, której budowniczym i kamieniem 

węgielnym jest Chrystus, zaś jej fundamentem i pracownikami apostołowie. 

Główną ideą, którą głosił Jezus, była idea królestwa Bożego, królestwa, które 

przychodzi na ziemię wraz z Nim. Tę prawdę ogłasza sam Chrystus, mówiąc: „A 

jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was 

królestwo Boże” (Łk 11,20).  

 

3. Apostołowie i ich następcy głoszą królestwo Boże aż po krańce ziemi. Na 

polskiej ziemi Ewangelię o królowaniu Boga głosili misjonarze w pierwszym 

tysiącleciu. W tym roku świętujemy 1050. rocznicę Chrztu Polski. O tym 

wydarzeniu tak pisał 100 lat temu arcybiskup gnieźnieński i poznański  Edmund 

Dalbor: „Za narzędzie zaś do przeprowadzenia zbawczych zamiarów użyła Boża 

Opatrzność bogobojnej Dąbrówki, córki księcia czeskiego Bolesława (…). 

Urodzona z rodziców chrześcijańskich i w chrześcijańskich wychowana zasadach, 

gdy wyszła za mąż za księcia Mieczysława, za najprzedniejszy swój obowiązek 

uważała, nie tylko męża ale i kraj cały do religii nawrócić chrześcijańskiej”2. 

Następca apostołów: „Jordan, pierwszy ich biskup, wiele natrudził się z nimi, 

zanim ich zaprawił do pracy w niebieskiej winnicy, pilny w słowie i uczynku. 

Tedy radują się chrześcijańscy małżonkowie, ów mąż i szlachetna niewiasta, a 

poddany weseli się lud cały, że wstąpił w małżeństwo z Chrystusem (…). Jeden z 

historyków tymi słowy określa owe przeznaczenie narodu, że ma być odtąd 

nowym sługą krzyża, ma się przyczyniać do ziszczenia królestwa Bożego na 

ziemi”3. W tej funkcji Kościół jest postrzegany niczym winnica Pańska, która 

rodzi owoc, jakim jest królestwo Boże.  
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 Edmund, Arcybiskup Gnieźnieński i Poznański, List Pasterski w rocznicę 950-lecia zaprowadzenia 

chrześcijaństwa w Polsce, Nr 1473/16 O. 
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4. Cząstką Kościoła Chrystusowego jest diecezja drohiczyńska. 25 lat temu, 5 

czerwca 1991 r. św. Jan Paweł II w czasie wizyty w Białymstoku powołał diecezję 

białostocką i drohiczyńską do istnienia. Powołanie dwóch diecezji zapisał w 

jednym dokumencie, zwanym „Metryką narodzin diecezji białostockiej i 

drohiczyńskiej”. O Diecezji Drohiczyńskiej czytamy: „Drodzy Bracia i Siostry! Na 

zakończenie tej podniosłej liturgii eucharystycznej pragnę jeszcze zwrócić się do 

Was ze słowem o znaczeniu prawno-administracyjnym. Mając na względzie racje 

duszpasterskie ustanawiam dziś (… ) w tym rejonie Polski: 

Diecezję drohiczyńską – ze stolicą w Drohiczynie – obejmującą teren tej 

części Diecezji pińskiej, który znajduje się w obecnych granicach Rzeczypospolitej 

Polskiej. Biskupa Władysława Jędruszuka – dotychczasowego Administratora 

Apostolskiego – mianuję Biskupem Diecezji drohiczyńskiej. Kościół p/w 

Przenajświętszej Trójcy w Drohiczynie staje się katedrą Biskupa i Diecezji. 

Pasterzom i Ludowi Bożemu (…) z serca błogosławię.  

Białystok, dnia 5 czerwca 1991 r. Jan Paweł II”4. 

 

5. Jubileusz naszej diecezji przeżywamy w roku Miłosierdzia Bożego, który 

został ogłoszony przez papieża Franciszka5. Na pamiątkę wizyty papieża, św. 

Jana Pawła II, w Drohiczynie, w miejscu lądowania helikoptera z Ojcem Świętym, 

poświęcamy dzisiaj kaplicę-pomnik z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. 

Natomiast w tej chwili zwracam się do wszystkich z zachętą do świętowania w 

tych dniach jubileuszu w swoich parafiach, zaś 10 czerwca, w najbliższy piątek, 

zapraszam na spotkanie w Drohiczynie już od godz. 15.00, by następnie 

uczestniczyć w Eucharystii o godz. 18.00 pod przewodnictwem  abp. Celestino 

Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce. W tym dniu będzie celebrowana i 

przeżywana główna uroczystość jubileuszowa diecezji, wspomnienie 17. rocznicy 

wizyty św. Jana Pawła II w Drohiczynie i tradycyjnie obchodzony Dzień Podlasia. 

Spotkanie to będzie też bliższym przygotowaniem młodzieży do spotkania z 

Ojcem Świętym Franciszkiem w Krakowie.         

6. Dziękujemy Bogu w Trójcy Jedynemu za to, że przez chrzcielne 

odrodzenie z wody i Ducha Świętego zostaliśmy pracownikami Kościoła-winnicy 

Pańskiej, w której stajemy się dziećmi królestwa Bożego. Dzieląc się jubileuszową 

radością, z serca błogosławię wszystkim Diecezjanom i zanoszę do Boga 

modlitwę wpisującą się w jubileusz 25-lecia naszej diecezji:    

 „Boże, Ojcze miłosierny! Przyjmij nasze dziękczynienie za powołanie przez 

św. Jana Pawła II diecezji drohiczyńskiej. W roku jubileuszowym 25-lecia jej 
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 Bulla papieża Franciszka „Misericordiae vultus” w Rzymie, u świętego Piotra, dnia 11 kwietnia, w wigilię II 

Niedzieli Wielkanocnej – Święta Bożego Miłosierdzia Roku Pańskiego 2015. 



istnienia, uznajemy powstanie naszej wspólnoty za dar Twojej Opatrzności. W 

duchu wdzięczności pokornie Cię prosimy: otaczaj przemożną opieką jej 

teraźniejszość i przyszłość.  

Przyjmij do swej chwały pasterzy i wiernych, którzy odeszli już z tego 

świata. Wspieraj obfitą łaską posługę biskupów, kapłanów i osób 

konsekrowanych. Daj siłę i światło alumnom, powołanym do Twojej służby. 

Ogarnij swoją ojcowską troską wszystkie rodziny, osoby samotne, chore, 

duchowo zagubione i bezradne. Spraw, aby nasza wspólnota diecezjalna stała się 

Twoją winnicą, przynoszącą dobre owoce życia chrześcijańskiego. Niech panuje 

w niej pokój, sprawiedliwość, jedność i miłosierdzie. Wskaż nam, obdarowanym 

wielką łaską chrztu świętego, drogę nawrócenia i odnowy, aby każdy szanował 

godność swoją i drugiego człowieka, troszczył się o dobro wspólne i krzewił 

miłość ojczyzny. 

 Boże w Trójcy Jedyny! Za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła, 

Patronki naszej diecezji, wołamy do Ciebie: wysłuchaj naszą modlitwę i prowadź 

nas do Twego królestwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen”6.  

 

 Wypowiadając słowa modlitwy dziękczynno-błagalnej z serca wszystkim 

błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

  

               † Tadeusz Pikus 

       Biskup Drohiczyński 

 

 

KURIA DIECEZJALNA     Drohiczyn, 4 maja 2016 r. 

ul. Kościelna 10       L. 405/2016 

17-312 DROHICZYN 

 

ZARZĄDZENIE: Niniejszy List pasterski z okazji 25-lecia Diecezji Drohiczyńskiej, 

należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji – w 

10 niedzielę zwykłą, czyli 5 czerwca 2016 r., zachęcając wiernych do udziału w 

powyższej uroczystości. 

 

       Ks. dr Zbigniew Rostkowski 

                         Wikariusz Generalny 
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