
 

 

 

Nowe życie w Chrystusie  

 

(15. Niedziela Zwykła Rok C, czyt. Pwt 30,10-14; Ps 69;Kol 1,15-20; Łk 10,25-37) 

 

Drodzy Bracia w Kapłaństwie, 

Czcigodne Siostry i Bracia zakonni, 

Kochani Diecezjanie, 

Droga Młodzieży, 

Umiłowani Jasnogórscy Pielgrzymi 

 

1. Często słyszymy, że łatwiej jest pouczać innych niż samemu przyjmować pouczenie. 

Słuchaliśmy przed chwilą o poleceniach zapisanych w Księdze Powtórzonego Prawa: 

„Wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy” (Pwt 30,10). Czy 

to jest możliwe? – pytamy. Czy jest możliwe, byśmy mogli sięgnąć do myśli i poleceń 

samego Boga? Tak, to jest to możliwe. Ponieważ Bóg Ojciec posłał Syna swego, który 

ujawnił myśli Boga, Jego prawo i wolę. Aby jednak je przyjąć i wypełnić, Bóg Ojciec i Syn 

Boży posłali Ducha Świętego, który prowadzi człowieka do poznania prawa i uzdalnia do 

jego wypełniania. Zatem słowo Boga nie jest poza zasięgiem człowieka. Jest ono – czytamy 

w księdze Pisma Świętego – „blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł 

wypełniać” (Pwt, 30,14). Żywe i skuteczne Słowo Boże zstąpiło z nieba na ziemię i za sprawą 

Ducha Świętego i Maryi stało się Ciałem i zamieszkało między nami. To Słowo, „Chrystus 

Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego (…) I On jest Głową Ciała – Kościoła” (Kol 1,15.17-

-18). Kościół w Polsce zaistniał wraz z przyjęciem przez lud chrztu świętego. Obchodzimy 

jego 1050. rocznicę w naszym narodzie, pamiętając o tym, że każdy z nas, jako chrześcijan, 

ma też swoją rocznicę chrztu świętego. Przez ten sakrament, przyjęty w imię Trójcy 

Przenajświętszej, wchodzimy do wspólnoty Kościoła, który niczym winnica owocuje 



królowaniem  Boga.  Prawdę  tę  przeżywaliśmy w naszych parafiach podczas jubileuszu 25- 

-lecia powołania do istnienia przez św. Jana Pawła II naszej diecezji. W tym miejscu  pragnę 

wszystkim diecezjanom, dobrodziejom i gościom gorąco podziękować za udział w tym 

dziękczynnym świętowaniu.    

 

2. Usłyszeliśmy dzisiaj pytanie uczonego w Piśmie skierowane do Jezusa: 

„Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Łk 10,25). Uczony w Piśmie 

był świadomy, że człowiek, rodząc się do życia ziemskiego, już od samego poczęcia 

rozpoczyna umieranie. O ulotności i kruchości naszego życia przypomina nam przypowieść 

Jezusa o domu zbudowanym na piasku, który wcześniej czy później musi runąć. Dom 

naszego ziemskiego życia rozpada się, bo rozpadł się jego fundament, którym była jedność 

człowieka z Bogiem. Grzech Adama sprawił, że śmierć weszła na świat i dopiero Jezus 

Chrystus – nowy Adam – stał się pierworodnym żywym spośród umarłych. On też stał się 

Głową Ciała – Kościoła (por. Kol 1,18). Każdy człowiek w sakramencie chrztu  jednoczy się 

z Jezusem Chrystusem. I na Nim, jak na skale, buduje dom swego życia, mając wszak na 

uwadze słowa psalmu: „Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go 

wznoszą” (Ps 127,1).  Budowniczym domu, którym jest nasze życie, umocowane na boskim 

fundamencie, jest Duch Święty. On sprawia, że człowiek staje się świątynią Boga. Tak samo 

świątynią Boga staje się cała wspólnota Kościoła, gdy ożywia ją Duch Święty, który  

przekazywany w sakramencie bierzmowania, zamieszkuje w nas, ochrzczonych.        

 3. Natomiast kiedy w życiu człowieka zabraknie Ducha Świętego – wyznał patriarcha 

Atenagoras I – Bóg staje się odległy, Jezus Chrystus należy do przeszłości, Ewangelia staje 

się martwą literą, Kościół jedynie organizacją, władza panowaniem, misja i posłannictwo 

propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku 

moralnością niewolników. Wielu z nas, współczesnych uczniów Chrystusa, będących 

członkami wspólnoty Kościoła, zadaje to samo pytanie co uczony w Piśmie: „Nauczycielu, co 

mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Wsłuchujemy się dzisiaj w odpowiedź Jezusa, 

który mówi: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”. Czytamy wraz z uczonym w Piśmie, 

że należy miłować Boga i bliźniego swego jak siebie samego. Na to Chrystus rzekł: „To czyń, 

a będziesz żył” (Łk 10,28). W innym miejscu Chrystus dopowie: „Niedaleko jesteś od 

królestwa Bożego” (Mk 12,34). Tak więc wypełnienie tegoż przykazania zaledwie zbliża nas 

do królestwa Bożego.  Najwyższe przykazanie Jezusa Chrystusa o miłości nieprzyjaciół oraz 

wzajemnej miłości na wzór miłości Chrystusa pozwala nam żyć i czyni nas uczestnikami 



królestwa Bożego. Przypomniał  nam o tym przykazaniu papież Franciszek, ogłaszając Rok 

Miłosierdzia. W tym roku przekraczamy progi naszych świątyń w Drohiczynie, Sokołowie 

Podlaskim i w Bielsku Podlaskim w celu przyjęcia daru miłosierdzia Bożego. Pod koniec 

lipca będziemy przeżywali XXXI Światowy Dzień Młodzieży. Gdziekolwiek będziemy, 

będzie nam wszystkim towarzyszyć przesłanie Chrystusowe skierowane do nas przez Jego 

namiestnika: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Bracia 

i Siostry, drodzy Kapłani, kochana Młodzieży, nie wolno nam przespać roku łaski i wielkich 

dzieł Ducha Świętego. Jako gospodarze Światowego Dnia Młodzieży bądźmy otwarci na 

gości i chętni do uczestnictwa w tym święcie, zarówno w diecezji jak i na spotkaniu w 

Krakowie. 

 4. „Nowe życie w Chrystusie” – tak brzmi hasło tegorocznej, już XXVI, Pieszej 

Pielgrzymki Drohiczyńskiej (PPD) na Jasną Górę, która będzie trwała od 1 do 15 sierpnia 

2016 r. Hasło to stanowi doskonałe odniesienie do szukania odpowiedzi, będąc w 

pielgrzymiej drodze, na pytanie, które zadał uczony w Piśmie: „Nauczycielu, co mam czynić, 

aby osiągnąć życie wieczne?” (Łk 10,25). Pielgrzymka ta ma przede wszystkim na celu 

spotkanie z Maryją, Matką Zbawiciela, obecną w znaku Pani Jasnogórskiej. Dla pielgrzymów 

spotkanie z Maryją może stać się Jej nawiedzeniem, na wzór nawiedzenia Elżbiety. Tam, w 

domu Zachariasza, gdy Elżbieta usłyszała głos pozdrawiającej ją Maryi, poruszyło się 

dzieciątko – nowe życie – w jej łonie, a Duch Święty napełnił ją. Na skutek napełnienia 

Duchem Świętym Elżbieta „wydała okrzyk i powiedziała: «A skądże mi to, że Matka mojego 

Pana przychodzi do mnie?»” (Łk 1,42-43). „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha 

Świętego: «Panem jest Jezus»” – napisał św. Paweł (1Kor 12,3). Pozdrowienie Maryi, niczym 

słowo sakramentalne, sprawiło, że Duch Święty napełnił Elżbietę. Dzięki Niemu dojrzała ona 

to, co znajdowało się poza zasięgiem jej wzroku i możliwością poznania. Poznała, kim jest 

Maryja i czyją jest Matką. Bowiem dzięki Duchowi Świętemu wszelkie stworzenie jest 

wywyższone i wzdycha, rodząc królestwo Boże, Chrystus zmartwychwstały jest w nim 

obecny, Ewangelia jest siłą życia, Kościół jest znakiem człowieka będącego w komunii z 

Trójcą Świętą, władza służbą, która wyzwala, misja ewangelizacyjna Zesłaniem Ducha 

Świętego, liturgia wspominaniem, przewidywaniem i odnawianiem przymierza z Bogiem, a 

człowiek obdarowany życiem wiecznym w swym postępowaniu poddaje się przebóstwieniu.  

  

 5. W modlitwach naszych wołajmy, by Duch Święty napełnił nasze serca i zapalił w 

nich ogień swojej miłości. Bracia i Siostry, pragnę ze swej strony jeszcze przypomnieć, że 



program Światowych Dni Młodzieży obejmuje tzw. tydzień katechetyczny, który jest 

przeżywany przez Gości i Gospodarzy od 20 do 25 lipca w diecezjach na terenie Polski, zaś 

spotkanie w Krakowie jest zaplanowane na czas od 27 do 31 lipca 2016 r. Zwracam się do 

was, Kochana Młodzieży, i proszę, abyście po spotkaniu z papieżem Franciszkiem dołączyli 

do grona pielgrzymów. Atmosfera radości i rozmodlenia, którą wniesiecie, będzie cennym 

darem dla waszych rówieśników, dzieci i osób dorosłych. O nowym życiu w Chrystusie 

otrzymanym w sakramencie chrztu świętego będzie nam przypominać pielgrzymkowy 

znaczek. Jest na nim krzyż na tle biało-czerwonej flagi. Pod krzyżem znajduje się wizerunek 

Matki Bożej Częstochowskiej oraz obraz chrzcielnicy z katedry drohiczyńskiej. Zapisy na 

pielgrzymkę prowadzone są w następujących miejscowościach: Hajnówka, Bielsk Podlaski, 

Brańsk, Ciechanowiec, Siemiatycze, Drohiczyn, Sokołów Podlaski, Węgrów i Łochów. 

Zachęcam wszystkich bardzo gorąco do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży oraz 

do wzięcia udziału w tegorocznej pielgrzymce dziękczynno-błagalnej, która przypada w Roku 

Miłosierdzia, w 25-lecie powołania do istnienia Diecezji Drohiczyńskiej oraz w 1050. 

Rocznicę Chrztu Polski.  

 Życzę Rolnikom, Sadownikom i Ogrodnikom obfitych zbiorów, tym zaś, którzy 

korzystają z wakacji, kolonii lub urlopu – dobrego wypoczynku. Uczestników Światowych 

Dni Młodzieży, Pielgrzymów oraz wszystkich Diecezjan polecam opiece Pani Jasnogórskiej i 

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

 

 

                            † Tadeusz Pikus 

                Biskup Drohiczyński 

 

 

KURIA DIECEZJALNA     Drohiczyn, 20 czerwca 2016 r. 

ul. Kościelna 10       L. 0623/2016 

17-312 DROHICZYN 

 

ZARZĄDZENIE: Niniejszy List pasterski z okazji ŚDM i Pielgrzymki na Jasną Górę należy 

odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji – w 15. niedzielę zwykłą, czyli 

10 lipca 2016 r., zachęcając wiernych do udziału w powyższych wydarzeniach. 

 

 

       Ks. dr Zbigniew Rostkowski 

      Wikariusz Generalny 

 


