
    

 

„Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, 

bo jego miłosierdzie trwa na wieki” (Ps 118, 1) 

(XXII Niedziela Zwykła, czyt. Syr 3,17-18.20.28-29;Ps 68;Hbr 12,18-19.22-24a;Łk 14,1.7-14) 

 

Ukochani Diecezjanie, 

Drodzy Bracia i Siostry, 

Czcigodni Kapłani i Osoby życia konsekrowanego, 

Droga Młodzieży i Kochane Dzieci, 

 

1. Bóg wzywa do dobroci i pokory 

Czytania mszalne na XXII Niedzielę Zwykłą ukazują nam Boga, jako Dobrego Ojca 

zatroskanego o los każdego człowieka. Autor Psalmu 118, który przed chwilą wspólnie 

recytowaliśmy, odrzuca zdecydowanie wyobrażenia ludzi starożytnych o bogach potężnych i 

groźnych i wyjaśnia, że prawdziwy Bóg jest „Ojcem sierot i wdów opiekunem”, który „dom 

gotuje dla opuszczonych i jeńców prowadzi ku lepszemu życiu”. Co więcej, to prawdziwy 

Bóg Ojciec dał życie człowiekowi i dlatego czyni wszystko, aby człowiek żył i nie zginął na 

wieki. Nic więc dziwnego, że psalmista mówi o Nim: „Deszcz obity zesłałeś, Boże, Tyś 

orzeźwił swoje znużone dziedzictwo”. Dlatego też święty autor zwraca się do nas i wzywa, 

abyśmy dziękowali Bogu i żyli w postawie uwielbienia: „Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego 

imieniu, cieszcie się Panem, przed Nim się weselcie”. 

Ten obraz Dobrego Boga, zatroskanego o los człowieka, rozwija również św. Łukasz w 

dzisiejszej Ewangelii. Scena uczty i wspólnego spożywania chleba była od dawna i jest do 

dnia dzisiejszego wyrazem więzi międzyosobowych, przyjaźni i zatroskania o los i godność 

drugiego człowieka, zwłaszcza dotkniętego kalectwem i ubóstwem. Do takiej postawy wzywa 

w dzisiejszej Ewangelii Chrystus Pan, zachęcając w przypowieści: „Lecz kiedy urządzasz 

przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych”. Tak zachowuje się 

miłosierny Bóg! On myśli o nas i ma na uwadze przede wszystkim nasze dobro, naszą 

godność! Dzięki temu Jego miłosierdzie staje się dla nas źródłem nadziei, radości, ukojenia 

i pokoju. 

 

2. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7) 

Tę prawdę o prawdziwym, dobrym i miłosiernym Bogu przypomina nam w tym roku 

papież Franciszek. Wyrazem tego jest ustanowiony i przeżywany aktualnie Jubileuszowy Rok 

Miłosierdzia. Błogosławieństwo o miłosiernych, zaczerpnięte z Jezusowego Kazania na 

Górze, stało się hasłem przeżywanych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Ojciec 

Święty przypomniał młodzieży, że Bóg czyni wszystko, aby każdy człowiek czuł się Jego 



dzieckiem, by żył w jedności z Bogiem Ojcem. Ta prawda z kolei mówi o słabości natury 

ludzkiej po grzechu pierworodnym i wzywa nas do postawy pokory, odkrywając prawdę, że 

jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. W praktyce miłość miłosierna oznacza dążenie do 

przebaczenia i życia z drugim w przyjaźni, do porzucenia przemocy i żalu, do powstrzymania 

się od potępiania bliźnich. „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie 

będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (Łk 6,37-38). Tak więc, 

doświadczając miłosierdzia, uczmy się w tym świetle patrzeć na Boga, na siebie samych i na 

drugiego człowieka. 

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie gościliśmy w 

naszej diecezji młodzież z Włoch. Była wśród nich liczna grupa neokatechumenalna, która 

zamieszkała w Sokołowie i w Węgrowie. Młodzież z zaprzyjaźnionej diecezji Arezzo na 

czele z jej pasterzem, abp. Riccardo Fontaną, zamieszkała w Siemiatyczach, zaś młodzież z 

Ukrainy w Łochowie, a z Rosji w Drohiczynie. Przez tydzień wspólnie modliliśmy się i 

dzieliliśmy darem przyjaźni, pokazując piękno Podlasia i Mazowsza oraz bogactwo naszej 

historii i kultury, gdzie współistnieje Kościół katolicki i prawosławny. W tym czasie młodzież 

mogła zwiedzić: Bielsk Podlaski z kościołem p.w. Miłosierdzia Bożego, Hajnówkę z jej 

kościołami i cerkwiami, Puszczę Białowieską, Ostrożany z pięknym sanktuarium Maryjnym, 

Serpelice łącznie z Kalwarią Podlaską, Drohiczyn, Sokołów Podlaski z Sanktuarium 

Miłosierdzia, Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, bazylikę w Prostyni, Brok z 

Nadbużańskim Ośrodkiem Edukacji, a także Siemiatycze. Wszystkim spotkaniom 

towarzyszyła życzliwość i radość płynąca z bycia razem, doznając uroku wielu kultur i 

języków. 

 

3. Wysławiajmy Pana za Kościół święty 

Wyrazem Bożej dobroci i Jego miłosierdzia jest także Kościół Chrystusowy. To właśnie 

w Kościele możemy uzyskać nowe życie w Chrystusie i doświadczyć miłosierdzia Bożego. 

Przypomina nam dzisiaj o tym w drugim czytaniu autor Listu do Hebrajczyków. „Wy 

natomiast przystąpiliście (…) do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do 

Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach…”   

W obchody Roku Miłosierdzia, dzięki Opatrzności Bożej, wplata się nasze uwielbienie i  

dziękczynienie za powołanie przez św. Jana Pawła II, 5 czerwca 1991 r., Diecezji 

Drohiczyńskiej Od ćwierć wieku nasza diecezja, której granice papież określił bullą Totus 

Tuus Poloniae Populus z dnia 25 marca 1992 r., rozwija dzieło budowy królestwa Bożego na 

ziemi. Czynią to pasterze z pomocą kapłanów i zakonników, prowadząc Lud Boży żyjący na 

terenie 98 parafii i 11 dekanatów. Srebrny jubileusz istnienia naszego Kościoła lokalnego 

włącza się także do 1050-letniej tradycji chrześcijańskiej naszego narodu i państwa. 

Wspólnie z Metropolią Białostocką, w dniach od 5 do 10 czerwca br., dziękowaliśmy 

Bogu za nową diecezję, za każdy nowy kościół, za wszelkie łaski, które spłynęły na nas 

dzięki niezapomnianej decyzji św. Jana Pawła II, którą ogłosił przed dwudziestu pięciu laty w 

Białymstoku. Dlatego też za psalmistą powtarzamy dzisiaj: „Wysławiajcie Pana, bo jest 

dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki”. Korzystam z okazji, aby podziękować 

diecezjanom za uroczyste przeżywanie jubileuszu w swoich parafiach oraz za liczny udział w 

głównych uroczystościach, które odbyły się 10 czerwca br. Dziękuję Akcji Katolickiej za 



inicjatywę i wsparcie budowy kaplicy Jezusa Miłosiernego na miejscu lądowania św. Jana 

Pawła II.  

 

4. Wyrazy wdzięczności 

Mając na uwadze fakt, że te dwie uroczystości –  25-lecie naszej diecezji oraz Światowy 

Dzień Młodzieży – przeżywaliśmy w niewielkim odstępie czasowym, pragnę skierować 

słowa podziękowania do osób i instytucji, które przyczyniły się do szczęśliwego przebiegu 

tych wydarzeń. Wracając do tych wspólnych i niezapomnianych chwil pobytu młodzieży w 

naszej diecezji, chciałbym wyznać, że ich życzliwy klimat i towarzysząca im atmosfera 

radości są dziełem wielu ludzi o dobrych i otwartych sercach. Dzisiaj pragnę gorąco 

podziękować wszystkim parafiom i rodzinom, które przyjęły i ugościły przybyszów z 

zagranicy, otwierając im szeroko podwoje swoich domów. Dziękuję za tę gościnność, 

życzliwość i otwartość na przybysza. Wiem dobrze, że właściwy przebieg Światowych Dni 

Młodzieży na terenie naszej diecezji, a także w Krakowie, był możliwy dzięki ofiarnemu i 

bezinteresownemu zaangażowaniu wielu wolontariuszy, księży, kleryków, osób życia 

konsekrowanego, służby liturgicznej i katechetów, którym z serca dziękuję. Szczególne słowa 

wdzięczności kieruję pod adresem Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego, Wydziału 

Młodzieży na czele z jego dyrektorem, a także Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i 

Caritas. Wyrażam wdzięczność parlamentarzystom, samorządom i instytucjom państwowym 

różnych szczebli, które okazały tyle wyrozumiałości i życzliwości, świadcząc pomoc w 

organizacji transportu, koncertów, pikników i różnych spotkań. Wszędzie i zawsze czuliśmy 

się bezpiecznie. Dlatego też szczególne podziękowanie kieruję w stronę służb mundurowych, 

a więc policji, wojska, straży granicznej, strażaków i harcerzy. Wyrażam wdzięczność 

samorządowcom, leśnikom, służbie zdrowia, pocztom sztandarowym, uczestnikom rajdu 

motocyklowego, bractwom, zespołom ludowym i rycerzom, przedstawicielom ruchów i 

stowarzyszeń katolickich, przedstawicielom świata nauki, kultury i biznesu. Dziękuję 

wszystkim sponsorom, darczyńcom, firmom i przedsiębiorstwom znanym i bezimiennym. 

Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia liturgii, a wiec 

połączonemu chórowi międzyparafialnemu, Drohiczyńskim Warsztatom Muzyki 

Liturgicznej, organistom, dyrygentom, solistom, służbie ołtarza i ceremoniarzom. Nie sposób 

wyliczyć wszystkich dobrodziejów, dlatego do pozostałych mówię: „Bóg zapłać Wam 

wszystkim”.  

Niech to wielkie dzieło ewangelizacyjne przyniesie jak najobfitsze owoce w kraju i 

poza jego granicami! Już dzisiaj zapraszam młodzież z całej diecezji wraz z katechetami i 

nauczycielami na coroczne spotkanie w dniu 14 września br. do Serpelic. 

  

5. Wysławiajmy Pana za świadectwo wiary założyciela Zgromadzenia Matki Bożej 

Loretańskiej (Sióstr Loretanek) 

 Do jubileuszowego dziękczynienia za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce oraz za 25 lat 

istnienia Diecezji Drohiczyńskiej włączamy w tym roku 150. rocznicę urodzin 

błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego, który zapisał piękne karty w dziejach naszej 

diecezji i Kościoła w Polsce. Ksiądz  Ignacy Kłopotowski, który został wyniesiony na ołtarze 

19 czerwca 2005 r., urodził się w Korzeniówce Małej (obecnie parafia Miłkowice Maćki), a 

22 lipca 1866 r. został ochrzczony w obecnej drohiczyńskiej katedrze. To właśnie jemu 



zawdzięczamy powstanie Zgromadzenia Matki Bożej Loretańskiej, a także rozwój prasy 

katolickiej na przełomie XIX i XX w. Do dnia dzisiejszego siostry loretanki prowadzą wielkie 

wydawnictwo w Rembertowie k. Warszawy, a w naszej diecezji posługują w Księgarni 

Loretańskiej, Muzeum Diecezjalnym, w Domu Biskupim i w Domu Księży Emerytów 

Drohiczynie. Duchowym centrum dzieł rozpoczętych przez bł. ks. Ignacego jest sanktuarium 

maryjne w Loretto k. Łochowa. 

 W związku z przypadającą w tym roku 150. rocznicą urodzin i chrztu ks. Ignacego 

Kłopotowskiego, w lipcu tego roku miało miejsce w naszej katedrze uroczyste dziękczynienie 

zanoszone przez siostry i całą Rodzinę Loretańską. Jako diecezja pragniemy włączyć się w 

centralne uroczystości jubileuszowe, które odbędą się w niedzielę 11 września 2016 r. w 

sanktuarium w Loretto k. Łochowa. Nawiązując do wieloletniej tradycji pieszych 

pielgrzymek organizowanych dotąd z parafii Kamionna, Ostrówek i Łochów, w tym roku 

zachęcam do udziału w trzydniowej diecezjalnej Pieszej Pielgrzymce z Drohiczyna do 

Loretto.  

Pielgrzymka rozpocznie się w piątek,  9 września, Mszą św. o godz. 7.00 w katedrze 

w Drohiczynie. Po drodze pątnicy nawiedzą sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie 

Podlaskim i sanktuarium Maryjne w Miedznie. Wejście grup pielgrzymkowych do Loretto 

planowane jest na godz. 12.00 w niedzielę, 11 września. O godz. 13.00 rozpocznie się 

uroczysta Msza św. Szczegóły znajdują się  na okolicznościowych plakatach, które zostaną 

przekazane do wszystkich parafii. Chętnych na pielgrzymkę można zgłaszać na furcie Kurii 

Diecezjalnej w Drohiczynie. Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w tym pielgrzymowaniu 

wszystkich, którym pozwala na to czas i zdrowie. Wszystkich diecezjan zachęcam do 

dziękczynnej modlitwy. 

Dziękując Panu Bogu i Wam, Bracia i Siostry, za wspólnie przeżyte chwile 

uświetnione uroczystościami oraz mając na myśli dalszy czas obchodów Roku Miłosierdzia i 

jubileuszu naszej diecezji – wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. 

 

 

        + Tadeusz Pikus 

        Biskup Drohiczyński 

 

 

 

KURIA DIECEZJALNA     Drohiczyn, 22 sierpnia 2016 r. 

ul. Kościelna 10       L. 763/2016 

17-312 DROHICZYN 

 

ZARZĄDZENIE: Niniejszy List pasterski z okazji dziękczynienia za ŚDM i 25-lecie 

ustanowienia Diecezji Drohiczyńskiej, 17. rocznicy wizyty apostolskiej św. Jana Pawła II 

w Drohiczynie oraz Dnia Podlasia, jak też 150. rocznicy urodzin bł. ks. Ignacego 

Kłopotowskiego należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji – 

w niedzielę 28 sierpnia 2016 r., zachęcając wiernych do udziału w pielgrzymce do Loretto. 

 

 

       Ks. dr Zbigniew Rostkowski 

                         Wikariusz Generalny  


