
    

List pasterski na początek roku szkolnego  

i dziękczynienia za tegoroczne plony  

 (03..09.2017) 

ROZUMNA SŁUŻBA BOŻA  

 (XXII Niedziela Zwykła, Rok A, Czyt. Jr 20,7-9; Ps 63 (62); Rz 12-1-2; Mt 16,21-27) 

 

Czcigodni Bracia w kapłaństwie, 

Wielebni Bracia i Siostry zakonne, 

Drodzy Rolnicy, 

Kochani Uczniowie,  

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, 

Umiłowani Diecezjanie, 

 

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 

 Przywołuję słowa psalmu, które słyszeliśmy przed chwilą:  

  „Boże mój, Boże, szukam Ciebie 

  i pragnie Ciebie moja dusza” (Ps 63,2). 

Jesteśmy na początku nowego roku szkolnego. Wiele dzieci, po raz pierwszy, 

przekroczy próg szkoły. Na ogół zakładamy, że zadaniem szkoły jest nauka, poszukiwanie 

prawdy oraz twórczy i pełny rozwój ucznia. Przez wieki w różnych kulturach pierwszymi 

nauczycielami byli rodzice, osoby starsze oraz instytucje szkolne. Dzisiaj, w niektórych 

placówkach, próbuje się zachować ścisłą współpracę szkoły z rodzicami opartą na zasadzie, 

że uczeń przychodzi na lekcje, a rodzice do szkoły. Święty arcybiskup Lwowa, Józef 

Bilczewski, w liście pasterskim o wychowaniu przywołuje  obraz ze starożytnej Grecji. Pisze 

o mędrcach ateńskich, którzy zebrali się, by radzić, jak ratować chylącą się ku upadkowi 

ojczyznę. Jeden z nich w milczeniu rzucił na ziemię zepsute jabłko. Owoc rozpadł się na 

kawałki, ale oczom zebranych ukazały się zdrowe ziarna. Wszyscy zrozumieli wymowę tego 

przykładu: nadzieję społeczeństwa stanowią dzieci i młodzież. Wychowajmy ich zdrowo 



fizycznie i moralnie – stwierdzili mędrcy – to i Grecja wyzdrowieje1. Korzystając z tej mądrej 

rady, należy jednak zauważyć, że nie wystarczy odnieść się do mądrości ludzi, by odkryć i 

spełnić nasze osobiste przeznaczenie. Już w starożytności  stawiano realne granice 

powszechnego dostępu do szkół i wiedzy: „Niech nie wchodzi tu nikt – brzmiał napis nad 

wejściem do Akademii założonej przez Platona – kto nie zna geometrii”. W doczesnym 

świecie ciągle odkrywamy własne ograniczenia, które zamykają przed nami drzwi niektórych 

szkół i uczelni. Ponadto żadna szkoła nie jest w stanie zaspokoić pragnienia naszej duszy. Nie 

ujmując wartości nauce szkolnej, wypada przyznać priorytet niepowtarzalnej szkole dostępnej 

dla każdego, której jedynym nauczycielem i wychowawcą jest Jezus Chrystus. Uczeń Jezusa, 

Paweł apostoł, przybliżył nam dzisiaj jej ideę programową: „Nie bierzcie więc wzoru z tego 

świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest 

wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12,2).  

 

Bóg błogosławił, ziemia plon wydała 

 W tym miejscu przywołuję kolejne słowa psalmu:   

  „Ciało moje tęskni za Tobą [Boże], 

  Jak ziemia zeschła i łaknąca wody” (Ps 63,2). 

 I dusza, i ciało człowieka, przeżywając głód i pragnienie, oczekują zaspokojenia 

swoich potrzeb. Człowiek, zgodnie z zamysłem Boga, czyni sobie ziemię poddaną, aby 

zapewnić na niej, sobie i innym, warunki godnego życia. W te dni, w wielu miejscach, 

składamy dziękczynienie za zebrane plony. Pięknym dziękczynieniem są uroczystości 

dożynkowe. Dają one okazję, by dziękować Panu Bogu i rolnikom. Zwykle towarzyszy temu 

modlitwa, w której płyną proste i szczere słowa wdzięczności za błogosławieństwo Boże oraz 

za pracę i trud rolników. Zarówno rolnik jak i każdy z nas często świadomie wpisuje swój 

trud w rozumną służbę Bożą, wyrażoną słowami modlitwy z 17 niedzieli zwykłej: „Boże, 

Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, spraw w swoim wielkim 

miłosierdziu, abyśmy pod Twoimi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy 

przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne”. Uczymy się od dziecka w domu, 

w szkole, w Kościele i w innych środowiskach, jak mądrze pozyskiwać i zarządzać dobrami 

doczesnymi i miłować wieczne. Tak jak każdego roku, poza dożynkami parafialnymi, 

gminnymi i powiatowymi, organizujemy  9 września, dożynki w Perlejewie. Organizatorami 

                                                 
1 Por. św. abp J. Bilczewski, Młodości! Ty nad poziomy wylatuj! List pasterski do uczniów szkół średnich i 

seminariów nauczycielskich, 20 stycznia 1905 r. 

 



tegorocznych uroczystości dożynkowych, które mają charakter diecezjalno-wojewódzki, są: 

Diecezja Drohiczyńska i Województwo Podlaskie. Drodzy Rolnicy i wszyscy posługujący w 

łańcuchu gospodarki żywieniowej  – określanym kolokwialnym powiedzeniem „od wideł do 

widelca” – przyjmijcie za wasz trud nasze dziękczynienie i modlitwę oraz zaproszenie do 

udziału w dożynkowym świętowaniu.  

 

Być dobrym jak chleb 

„Powinno się być dobrym jak chleb – mawiał św. Brat Albert – powinno się być jak 

chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i 

nakarmić się, jeśli jest głodny”. Święty ukazuje nam wartość chleba jako pokarmu 

niezbędnego do życia ludzkiego. Ale obok tego zwraca naszą uwagę na dobroć serca, które 

byłoby gotowe nieść pomoc każdemu potrzebującemu. Hasła dobra, humanizmu, wrażliwości 

społecznej i humanitaryzmu przyświecają nauce i wychowaniu szkolnemu. Dobre 

wychowanie wyniesione z domu i ze szkoły bardzo pozytywnie owocuje w życiu 

indywidualnym i społecznym. Tworzy ono kulturę spotkania z drugim człowiekiem, pomaga 

w niesieniu w sposób godny pomocy innym oraz w umiejętności przyjmowania pomocy. W 

zasadzie wszyscy uczymy się życia i zachowań od innych, ale jako chrześcijanie winniśmy 

naśladować tylko Tego, który dziś zwraca się do nas słowami: „Jeśli kto chce pójść za Mną, 

niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24). 

Przyjęcie tego zaproszenia nie tylko prowadzi do dobroci serca, ale do jego świętości płynącej 

od Chrystusa. Dlatego nie zaskakuje nas św. Brat Albert, który przekazuje nam swoje 

doświadczenie: „Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy Jego miłość obmyśliła coś jeszcze 

piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak 

On”.  Tak, Bracia i Siostry, każdy człowiek na tym świecie – według słów Jezusa – jest jak 

ziarno wrzucone w ziemię, które obumiera i wydaje plon – owoc swego życia. Zawsze jednak  

pozostaje pytanie: Jaki jest ten owoc, czy jest tak dobry, jak chleb?    

  

Nadzieja naszego powołania 

 Jako chrześcijanie jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Tego, który został zabity i 

zmartwychwstał trzeciego dnia. Zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania, którą ogłosił 

Chrystus swoim uczniom, zgorszyły Piotra apostoła.  Nie mogąc znieść słów Jezusa,  czynił 

Mu wyrzuty. Wówczas Jezus rzekł do niego: „Zejdź mi z oczu, szatanie! Jesteś mi zawadą, bo 

nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku” (Mt 16,23). Wielu z nas, chrześcijan, myśli po 

ludzku. Bardziej jesteśmy zainteresowani królestwem ziemskim i jego sprawami niż 



królestwem Bożym. Często dochodzi w nas do zachwiania harmonii między wiarą i 

rozumem. Wiara religijna w praktyce schodzi na dalszy plan – przegrywa zarówno w życiu 

prywatnym, jak i społecznym. Dlatego Jezus apeluje do naszego rozumu i rozsądku, mówiąc: 

„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę 

poniósł?” (Mt 16,26). Ponieważ kryzys religijny pozbawia nas niekiedy fundamentów wiary i 

zasad moralnych oraz deprawuje sumienia, potrzebujemy radykalnego nawrócenia, gdyż nie 

pomogą tutaj retusze czy korekty naszych postaw. Dlatego zanośmy do Boga, w duchu prośby 

modlitewnej, słowa Pawła apostoła: „Niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego 

powołania” (Ef  1,17-18). 

 Bracia i Siostry, przyjmijcie słowa wdzięczności za opiekę wychowawczą w czasie 

wakacji nad dziećmi i młodzieżą. Dzięki wam mogli oni skorzystać z pielgrzymek,  rekolekcji 

Ruchu Światło Życie, kolonii Caritas, obozów formacyjnych Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży, półkolonii przyparafialnych, wyjazdów rodzinnych i innych form zdrowego i 

rozwojowego wypoczynku. W tym momencie pragnę zaprosić naszą młodzież na coroczny 

Diecezjalny Dzień Młodzieży na Kalwarii Podlaskiej w Serpelicach, który przypada 14 

września. 

 U progu nowego roku szkolnego polecam, za wstawiennictwem Maryi i św. Brata 

Alberta, opiece Bożej dzieci i młodzież, nasze przedszkola i szkoły, księży, wszystkich 

rodziców, katechetów, nauczycieli i wychowawców naszej diecezji. Na nowy rok pracy 

formacyjnej i kolejny Tydzień Wychowania udzielam wszystkim pasterskiego 

błogosławieństwa w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

 

         + Tadeusz Pikus 

             Biskup Drohiczyński 

 

 

Kuria Diecezjalna             Drohiczyn, 18 sierpnia 2017 r. 

Kościelna 10              L. 802/2017 

17-312 Drohiczyn 

Zarządzenie: Powyższy List pasterski Biskupa Drohiczyńskiego należy odczytać wiernym w 

niedzielę 3 września 2017 r., a od siebie zachęcić do uczestnictwa w dożynkach 9 września 

br. w Perlejewie oraz w spotkaniu młodzieży w Serpelicach 14 września br. 
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        Ks. dr Zbigniew Rostkowski 

            Wikariusz Generalny 


