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Drodzy Bracia w Kapłaństwie, 

Czcigodne Siostry i Bracia zakonni, 

Kochani Diecezjanie! 

 

 Jest to moje pierwsze święto Bożego Narodzenia, które przeżywam razem z Wami w 

naszej diecezji. Minęło wiele dni od czasu kiedy przybyłem do Was i wypowiedziałem słowa: 

przyszedłem do swoich i swoi mnie przyjęli. Za to, oraz za wszelkie dobro, życzliwość i 

pomoc jakiej doznałem od Was bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Wdzięczny jestem za 

modlitwę w mojej intencji, za wasze świadectwo gościnności, wiary i pobożności. Powoli 

poznaję, uczę się i oswajam z powierzoną mi posługą na Podlasiu. Doświadczenie przyjaźni 

ludzkiej jakiej doznaję dopełnia najistotniejszy fakt, czego jestem świadomy, że przez 

sakrament Chrztu Świętego stanowię wraz z Wami jedną wspólnotę – rodzinę Dzieci Bożych.  

 Po minionym roku liturgicznym, w którym przyświecały nam słowa Wierzę w Syna 

Bożego, w dniu  30 listopada br., czyli w pierwszą niedzielę Adwentu, rozpoczął się kolejny 

rok realizacji przyjętego w Kościele w Polsce programu duszpasterskiego pod hasłem: 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Rok ten powinien być czasem osobistego 

uświadamiania potrzeby duszpasterskiego nawrócenia, zarówno kapłanów, jak i całych 

wspólnot oraz wiernych świeckich. Priorytetami będą: budowanie i pogłębianie w życiu 

osobistym, rodzinnym, parafialnym i diecezjalnym żywej więzi z Bogiem, odkrywanie 

tajemnicy grzechu, by doświadczyć Bożego Miłosierdzia w sakramencie pojednania i pokuty, 

oraz poznawanie źródeł radości i nadziei, jakie Bóg nam daje. Ponadto rozpoczęliśmy, wraz z 
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całym Kościołem, świętowanie Roku Życia Konsekrowanego, dziękując Bogu za powołania 

kobiet i mężczyzn do życia według Rad Ewangelicznych. Wychodząc z bogatego programu 

doświadczeń duchowych przygotowujemy się do 1050 rocznicy chrztu Polski i do 

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, które będziemy przeżywać w 2016 r. 

 Wielka aktywność wspólnoty Kościoła budzi optymizm, który jednak nie powinien 

przysłaniać realnych wyzwań i problemów. Istnieją one na zewnątrz Kościoła, który zmaga 

się niczym łódź na wzburzonych odmętach żywiołu świata, w którym zniekształca się oblicze 

Boga i Jego naukę, gdzie prawo stanowione, a nawet moda, czy troska o dobre samopoczucie 

stawiane są ponad prawem Bożym i sumieniem człowieka. Pogarda i lekceważenie Boga 

prowadzą do pogardy i lekceważenia  człowieka. Z tego, jak dawniej tak i dziś, wyłania się 

mroczny obraz świata. Stosowany terror, przemoc, prześladowania, cierpienia niewinnych, 

choroby wszystko to budzi w nas niepewność i lęk. W samym też Kościele w trudzie szukamy 

jedności i umocnienia wiary, by świadectwo nasze było pomocą zarówno dla wierzących jak i 

dla niewierzących.  

Mimo ciemnych stron życia ludzkiego na ziemi nie zapominamy jednak o tym, że tylko 

miłość zbliża nas do Boga i do drugiego człowieka. Źródło miłości odkrywamy w Bogu, zaś 

szkołę miłości znajdujemy w rodzinie. Z miłości bowiem małżonków rodzi się nowe życie, 

które tworzy tę wspólnotę na wzór świętej Rodziny. Dlatego, szczególnie w święta Bożego 

Narodzenia, z wdzięcznością pochylamy się nad żłóbkiem Betlejemskim, gdzie widzimy 

Boże Dziecię przychodzące na ziemię nie gdzie indziej, jak tylko w rodzinie o znamionach 

Bosko-ludzkich. Tę prawdę o znaczeniu rodziców i rodziny, tej wspólnoty wzmocnionej 

miłością Boga, w życiu i wychowaniu człowieka bardzo jasno i zdecydowanie podkreślił 

Ojciec Święty Franciszek w jednej ze swoich homilii wygłoszonych do nowożeńców: Nie 

sposób zmierzyć sił, ładunku człowieczeństwa zawartych w rodzinie: wzajemna pomoc, 

wsparcie edukacyjne, relacje rozwijające się wraz z rozwojem osób, dzielenie radości i 

trudów... Rodziny są pierwszym miejscem, w którym kształtujemy się jako osoby, a 

jednocześnie są „cegiełkami” budującymi społeczeństwo (Rzym, 14 września 2014 r.). 

 W chwilach namysłu nad naszym życiem bliskie stają się słowa, które napisał św. 

Augustyn o Bogu: Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest 

serce nasze dopóki w Tobie nie spocznie. Wypowiedź ta ukazuje tęsknotę ludzkiego serca za 

pokojem, radością i szczęściem. Obietnica takiego pokoju, radości i szczęścia została właśnie 

przekazana nam w Noc Bożego Narodzenia, w osobach pasterzy trzymających na polu straż 

nocną nad swoją trzodą: Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich 

oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto 



 3 

zwiastuję wam radość wielką (…) dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel… A to 

będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I 

nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 

«Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania» (Łk 2, 9-14). 

Nie tylko pasterzom, ale i monarchom ze Wschodu został dany znak, była to gwiazda, 

która zaprowadziła ich do Betlejem. Tam znaleźli Dziecię z Maryją, Matką Jego i Józefem, 

Opiekunem. Rozpoznali w Dzieciątku Króla i oddali Mu pokłon. Złożyli z szacunkiem i 

pokorą dary: mirrę, kadzidło i złoto. Spotkanie, które napełniło ich radością, było dla nich 

owocne, gdyż w zamian otrzymali od Boga dar rozpoznania w Nowonarodzonym Pana, który 

wnosi do świata Królestwo Boże. 

 Chwałą Pańską i gwiazdą dni dzisiejszych jest dla nas człowiek święty, który 

rozświetla drogę do Nowonarodzonego w Betlejem oraz budzi w nas nadzieję na powtórne 

przyjście Pana. Upływający rok ukazał nam świętych: Jana XXIII i Jana Pawła II. Ich 

świętość jest blaskiem szczególnej gwiazdy rozświetlającej drogę do Boga, ponieważ w życiu 

świętego uobecnia się większa miłość na tle czasów. Święta Bożego Narodzenia umożliwiają 

dostrzec chwałę i gwiazdę w ludziach świętych. Oni prowadzą nas do Betlejem na spotkanie z 

Jezusem, samym źródłem światła. Słowa głoszące narodziny Jezusa Chrystusa-Zbawiciela 

słyszymy i przeżywamy w każde święta Bożego Narodzenia. Już w noc wigilijną w domu i w 

świątyni udziela się nam przyjazny klimat radości i pokoju. Niech zatem wiara w Chrystusa 

budzi w nas pragnienie świętości, dzięki której ten promień światła, pokoju i radości, w duchu 

jedności z Bogiem, będziemy mogli przekazywać innym. Niech naszym staraniom w czasie 

świąt towarzyszy prośba zawarta w słowach kolędy: Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław 

Ojczyznę miłą! W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą, dom nasz i 

majętność całą, i wszystkie wioski z miastami!.. 

Życzę Wszystkim Diecezjanom mocnej wiary, aby przekazywany biały opłatek usuwał 

waśnie, budził nadzieję na lepsze oraz łączył serca w miłości; kolęda zaś, ta radosna i 

wdzięczna modlitwa, otwierała dusze na błogosławieństwo Boże teraz i w Nowym 2015 

Roku. Tymi życzeniami i pamięcią modlitwą obejmuję wszystkich Diecezjan w kraju i za 

granicą, szczególnie kapłanów i osoby życia konsekrowanego, małżonków i wszystkie 

rodziny, zwłaszcza przeżywające różnego rodzaju trudności, nie zapominam też o 

bezrobotnych, chorych i samotnych. 

Wszystkim życzę błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 

Roku! 
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        + Tadeusz Pikus 

        Biskup Drohiczyński 

 

 

 

Kuria Diecezjalna      Drohiczyn, 5 grudnia 2014 r. 
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Kościelna 10  

 

Zarządzenie: List pasterski Biskupa Drohiczyńskiego połączony z życzeniami należy 

odczytać wiernym podczas świąt Bożego Narodzenia 2014. 

 

        Ks. Zbigniew Rostkowski 

        Wikariusz Generalny 


