
    

 

ZAPROSZENIE DIECEZJAN  DO UDZIAŁU  

W JUBILEUSZOWEJ PIESZEJ PIELGRZYMCE DROHICZYŃSKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 

(XVI niedziela zwykła, Rok B. Czyt. Jr 23,1-6; Ef 2,13-18; Ew. Mk 6,30-34) 

 

 

Drodzy Bracia w Kapłaństwie, 

Czcigodne Siostry i Bracia zakonni, 

Kochani Diecezjanie, 

1. Pan mym Pasterzem  

Przed chwilą usłyszeliśmy groźbę Pana Boga skierowaną do pasterzy: „Biada 

pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska”. Zawiódł się 

Bóg na dotychczasowych pasterzach i dlatego postanawia: „Ja sam zbiorę resztę swego stada 

ze wszystkich krajów (…). Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. 

Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość 

na ziemi”. Owce zaś same będą mogły rozeznać, kto jest prawdziwym i dobrym, a kto 

fałszywym i złym pasterzem. Dlatego też nie może nikogo dziwić wyznanie psalmisty 

zawarte w słowach: „Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego”. My dzisiaj też powtarzamy 

te słowa: „Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego”. Jednak należy zadać sobie pytanie: Czy 

rzeczywiście nie brak mi niczego? Przecież tyle braków odczuwamy w nas i wokół nas. 

Bracia i Siostry, takie dokuczliwe odczucie braków będzie trwało dopóty, dopóki nie 

poznamy i nie uznamy naszego Pana i Boga za swego Pasterza. Doświadczenie tego, co 

wyraża okrzyk św. Franciszka: „Bóg mój i wszystko moje!”, dane jest jedynie tym, którzy 

całkowicie zaufali Bogu i przyjęli Go za Pasterza. Pytamy siebie dzisiaj: „Kto jest moim 

pasterzem? Znamy psalm o pasterzu, ale czy znamy Pasterza? W jednym zgromadzeniu 

dwóch ludzi recytowało z pamięci Psalm 23 o pasterzu. Po wysłuchaniu obydwu recytacji, 

słuchacze doskonale wyczuli, że jeden z nich zna jedynie psalm o Pasterzu, drugi zaś zna 

Pasterza. Zatem wszystko to, czym żyjemy w chrześcijaństwie, powinno prowadzić nas do 
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poznania Pasterza. Można bowiem znać na pamięć psalm o Pasterzu, a nawet wszystkie księgi 

Pisma Świętego, a przy tym nie znać Pasterza. Tymczasem Jezus Chrystus, Dobry Pasterz 

powie: „Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną”. Tak! Owce pójdą 

za pasterzem jedynie wtedy, gdy uwierzą mu, poznają go, zaufają i pokochają.  

2. Pielgrzymowanie 

Drodzy Bracia i Siostry, w tym roku po raz dwudziesty piąty wyruszy piesza 

Pielgrzymka Diecezji Drohiczyńskiej na Jasną Górę. Jej hasło: „Życie w obfitości”, pochodzi 

z Ewangelii św. Jana: „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 

10,10). Myśl ta nawiązuje do Roku Życia Konsekrowanego. Jej celem jest ukazanie 

chrześcijaństwa, w tym powołania i konsekracji, jako pełni życia i pociągającej propozycji. 

Według Ewangelii i zdaniem świadków, życie zakonne oraz kapłańskie nie jest wyborem 

stagnacji i śmierci, ale życia – prawdziwego i pełnego radości. Wszyscy bowiem jesteśmy 

powołani przez Boga nie do śmierci, ale do życia i to do życia w obfitości. Wędrowanie za 

Pasterzem pozwoli nam lepiej uzmysłowić sobie wartość naszego osobowego życia oddanego 

Bogu, pozwalającego, w pewnym momencie, wyznać – zgodnie z prawdą: „Pan mym 

Pasterzem, nie brak mi niczego”. Podczas pielgrzymki możemy odkryć – wraz ze 

wspomnieniem 1050. rocznicy chrztu Polski – skarb naszego chrztu świętego, który daje nam 

początek więzi z Chrystusem, naszym Pasterzem. Należy uświadomić sobie, że w momencie 

chrztu naród Polski rozpoczął pielgrzymowanie w jedności z Chrystusem, który stał się dla 

narodu drogą, prawdą i życiem. Jezus Chrystus, na przestrzeni dziejów, wybierał, powoływał 

i posyłał pasterzy do opieki nad naszym narodem. Wspominamy św. Wojciecha, św. 

Stanisława, bpa męczennika, św. Jana Pawła II, sługę Bożego Stefana kardynała 

Wyszyńskiego i wielu innych, którzy na wzór Dobrego Pasterza prowadzili naród Polski po 

właściwych ścieżkach. To nasze pielgrzymowanie na Jasną Górę, w trudzie i poświęceniu, ale 

zawsze w braterskiej wspólnocie, przypomni nam prawdę o tym, że całe nasze życie jest 

pielgrzymką do Ojca, a tu, na ziemi, możemy już dotykać wieczności.   

Dwadzieścia pięć lat temu, kiedy formowała się po raz pierwszy Pielgrzymka Diecezji 

Drohiczyńskiej, żegnaliśmy Lucjana Borutę, mieszkańca Drohiczyna, który w swoim wierszu 

zatytułowanym Pielgrzymi opisał ducha i znaczenie naszych pielgrzymek.  

 „Od Tatr do Bałtyku, znad Buga i Odry 

Do Częstochowy pielgrzymi zdążali. 

Szli jak rycerze, z pieśniami na ustach, 

Z hasłem «Maryja!» – wielcy i mali. 
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Na słońcu dojrzali, wiatrem wysmagani, 

Jak kłosy zboża swe czoła schylali. 

Przed Jasnogórską kornie się modlili, 

Nie prosząc o cuda – wielcy i mali. 

Choć umęczeni, chociaż nie wyspani, 

Ale radośni do domów wracali. 

Ubogaceni, z biletem w kieszeni, 

Z Biletem do nieba – wielcy i mali”  

(Nadbużański Psałterz, Drohiczyn 2015, s. 85). 

3. Pielgrzymka na Jasną Górę  

Pielgrzymi wraz ze swymi pasterzami i przewodnikami wyruszać będą z różnych miejsc 

naszej diecezji, by lepiej poznać Pasterza, dotknąć wieczności i wspólnie dać świadectwo 

wiary.  

30 lipca wyruszą pielgrzymi z Bielska Podlaskiego, 1 sierpnia z Drohiczyna i Łochowa, 

2 sierpnia z Sokołowa Podlaskiego i Węgrowa. Zapisy na pielgrzymkę zaczną się w niedzielę, 

26 lipca, przy wyznaczonych kościołach, których wykaz, wraz ze szczegółowymi 

informacjami, znajdzie się na plakatach w parafii.  

Tych, którzy z różnych względów nie będą mogli osobiście udać się na Jasną Górę, 

zapraszam do łączności duchowej z pątnikami przez udział we Mszy św., modlitwę 

różańcową, różnego rodzaju wyrzeczenia czy też ofiary na rzecz potrzebujących. Zachęcam 

kapłanów, pozostających w parafiach, do organizowania, w dniach pielgrzymowania, 

wspólnych modlitw – na Mszach św. lub Apelach Jasnogórskich – podczas których,  

gromadząc się przed Maryją, naszą Matką, mogliby Jej polecać zdrowie pątników, a także 

sprawy naszych rodzin, parafii, diecezji i Ojczyzny. Proszę też o modlitwę w intencji osób 

życia konsekrowanego, chorych, osamotnionych i ludzi wieku sędziwego. 

Pielgrzymom, zarówno tym na trasie, jak i „duchowym”, pozostającym w swoich 

parafiach, udzielam pasterskiego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Amen. 

 

             † Tadeusz Pikus  

         Biskup Drohiczyński 
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Kuria Diecezjalna      Drohiczyn, 24 czerwca 2015 r. 

Kościelna 10       L. 720/2015 

17-312 Drohiczyn 

 

Zarządzenie: Powyższe Zaproszenie Ordynariusza Drohiczyńskiego na Pieszą Pielgrzymkę 

do Częstochowy proszę przekazać wiernym we wszystkich kościołach i kaplicach diecezji w 

niedzielę 19 lipca br., oraz umieścić w gablotach przy kościołach. 

  

 

 

 


