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W Jezusie Chrystusie 

uobecnia się dzieło zbawienia 

 

Drodzy Bracia w Kapłaństwie,  

Czcigodne Siostry i Bracia zakonni, 

Kochani Diecezjanie! 

 

1. Czas Adwentu, to czas wytężonej pracy kapłanów i wspierających ich katechetów 

oraz pracowników kościelnych. Wiemy, że każdy z was stara się jak najlepiej przygotować 

siebie i wiernych do przeżycia misterium wcielenia Syna Bożego w czasie Świąt Bożego 

Narodzenia. Podobnie jak w roku ubiegłym, piszę do każdego z Was, księży diecezjalnych i 

zakonnych, braci i sióstr zakonnych oraz do wszystkich diecezjan, ten adwentowo-

bożonarodzeniowy list, w którym pragnę nawiązać do tego, co przed nami. Nade wszystko 

pragnę serdecznie podziękować kapłanom za gorliwą pracę w parafiach, we wspólnotach, w 

instytucjach drohiczyńskiego Kościoła, na misjach poza diecezją i poza krajem. Szczególnie 

myślę o kapłanach seniorach, dziękując im za wierną posługę, modlitwę, połączoną często z 

cierpieniem. Wyrażam wielką wdzięczność wspólnotom zakonnym, katechetom, 

pracownikom kościelnym oraz wszystkim diecezjanom. 

2. W czasie Świąt Narodzenia Pańskiego przeżywamy radość ze spotkania z 

przychodzącym na świat Bogiem. Odwieczne „Słowo Boga stało się ciałem i zamieszkało 

wśród nas” (J 1,14). To misterium wypełniło się w rodzinie, a chociaż w niezwykle 

skromnych warunkach betlejemskiej stajni, to w atmosferze rodzinnego ciepła. „Betlejem” – 

znaczy „dom chleba”. Spoglądając też na dom w Nazarecie i Świętą Rodzinę, odkrywamy 
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tam wspólnotę żyjącą pełnią miłości i ciepła. Doświadczenie to daje nam szansę do 

odbudowywania i umacniania więzów miłości w naszych domach rodzinnych przez wspólne 

pielęgnowanie szacunku dla polskich tradycji religijnych, również tych związanych z Bożym 

Narodzeniem. Starajmy się, by nie zniknął nigdy z życia rodzin wspólny śpiew kolęd i udział 

w Pasterce. Pamiętajmy zawsze, że idąc z rodziną na niedzielną Eucharystię, prawdziwie 

idziemy do „domu chleba”, w którym Chrystus uobecnia Dzieło Zbawienia i karmi nas swoim 

Ciałem –  Chlebem życia. W ten sposób buduje się i umacnia dom rodzinny, w którym każdy 

czuje się bezpiecznie, jest kochany i kocha innych. Rodzice troszczą się o swoje dzieci, 

również i te które się pogubiły, a nawet odeszły. Biorąc odpowiedzialność za dom rodzinny, 

każdy dorasta do odpowiedzialności za siebie i innych.  

3. Z woli Opatrzności Bożej w I Niedzielę  Adwentu rozpoczęliśmy obchody Jubileuszu 

1050. Rocznicy Chrztu Polski. Dzięki łasce Bożej i jakże mądrej decyzji księcia Mieszka I, 

Wielkanoc 966 roku zapoczątkowała tworzenie się nowego narodu i państwa, które weszło do 

Kościoła Chrystusowego, a także w dziedzictwo kultury chrześcijańskiej. Przyjęcie chrztu 

świętego włączyło bowiem Polskę w rodzinę narodów zachodniej Europy związanej z 

katolicyzmem rzymskim. Co więcej, religia chrześcijańska stała się przestrzenią jednoczącą 

różne plemiona słowiańskie oraz czynnikiem rozwijającym naszą kulturę narodową. Jesteśmy 

też wdzięczni czeskiej księżniczce Dobrawie (Dąbrówce), która tak mocno przyczyniła się do 

dzieła ewangelizacji naszej ojczyzny.  

 Rozpoczynając jubileuszowe obchody tamtego wydarzenia, nie możemy ograniczać 

się tylko do historycznych wspomnień, ale pragniemy przede wszystkim odnowić duchowe 

oblicze naszego narodu i naszej diecezji. Chrzest święty jest bowiem śmiercią i 

zmartwychwstaniem, przemianą starego człowieka w nowego. Święty Paweł jasno wyjaśnił 

nam, na czym polega chrzest, odwołując się do historii własnego życia: „Teraz zaś już nie ja 

żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Chodzi zatem o nasze zbawienie, o rozwój 

wiary w naszych rodzinach i społecznościach, o wzmocnienie ducha świadectwa i apostolatu. 

1050 lat temu Polska rozpoczęła pielgrzymkę wiary, którą znaczą między innymi piękne 

kościoły, klasztory, a także błogosławieni i święci czasów przeszłych i współczesnych. 

 Pomocą w przeżywaniu jubileuszu Chrztu Polski będzie książeczka zatytułowana 

Odkryj skarb Chrztu Świętego. Książeczkę tę pozostawią w każdym domu duszpasterze w 

czasie kolędowych odwiedzin. Pomoże ona jeszcze bardziej poznać piękno sakramentu 

Chrztu Świętego i przygotować się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Rodzicom 

chrzestnym niech przypomni, że są wezwani do pomocy ochrzczonym, aby prowadzili 

chrześcijańskie życie i wiernie wypełniali obowiązki złączone z przyjętym sakramentem (kan. 
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872 KPK). Chodzi bowiem o to, abyśmy wszyscy zwrócili się do Chrystusa – dawcy 

prawdziwego życia, światła i pokoju. Dziękując Bogu i naszym przodkom za dar Chrztu 

Świętego, starajmy się zawracać z błędnie obranych dróg i na nowo łączyć się z Chrystusem, 

który jest jedyną i zawsze aktualną „drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Wracając do 

zobowiązań chrzcielnych, będziemy coraz bardziej stawać się dziećmi Bożymi, którzy całym 

swoim życiem są skierowani na Boga i bliźniego.  

4. W przyszłym roku przeżyjemy wielkie wydarzenie o charakterze ogólnoświatowym. 

Polska i Kościół w Polsce będzie gospodarzem i uczestnikiem Światowych Dni Młodzieży. 

Wyrażam wdzięczność naszej młodzieży, władzom świeckim oraz środowiskom kościelnym 

za włączenie się w przygotowania na przyjęcie gości w diecezji oraz na wyjazd do Krakowa 

na spotkanie z Ojcem Świętym. Hasłem Światowych Dni Młodzieży jest jedno z 

błogosławieństw wypowiedzianych przez Chrystusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem 

oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Temat miłosierdzia, podany na Światowe Dni Młodzieży, 

wpisuje się ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 

grudnia 2015 roku i zakończy się 20 listopada 2016 roku. Już dzisiaj zapraszam do 

świadczenia dzieł miłosierdzia, a także do pielgrzymowania do trzech kościołów stacyjnych, 

w których będziemy mogli doznawać łask odpustu zupełnego. Będą nimi: Katedra pw. Trójcy 

Przenajświętszej w Drohiczynie oraz dwie świątynie pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku 

Podlaskim i Sokołowie Podlaskim. 

 

5. Nasz rodak, święty Jan Paweł II, 5 czerwca 1991 roku na zakończenie liturgii 

sprawowanej w Białymstoku na Krywlanach, podczas IV Pielgrzymki do Polski, powołał do 

istnienia naszą diecezję, mówiąc: „Ustanawiam dziś (...) Diecezję Drohiczyńską – ze stolicą 

w Drohiczynie –  obejmującą teren tej części Diecezji Pińskiej, który znajduje się w obecnych 

granicach Rzeczypospolitej Polskiej”. Dzięki tej decyzji dołączyliśmy do pielgrzymki wiary 

Kościoła powszechnego – jako nowa jednostka Kościoła, jako Diecezja Drohiczyńska. Od 

1992 roku łączy ona tradycje Diecezji Pińskiej i Siedleckiej, czyli Podlaskiej. W przyszłym 

roku będziemy więc dziękować Dobremu Bogu za dwadzieścia pięć lat istnienia naszego 

Kościoła lokalnego, który przez swoje struktury i dzieła prowadzi ewangelizację Podlasia i 

Mazowsza. Zapraszam Was wszystkich do udziału w uroczystościach liturgicznych 

organizowanych, zarówno w Katedrze jak też w Kościołach stacyjnych i parafialnych, a także 

do organizowania pielgrzymek do miejsc świętych. Całym sercem włączmy się w obchody 

jubileuszowych i rocznic, które  daje nam Opatrzność Boża. Ich program jest zamieszczony w 

ostatniej części niniejszej książeczki. 
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6. Ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka Rok Miłosierdzia czerpie swą moc z 

przesłania, które zawarte jest w radosnych słowach kolędy: „Bóg się rodzi…” W wieczór 

wigilijny Bożego Narodzenia całą naszą uwagę kierujemy na Dzieciątko Jezus narodzone w 

Betlejem. Kościół, który żyje w Polsce, chce być domem dla wszystkich, którzy szukają drogi 

do Boga. Jest bowiem otwarty dla wszystkich. Jako chrześcijanie ufamy, że troska o to, aby 

Kościół był naszym domem w parafiach, wspólnotach i rodzinach przyczyni się też do tego, 

by Polska, nasza ojczyzna, była prawdziwie domem dla nas wszystkich. Takie też są moje 

najlepsze życzenia na święta Bożego Narodzenia. Składam je wraz z Księdzem Biskupem 

Seniorem Antonim Pacyfikiem Dydyczem. Niech Wasze domy rodzinne będą coraz bardziej 

podobne do domu Świętej Rodziny z Nazaretu. Życzę z całego serca, aby wszyscy – każdy 

diecezjanin w kraju i za granicą, każdy kapłan, osoba życia konsekrowanego, rodzina, 

bezrobotni, chorzy i samotni –  znaleźli oparcie w bliźnich oraz przeżyli głęboką radość 

płynącą ze spotkania z miłosiernym Zbawicielem. Niech miłość Chrystusa, narodzonego w 

Betlejem, umacnia wszystkich na Święta Bożego Narodzenia i na cały Nowy Rok 2016. 

    

   Z serca błogosławię Wam na ten Święty Czas 

        

      + Tadeusz Pikus 

      Biskup Drohiczyński 

 


